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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

ช่ือโครงการ            พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

แผนงาน       กลุ-มบริหารวิชาการ 

สนองกลยุทธ�        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี 1 

   สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-านเขต 2 ข�อท่ี 1   

   โรงเรียนบ�านปรางค!  ข�อท่ี  1 

สนองมาตรฐาน สพฐ. มาตรฐานท่ี  10   

ลักษณะของโครงการ � ใหม-    � ต-อเนื่อง 

ผู&รับผิดชอบ   นางวิภาวี  สารถ�อย  และนางปริญญา  เนตรทิพย! 

ระยะเวลาดำเนินการ      ป�งบประมาณ  2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) 

...................................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการได�ประกาศใช�หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ให�
สถานศึกษาได�นำไปใช�เปAนกรอบละทิศทางในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอน เพ่ือ
พัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให�มีคุณภาพด�านความรู�และทักษะท่ีจำเปAน
สำหรับการดำรงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) พร�อมกันนี้ได�มีการปรับ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรให�มีความสอดคล�องกับเจตนารมณ!แห-งพระราชบัญญัติการศึกษาแห-งชาติ พ.ศ. 
2542 และท่ีแก�ไขเพ่ิม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได�กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาโดยยึดหลักผู�เรียนมี
ความสำคัญท่ีสุด (กรมวิชาการ,2546) 

             โรงเรียนบ�านปรางค!ในฐานะท่ีเปAนโรงเรียนท่ีมีความพร�อมในการใช�หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560)  จึงตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา          
นำหลักสูตรไปใช� และปรับปรุงพัฒนาให�เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน เพ่ือเปAนแนวทางในการพัฒนาผู�เรียน    
ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให�มีคุณภาพด�านความรู�และทักษะท่ีจำเปAนอย-างมีคุณภาพต-อไป  

2. วัตถุประสงค� 
     2.1 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนให�มีความเปAนปFจจุบัน  มีความสอดคล�องเหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียน 

      2.2 เพ่ือให�ครูผู�สอนมีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับหลักสูตรสถานศึกษาและนำหลักสูตรไปใช�อย-างมี
ประสิทธิภาพ 

3. เป1าหมาย 

     3.1 ด&านปริมาณ     
1. นักเรียนโรงเรียนบ�านปรางค! จำนวน  934   คน   
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  67  คน 
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     3.2 ด&านคุณภาพ  
1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยท่ีปFจจุบันและมีหลักสูตรสถานศึกษา ท้ัง  8  กลุ-มสาระ 

การเรียนรู�  สอดคล�องเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและความต�องการของชุมชน 
2. บุคลากรในสถานศึกษามีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับหลักสูตรสถานศึกษาและนำหลักสูตรไปใช� 

อย-างมีประสิทธิภาพ  

4.  วิธีดำเนินการ 

 4.1  ข้ันเตรียมการ 
1.  เขียนโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2.  เสนอโครงการเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติ 
3.  ติดต-อประสานงานไปยังผู�รับผิดชอบกิจกรรมแต-ละกิจกรรมในเรื่องระยะเวลาของกิจกรรมและ 

งบประมาณของแต-ละกิจกรรม 
  4.  ติดต-อประสานงานไปยังกลุ-มบริหารงบประมาณ  งานแผนงาน  งานพัสดุ และงานการเงินเพ่ือขอ 

งบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ 
4.2  ข้ันดำเนินการ 

           1.  ดำเนินการแต-งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานแต-ละกิจกรรม 
 2.  ประชุมชี้แจงถึงความจำเปAนในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให�เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน   

    3. ประชุมหัวหน�าสาระ นำข�อมูลจากการรายงานการใช�หลักสูตรในป�การศึกษา 2562  มาวิเคราะห! 
และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาในป�การศึกษา 2563  ท้ัง 8 กลุ-มสาระ 

4. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเปAนรูปเล-ม 
5. ครูผู�สอนแต-ละกลุ-มสาระการเรียนรู�นำหลักสูตรไปใช� 

      4.3  ข้ันสรุป 
  1.  ติดตามผลการใช�หลักสูตร  
  2.  สรุปประเมินผลและรายงานการใช�หลักสูตรต-อผู�บริหารสถานศึกษาและผู�เก่ียวข�อง 
3.  เผยแพร-ต-อสาธารณชน 

5.  แผนการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ ผู&ควบคุม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

1.  เสนอโครงการ √    นางวิภาวี   
สารถ�อย และ 
นางปริญญา  
เนตรทิพย! 

นายชิต  
คำช่ัง 2.  ประชุมช้ีแจงแผนงาน 

แต-งตั้งคณะทำงาน  
√    

3. ดำเนินกิจกรรมตาม
แผน   
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√ 

-จัดทำหลักสูตรข้ันพ้ืนฐาน 
ท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

- จัดทำหลักสตูรปฐมวัย 

ท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

√ 

 

 

√ 

√ 

 

 

√ 

4. กำกับ ติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงาน 

 
√ 

 
√ 

5.  สรุปและรายงานผล 
การดำเนินงาน 

 √  √ 

 

6. งบประมาณ 

งบประมาณ  10,000 บาท    (งบประมาณถัวจ-ายทุกรายการ)  
แหล?งท่ีมาของงบประมาณ  งบอุดหนุนค-าใช�จ-ายรายหัว 5,000     บาท 
       งบเงินรายได�สถานศึกษา  5,000     บาท 
 

ดำเนินการในไตรมาสท่ี   ไตรมาสท่ี 1      ไตรมาสท่ี 2   √    ไตรมาสท่ี 3   ไตรมาสท่ี 4  

รายการงบประมาณ(กิจกรรม) งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ?าย 

ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ ค?าครุภัณฑ� 
1.กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 
2.กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 
3.กิจกรรมจัดทำรายงานการใช�หลักสูตร 

5,800 
 

3,200 
 

1,000 

- 
 

- 
 

- 

1,000 
 

1,000 
 

1,000 

4,800 
 

2,200 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

รวม 10,000 -    3,000 7,000 - 

7.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

1. มีหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
2. มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
3. มีหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกลุ-มสาระการเรียนรู�
ครบท้ัง 8 กลุ-มสาระ 
4. คณะครูในสถานศึกษามีความรู�ความเข�าใจหลักสูตร

ตรวจสอบเอกสาร  
หลักสูตร 

 

เอกสารหลักสูตร 
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และนำหลักสูตรไปใช�ในการจัดการเรียนการสอนอย-าง
มีประสิทธิภาพ 

8.  ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 

8.1 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรปฐมวัย หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกลุ-มสาระการเรียนรู�
ครบท้ัง 8 กลุ-มสาระ ท่ีเปAนปFจจุบัน มีความสอดคล�องเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 

      8.2 ครูผู�สอนมีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับหลักเก่ียวกับหลักสูตรและนำหลักสูตรไปใช�พัฒนาผู�เรียนอย-าง
มีประสิทธิภาพ 

  

 

 

 

 

 

ช่ือโครงการ               ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

แผนงาน   กลุ-มงานบริหารวิชาการ 

สนองกลยุทธ�               สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี   1, 3 

    สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-านเขต 2 ข�อท่ี    1, 3 

    โรงเรียนบ�านปรางค!  ข�อท่ี  1, 3 

สนองมาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานท่ี  5  

ลักษณะของโครงการ  � ใหม-    � ต-อเนื่อง 

ผู&รับผิดชอบ           นางสาวศรีเรือน  จิตอารีย! และนางรัชนีย!  สวาสด์ิวงค! 

ระยะเวลาดำเนินการ        ป�งบประมาณ  2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) 

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

1.  หลักการและเหตุผล 
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน พ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551                 

มุ- งเน�นให� เด็กได�รับการพัฒนาทุกด�าน  การจะพัฒนาเด็กให� มี คุณภาพนั้นจำเปAนจะต�องกระตุ�นให�             
นักเรียนได�เรียนรู�และได�ปฏิบัติจริงตามความสามารถและศักยภาพของแต-ละบุคคล  
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 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน           
เขต  2  มีนโยบายเร-งรัดและต�องพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ-มสาระการเรียนรู�  ทุกระดับ          
ชั้นเรียน  เพ่ือให�นักเรียนมีความรู�และเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห!  การเรียนรู�อย-างมีเหตุผลเปAนการเรียนรู�         
ตลอดชีวิต  และจากการวิเคราะห!ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู�เรียน ชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 3 ( NT ) และการประเมินคุณภาพ
นักเรียนระดับชาติข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู�เรียน ( O – NET )  ชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 6  พบว-า                  
นักเรียนมีผลการประเมินทุกรายวิชาสูงกว-าระดับประเทศ  และเพ่ือรักษาระดับคุณภาพ และให�นักเรียน        มี
ผลการประเมินเพ่ิมข้ึนร�อยละ 3   

จากความสำคัญและเหตุผลดังกล-าวข�างต�นทางโรงเรียนบ�านปรางค!   ได� เล็งเห็นความสำคัญ 
ของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด�วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู�  การจัดประสบการณ!การเรียนรู�              
กิจกรรมท่ีหลากหลาย  จึงได�จัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์              
ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุ-มสาระการเรียนรู�ให�สูงข้ึนต-อไป 

2.  วัตถุประสงค� 
           เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และศักยภาพของนักเรียนทุกกลุ-มสาระการเรียนรู�ให�สูงข้ึน 

3.  เป1าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 

นักเรียนโรงเรียนบ�านปรางค! ชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 1 – ชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 6  จำนวน 935  คน                           
เข�าร-วมโครงการทุกคน 
     3.2 เชิงคุณภาพ 

นักเรียนโรงเรียนบ�านปรางค!  ต้ังแต-ระดับชั้นอนุบาลป�ท่ี 2-3  มีพัฒนาการท้ัง 4  ด�านสูงข้ึน                   
และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 1  - ชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 6  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

   4.  วิธีดำเนินการ 

4.1 ข้ันเตรียมการ 
1. เขียนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
2. เสนอโครงการเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติ 
3. ติดต-อประสานงานไปยังผู�รับผิดชอบกิจกรรมแต-ละกิจกรรมในเรื่องระยะเวลาของกิจกรรม 

และงบประมาณของแต-ละกิจกรรม 
4. ติดต-อประสานงานไปยังกลุ-มบริหารงบประมาณ  งานแผนงาน  งานพัสดุ และงานการเงิน 

เพ่ือของบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ 
4.2 ข้ันดำเนินการ 

1. ดำเนินการแต-งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานแต-ละกิจกรรม 
2. ประสานงานผู�รับผิดชอบกิจกรรมแต-ละกิจกรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 



แผนปฏิบัติการประจำป�งบประมาณ 2563                                                                                                45             

โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

3. ติดตามโครงการและกิจกรรม ตามแผนงานท่ีวางไว� 
4.3 ข้ันสรุป 

1. ทำการเก็บข�อมูลการประเมินผลกิจกรรมแต-ละกิจกรรมในโครงการ 
2. สรุปผลการทำกิจกรรมในโครงการ  
3. สรุปผลโครงการ 
4. รายงานผลการจัดโครงการต-อผู�บริหารสถานศึกษาและผู�เก่ียวข�อง 
5. เผยแพร-ต-อสาธารณชน 

5.  แผนการดำเนินงาน 

รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ 
ผู&

ควบคุม ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

1. เสนอโครงการ 

2. ประชุมชี้แจงแผนงาน
แต-งต้ังคณะทำงาน 

3. ดำเนินกิจกรรมตามแผน 

3.1. กิจกรรมเตรียมความ
พร�อมก-อนสอบ O-NET ,   
NT  และ สสวท. 

3.2. กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4. กำกับ ติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงาน 

5. สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน  

⁄ 

⁄ 

 

 

 

 

 

⁄ 

 

⁄ 

 

 

 

 

 

 

⁄ 

 

 

⁄ 

 

⁄ 

 

⁄ 

 

 

 

 

 

 

 

⁄ 

 

⁄ 

 

 

 

 

 

⁄ 

 

 

⁄ 

 

⁄ 

 

⁄ 

 น.ส.ศรีเรือน  
จิตอารีย! 

นางรัชนีย!               
สวาสด์ิวงค! 

นายชิต 
คำชั่ง 

 

6.  งบประมาณ  รวมท้ังสิ้น   283,500    บาท  ( ถัวจ-ายทุกรายการ ) 

แหล-งท่ีมาของงบประมาณ งบอุดหนุนค-าใช�จ-ายรายหัว  263,500 บาท 

    งบเงินรายได�สถานศึกษา(MEP)   20,000 บาท 

รายการงบประมาณ
(กิจกรรม) 

งบประมาณ 

ท้ังส้ิน 

จำแนกตามหมวดรายจ?าย 
ระยะเวลา 

ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ ค?าครุภัณฑ� 
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1. กิจกรรมเตรียมความพร�อม
ก-อนสอบ O-NET ,  NT              
และ สสวท. 
2. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 
กลุ�มสาระการเรียนรู�
คณิตศาสตร�  
 
- กิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร!  
- กิจกรรมจัดทำแบบฝVกการคิด
เลขเร็วและแบบทดสอบ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร! 
 
กลุ�มสาระการเรียนรู�
วิทยาศาสตร�                          
- กิจกรรมส-งเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร!
โดยใช�โครงงานเปAนฐาน  
- กิจกรรมจัดซ้ือสื่อ อุปกรณ!
และสารเคมี 
- กิจกรรม สัปดาห!วิทยาศาสตร! 
 
กลุ�มสาระการเรียนรู�
ภาษาต�างประเทศ   
-กิจกรรม English Improving 
-กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
-กิจกรรม School  Bazaar 
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10,000 
 

42,500 
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รายการงบประมาณ งบประมาณ จำแนกตามหมวดรายจ?าย ระยะเวลา 
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(กิจกรรม) ท้ังส้ิน ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ ค?าครุภัณฑ� 
กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย     
- กิจกรรมพัฒนาทักษะ     
การเขียน ป.1- ป.6 
- ถ-ายสำเนาเอกสาร           
คำชี้แจงและเครื่องมือประเมิน
ทักษะการอ-านการเขียน 
นักเรียนชั้น ป.1 -ป.6      
- ค-าวัสดุท่ีใช�ในการดำเนินการ
สอบและสรุปผลการประเมิน
การอ-านการเขียน  
- บัญชีคำศัพท!พ้ืนฐาน             
ชั้น ป.1 - ป.6 
- กิจกรรมจัดทำนวัตกรรมการ
อ-านจับใจความ ป.1- ป.6 
 
กลุ�มสาระการเรียนรู�         
สุขศึกษาและพลศึกษา 
- กิจกรรมส-งเสริมและ
สนับสนุนฝVกทักษะด�านกีฬา 
 
การจัดการศึกษาปฐมวัย 
- กิจกรรมหนูน�อยคนเก-ง 
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รวม 283,500 17,000 171,000 95,500 - 
 
7. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช&วัด 

1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ-มสาระ
การเรียนรู�ท่ีสูงข้ึน 

2.  ความพึงพอใจของนักเรียนและคณะครู 
บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีต-อกิจกรรม 

การทดสอบ 

การสัมภาษณ! 

การสอบถาม 

แบบทดสอบ 

แบบสัมภาษณ! 

แบบสอบถาม 

 

8.  ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 
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    1. นักเรียนโรงเรียนบ�านปรางค!  มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในระดับท่ีสูงข้ึน 

    2. นักเรียนโรงเรียนบ�านปรางค!  มีผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยสูงข้ึนอย-างน�อยร�อยละ 3                          
บรรลุตามเปjาหมายของโรงเรียน 

ช่ือโครงการ   พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

แผนงาน   กลุ-มบริหารงานวิชาการ 

สนองกลยุทธ�   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี  1 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-านเขต 2 ข�อท่ี  1 

โรงเรียนบ�านปรางค!   ข�อท่ี  1 

สนองมาตรฐานสพฐ.  ปฐมวัย มาตรฐานท่ี 8  ตัวบ-งชี้ท่ี 1-6  

      การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มาตรฐานท่ี 12 ตัวบ-งชี้ท่ี   1-6 

ลักษณะโครงการ  � ใหม-    � ต-อเนื่อง  

ผู&รับผิดชอบ   นางสาวศรีเรือน  จิตอารีย!  และนางฉลวย  อนุเคราะห! 

ระยะเวลาดำเนินการ       ป�งบประมาณ  2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) 

 

1.  หลักการและเหตุผล 
  การจัดการศึกษาในยุคปFจจุบันมุ-งเน�นด�านคุณภาพมาตรฐานการศึกษาอย-างมาก เพราะการศึกษา 
เปAนการพัฒนาคน และกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให�ดำรงอยู-อย-างยั่งยืนต�องอาศัยระบบการประกัน
คุณภาพเปAนกลไกขับเคลื่อน  ซ่ึงเปAนสิ่งท่ีเก่ียวข�องกับผู�บริหาร  ครูและผู�เรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เริ่มต�นจากการพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษาจนถึงการประกันคุณภาพโดยองค!กรภายนอกหรือหน-วยงาน  
ท่ีรับผิดชอบระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาจึงเปAนสิ่งท่ีต�องดำเนินงานอย-างสม่ำเสมอและต-อเนื่อง 
  ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได�   ประกาศใช�กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  
ลงวันท่ี 20  กุมภาพันธ! 2561 ได�กำหนดระบบ หลักเกณฑ! และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา เปAนการปรับ
มาตรฐานท่ีประกาศใช�ภายใต�กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 แทนมาตรฐานเดิมท่ียกเลิก
ไปตามประกาศกฎกระทรวงว-าด�วยระบบ หลักเกณฑ! และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 มีการ
กำหนดมาตรฐาน  จำนวน 3 มาตรฐาน คือ 1) มาตรฐานคุณภาพของผู�เรียน 2) มาตรฐานกระบวนการบริหาร
และการจัดการ และ 3) มาตรฐานกระบวนการจัด การเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรียนเปAนสำคัญ เพ่ือนำไปสู-การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  โดยจัด  ประเมินตนเองและจัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self-
Assessment Report: SAR) ส-งให�หน-วยงานต�นสังกัด โดยสถานศึกษาสามารถนำเสนอและจัดทำรายงานการ
ประเมินตนเองให� สอดคล�องกับบริบท สภาพ และความต�องการของสถานศึกษา เปsดเผยต-อสาธารณชน  และ
กำหนดให�มีการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือนำไปสู-การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  อีกท้ังเพ่ือ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
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  โรงเรียนบ�านปรางค!จัดการศึกษาในระดับการศึกษา ต้ังแต-ปฐมวัยถึงประถมศึกษาป�ท่ี 6  จึงจำเปAนอย-าง
ยิ่งต�องดำเนินการพัฒนาและดำเนินงานระบบประกันคุณภาพและการรับรองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
อย-างต-อเนื่อง  โดยมีวิธีการและเปjาหมายคุณภาพการศึกษาท่ีกำหนดเปAนเกณฑ!มาตรฐานเพ่ือเปAนกรอบ 
การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาให�แก-โรงเรียนนำไปใช�ในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในท่ีเก่ียวกับ
มาตรฐานด�านคุณภาพผู�เรียน  ด�านการจัดการศึกษา  ด�านการสร�างสังคมแห-งการเรียนรู�  ด�านอัตลักษณ!ของ
สถานศึกษาและด�านมาตรการส-งเสริม  ซ่ึงการดำเนนิงานดังกล-าวเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให�บรรลุถึง
มาตรฐานการศึกษาท่ีกำหนดไว� ท้ังระดับชาติ  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน/ปฐมวยั  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือระดับ
โรงเรียนท่ีกำหนดข้ึนเพ่ิมเติมตามบริบทหรือเอกลักษณ!ของโรงเรียน และเพ่ือให�โรงเรียน มีระบบการประกันภายใน
ตามกฎกระทรวง  ท่ีมีผู�มีส-วนเก่ียวข�องมีส-วนร-วมในการควบคุมตรวจสอบ  ทบทวนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาและรายงานผลการจัดการศึกษาต-อผู�มีส-วนเก่ียวข�องได� อย-างต-อเนื่อง  เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก  อีกท้ังส-งเสริมผลักดันให�การดำเนินงานของโรงเรียนมีคุณภาพและบรรลุเปjาหมายตามท่ีกำหนดไว�
ร-วมกันอย-างมีระบบและมีประสิทธิภาพต-อไป 

2.  วัตถุประสงค� 

  1. เพ่ือพัฒนาโรงเรียนให�มีศักยภาพในการจัดการศึกษาให�ผู�เรียนบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษา 

2.  เพ่ือให�การประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมีระบบและต-อเนื่อง 

3.  เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอก  

3.  เป1าหมาย 

     3.1 เชิงปริมาณ 

          1.  นักเรียนระดับปฐมวัย   จำนวน  249   คน 

 2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 1 – ชั้นประถมศึกษาป�ท่ี  6    จำนวน   685    คน 
 3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  67   คน 
      3.2 เชิงคุณภาพ 

  1. นักเรียนมีความรู� ความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงค!ตามมาตรฐานหลักสูตรบรรลุผล 
ตามมาตรฐานการศึกษา 

  2.  โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนท่ีเปAนระบบและต-อเนื่อง  

  3.  โรงเรียนได�รับการรับรองมาตรฐานจากการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอก 

4.  วิธีดำเนินการ 

4.1  ข้ันเตรียมการ 

1.  เขียนโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
2.  เสนอโครงการเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติ 



แผนปฏิบัติการประจำป�งบประมาณ 2563                                                                                                50             

โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

3.  ติดต-อประสานงานไปยังครูผู�รับผิดชอบกิจกรรมแต-ละกิจกรรมในเรื่องระยะเวลาของกิจกรรมและ
งบประมาณของแต-ละกิจกรรม 

      4.  ติดต-อประสานงานไปยังกลุ-มบริหารงบประมาณ  งานแผนงาน  งานพัสดุ และงานการเงินเพ่ือขอ
งบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ 

      4.2  ข้ันดำเนินการ 

            4.2.1  ดำเนินการแต-งต้ังผู�รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน  
            4.2.2  ประสานงานครูผู�รับผิดชอบกิจกรรมแต-ละกิจกรรม ดำเนินกิจกรรมตามท่ีได�กำหนดไว� ในแต-ละ
มาตรฐานจัดทำแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  จัดทำคู-มือระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  จัดทำแฟjมงานประกันคุณภาพภายในของมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน และ
มาตรฐานปฐมวัย 3 มาตรฐาน 
    4.2.3  ติดตามโครงการ/กิจกรรม ในแต-ละมาตรฐานดำเนินงานตามแผนงานท่ีวางไว�   
    4.2.4  จัดทำรายงานประเมินตนเอง  (SAR)  
 
 

4.3  ข้ันสรุป 

    4.3.1 ทำการเก็บข�อมูลการประเมินผลกิจกรรมแต-ละกิจกรรมในโครงการ 
            4.3.2 สรุปผลการทำกิจกรรมในโครงการ 
            4.3.3 สรุปผลโครงการ 
            4.3.4 รายงานผลการจัดโครงการต-อผู�บริหารสถานศึกษา และผู�เก่ียวข�อง 
            4.3.5 เผยแพร-ต-อสาธารณชน 

5.  แผนการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ ผู&ควบคุม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

1. กิจกรรมการจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

√    

นางสาว     
ศรีเรือน   

นางฉลวย 

นายชิต   

คำช่ัง 

2.กิจกรรมจัดทำเอกสารการ
ประกันคุณภาพภายใน 

√  √  
คณะครู 
ทุกคน 

3. กิจกรรมจัดระบบข�อมูล
สารสนเทศ 

√  √  
คณะครู 
ทุกคน 

4.กิจกรรมจัดทำรายงาน  √   
นางสาว      
ศรีเรือน   
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ประเมินตนเอง นางฉลวย  

 

6.  งบประมาณ 
     งบประมาณ  รวมท้ังส้ิน  10,000  บาท  (ถัวจ?ายทุกรายการ) 

     แหล?งเงินงบประมาณ    งบอุดหนุนค?าใช&จ?ายรายหัว 5,000  บาท   

       งบเงินรายได&สถานศึกษา 5,000  บาท 

รายการงบประมาณ(กิจกรรม) งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ?าย 

ระยะเวลา 
ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ ค?าครุภัณฑ� 

1. กิจกรรมจัดทำเอกสาร 
การประกันคุณภาพภายใน 

3,000 

 

- 

 

3,000 

 

- 

 

- 

 

ต.ค.62 –ก.ย.63 

2. กิจกรรมจัดระบบข�อมูล
สารสนเทศ 

6,000 

 

- 

 

- 

 

6,000 

 

- ต.ค.62 –ก.ย.63 

3. กิจกรรมจัดทำรายงานประเมิน
ตนเอง 

1,000 - 1,000 - - ต.ค.62 –พ.ย 63 

 10,000 - 4,000 6,000   

 

7.  การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช&วัด 

1. นักเรียนมีความรู�  ความสามารถและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค!ตามมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

การสอบถาม 

 

แบบสอบถาม 

2. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีการพัฒนา
อย-างเปAนระบบและต-อเนื่อง 
 

การสำรวจ 

 

แบบสำรวจ 

3. มีแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   การสำรวจ แบบสำรวจ 

4. มีการจัดระบบข�อมูลสารสนเทศและใช�สารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียน 
 

การสอบถาม 

 

แบบสอบถาม 

5. มีการรายงานประจำป� การสำรวจ แบบสำรวจ 
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8.  ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 

     1. นักเรียนมีความรู�  ความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงค!ตามมาตรฐานหลักสูตรบรรลุผลตาม
มาตรฐานการศึกษา 

     2.  โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนท่ีเปAนระบบและต-อเนื่อง  

     3.  โรงเรียนได�รับการรับรองมาตรฐานจากการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือโครงการ                 ส?งเสริมกิจกรรมการจัดการเรียนรู& 

แผนงาน             กลุ-มบริหารงบประมาณ  

สนองกลยุทธ�             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี  1  

    สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-านเขต 2 ข�อท่ี   1 

    โรงเรียนบ�านปรางค!  ข�อท่ี  1 

สนองมาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานท่ี  5   

ลักษณะของโครงการ  � ใหม-    � ต-อเนื่อง 

ผู&รับผิดชอบ    นางชฏาภรณ!  ไชยสว-าง  นางหทยา  เตชนันท!  นางณหฤทัย  แก�วระดี และ 

    นางวัชรีภรณ!  ละม-อม  
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ระยะเวลาดำเนินการ        ป�งบประมาณ  2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) 

...................................................................................................................................................................... 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ปFจจุบันการเรียนการสอนมีความจำเปAนท่ีจะใช�วัสดุในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให�สอดคล�องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาและตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยกระทรวงศึกษาธิการเน�นผู�เรียนเปAนสำคัญ 
นักเรียนต�องได�เรียนโดยมีประสบการณ!ตรงและลงมือปฏิบัติด�วยตนเอง เพ่ือให�บรรลุเปjาหมายและการเรียนรู�
ตามกิจกรรมได�อย-างดี มีความสุขเพ่ือสร�างรากฐานคุณภาพชีวิตอย-างยั่งยืนไปสู-ความเปAนมนุษย!ท่ีสมบูรณ!มี
คุณค-าต-อตนเองและสังคมต-อไป 

จากความสำคัญและเหตุผลดังกล-าวข�างต�นทางโรงเรียนบ�านปรางค!  ได�เล็งเห็นความสำคัญ ของการการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู�  การจัดประสบการณ!เรียนรู�  กิจกรรมท่ีหลากหลายเปAนการเพ่ิมพูนประสบการณ!ความรู�  
อีกท้ังการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ดำเนินการพัฒนาเพ่ือยกระดับผลการเรียนของนักเรียนด�าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  จึงได�จัดทำโครงการส-งเสริมกิจกรรมการจัดการเรียนรู� เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุ-มสาระการเรียนรู�ให�สูงข้ึนต-อไป 
 

2.  วัตถุประสงค� 
     2.1 เพ่ือให�ครูและนักเรียนมีวัสดุอุปกรณ!/สื่อการเรียนการสอนอย-างพอเพียงในกิจกรรมการเรียนการสอน 

     2.2 เพ่ือเด็กจะได�ใช�สื่อวัสดุอุปกรณ!มาใช�ในการเรียนรู�และพัฒนาตนเองให�มีความรู�ความสามารถ  
เต็มตามศักยภาพของตนเอง 

3.  เป1าหมาย 

     3.1 เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนโรงเรียนบ�านปรางค! ชั้นอนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 6  จำนวน  934  คน ได�รับการ
ส-งเสริมการจัดการเรียนรู�  

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 70 คน มีสื่อวัสดุอุปกรณ!ประกอบการเรียนการสอนเพียงพอ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

    3.2 เชิงคุณภาพ 
ครูและนักเรียนจะได�มีสื่อวัสดุอุปกรณ!ประกอบการเรียนการสอนเพียงพอในกิจกรรมการเรียนการสอน 

ทำให�เรียนรู�ได�รวดเร็วและเข�าใจง-ายข้ึนและมีวัสดุอุปกรณ!จะทำให�เด็กได�มีการพัฒนาการเรียนรู�ตามศักยภาพ 
ภายใต�ข�อความท่ีว-า เก-ง ดีมีสุขแบบยั่งยืน    

4.  วิธีดำเนินการ 

4.1  ข้ันเตรียมการ 
1. เขียนโครงการโครงการส-งเสริมกิจกรรมการจัดการเรียนรู� 
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2. ติดต-อประสานงานไปยังผู�รับผิดชอบกิจกรรมในเรื่องระยะเวลาของกิจกรรมและงบประมาณของ
กิจกรรม 

3. ติดต-อประสานงานไปยังกลุ-มบริหารงบประมาณ  งานแผนงาน  งานพัสดุ และงานการเงินเพ่ือขอ
งบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ 
      4.2  ข้ันดำเนินการ 
           1. ดำเนินการแต-งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 
           2. ประสานงานผู�รับผิดชอบกิจกรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
           3. ติดตามโครงการและกิจกรรม ตามแผนงานท่ีวางไว� 

4.2  ข้ันสรุป 
1. ทำการเก็บข�อมูลการประเมินผลกิจกรรมในโครงการ 
2. สรุปผลการทำกิจกรรมในโครงการ  
3. รายงานผลการจัดโครงการต-อผู�บริหารสถานศึกษาและผู�เก่ียวข�อง 
4. เผยแพร-ต-อสาธารณชน 

5. แผนการดำเนินงาน 

รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ ผู&ควบคุม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

1.  เสนอโครงการ 

2. ประชุมชี้แจงแผนงาน  
แต-งต้ังคณะทำงาน  

3. ดำเนินกิจกรรมตามแผน 

4. กำกับ ติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงาน 

5.  สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

√ 

√ 
 

√ 

√ 

 

 

 

 
 

√ 

 

√ 

 

 
 

√ 

√ 

 

 

 

√ 

 

√ 

นางชฏาภรณ!   

ไชยสว-าง
นางณหฤทัย 
แก�วระด ี

 

นายชิต   

คำช่ัง 

 

6. งบประมาณ 

 งบประมาณ 568,000  บาท   (ถัวจ-ายทุกรายการ) 

แหล-งท่ีมาของงบประมาณ งบอุดหนุนค-าใช�จ-ายรายหัว 218,000 บาท 

    งบเงินรายได�สถานศึกษา(MEP) 350,000 บาท 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

  รายการ
งบประมาณ(กิจกรรม) 

งบประมาณ 

ท้ังส้ิน 

จำแนกตามหมวดรายจ?าย 

ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ ค?าครุภัณฑ� 

1. ซ้ือวัสดุส-งเสริมกิจกรรม 

การจัดการเรียนรู�ห�องเรียนปกติ 

2. ซ้ือวัสดุส-งเสริมกิจกรรม 

การจัดการเรียนรู�ห�องเรียนMEP 

3. ค-าถ-ายเอกสารห�องเรียนปกติ 

4. ค-าถ-ายเอกสารห�องเรียนMEP 

5. ค-าวัสดุห�องเรียน 18ห�องเรียน 

6.จัดบรรยากาศและตกแต-ง
ห�องเรียนMEP 12 ห�องเรียน 

160,000 

 

270,000 

 

40,000 

45,000 

18,000 

35,000 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

 

40,000 

45,000 

- 

35,000 

 

160,000 

 

270,000 

 

- 

- 

18,000 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

รวม 568,000 - 120,000 448,000  

7.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
และประเมินผล 

1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ-มสาระการเรียนรู�ท่ีสูงข้ึน 

2.  ความพึงพอใจของนักเรียนและคณะครู บุคลากรทางการศึกษาท่ีมี
ต-อกิจกรรม 

การทดสอบ 

การสัมภาษณ! 

การสอบถาม 

แบบทดสอบ 

แบบสัมภาษณ! 

แบบสอบถาม 

8.  ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 

    1. นักเรียนโรงเรียนบ�านปรางค!  มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในระดับท่ีสูงข้ึน 

    2. นักเรียนโรงเรียนบ�านปรางค!  มีผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยสูงข้ึนอย-างน�อยร�อยละ 5  บรรลุตาม
เปjาหมายของโรงเรียน 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

 

 

 

 

ช่ือโครงการ                 นิเทศภายใน 

แผนงาน            กลุ-มบริหารวิชาการ  

สนองกลยุทธ�             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี 4 

    สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-านเขต 2 ข�อท่ี 4 

    โรงเรียนบ�านปรางค!  ข�อท่ี  5 

สนองมาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานท่ี 10 ตัวบงชี้ท่ี 10  และข�อท่ี 12  ตัวบ-งชี้ท่ี 4 

ลักษณะของโครงการ  � ใหม-    � ต-อเนื่อง 

ผู&รับผิดชอบ    นางlสาวศรีเรือน  จิตอารีย!, นางปราณี  สุวัฒนาและนางวิลาวัณย!  คำรังษี 

ระยะเวลาดำเนินการ        ป�งบประมาณ  2563  (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) 

 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานท่ี 

10 ตัวบ-งชี้ ท่ี 10.5  สถานศึกษามีการนิเทศภายในกำกับ  ติดตามตรวจสอบ  โดยใช�วิธีการท่ีหลากหลาย         
มีแผนการนิเทศ ติดตามกำกับอย-างเปAนระบบ ต-อเนื่อง นำผลการนิเทศมาใช�ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน และมาตรฐานท่ี 12 ตัวบ-งชี้ท่ี 12.4  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีแนวคิดว-า คุณภาพการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาเกิดข้ึนได�ต�อง
ประกอบด�วยกระบวนการ 3 ประการ คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอนและกระบวนการ
นิเทศการศึกษาการนิเทศภายในโรงเรียน เปAนกระบวนการเรียนรู�ร-วมกันของบุคลากรทุกฝvาย  ในโรงเรียน อันจะ
ส-งผลในการพัฒนาบุคลากรให�สามารถทำงานเก่ียวกับผู�เรียนให�เต็มศักยภาพ การนิเทศไม-ใช-การตรวจสอบ การ
ประเมินผล แต-เปAนการสนับสนุนส-งเสริมซ่ึงกันและกัน  มีการวางแผนกำหนดแนวปฏิบัติ เพ่ือดำเนินการและ
ประเมินผลร-วมกัน การนิเทศภายใน   เปjาหมายเพ่ือให�เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของครูโดยทุก
ฝvายจะร-วมกันในการพัฒนาตนเองตามศักยภาพจนส-งผลต-อการพัฒนาผู�เรียน  ดังนั้นทางโรงเรียนจึงจัดทำ
โครงการนิเทศภายในข้ึน   

2.  วัตถุประสงค�    
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

     2.1  เพ่ือให�ครูได�รับการนิเทศอย-างท่ัวถึง ต-อเนื่อง และมีคุณภาพ 

     2.2  เพ่ือให�ครูมีส-วนร-วมในการพัฒนางานการตัดสินใจตามความรู�ความสามารถและความสนใจ 

     2.3  เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศของครู 

3.  เป1าหมาย 

     3.1 เชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนบ�านปรางค! ชั้นอนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 6   จำนวน  934  คน 

     3.2 เชิงคุณภาพ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได�รับการนิเทศอย-างท่ัวถึงและมีส-วนร-วมในการพัฒนางาน  

การตัดสินใจ ตามความรู�ความสามารถและความสนใจ 

4.  วิธีดำเนินการ 

4.1  ข้ันเตรียมการ 

1.  เขียนโครงการนิเทศภายใน 
2.  เสนอโครงการเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติ 
3.  ติดต-อประสานงานไปยังผู�รับผิดชอบกิจกรรมแต-ละกิจกรรมในเรื่องระยะเวลาของกิจกรรมและ 

งบประมาณของแต-ละกิจกรรม 
  4.  ติดต-อประสานงานไปยังกลุ-มบริหารงบประมาณ  งานแผนงาน  งานพัสดุ และงานการเงินเพ่ือขอ 

งบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ 

4.2  ข้ันดำเนินการ 

           1.  ดำเนินการแต-งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานแต-ละกิจกรรม  
   2.  ประชุมคณะทำงานเพ่ือวางแผนจัดทำโครงการ 

           3.  จัดทำปฏิทินการนิเทศ 
           4.  ประสานงานผู�รับผิดชอบกิจกรรมแต-ละกิจกรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
           5.  ติดตามโครงการและกิจกรรม ตามแผนงานท่ีวางไว� 

4.3  ข้ันสรุป 

1.  ทำการเก็บข�อมูลการประเมินผลกิจกรรมแต-ละกิจกรรมในโครงการ 
2.  สรุปผลการทำกิจกรรมในโครงการนิเทศ  

 3.  วิเคราะห!และประเมินผลโดยการประชุมชี้แจงผลการนิเทศเพ่ือปรับปรุงและวางแผนการนิเทศ
ภายในในป�การศึกษาต-อไป 

4.  สรุปผลโครงการ 
5.  รายงานผลการจัดโครงการต-อผู�บริหารสถานศึกษาและผู�เก่ียวข�อง 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

6.  เผยแพร-ต-อสาธารณชน 
5.  แผนการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ ผู&ควบคุม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

1.  เสนอโครงการ √    นางสาวศรีเรือน 
นางสาวศรีเรือน 
นางปราณี 
และหัวหน�า 
สายช้ัน 

นายชิต   
คำช่ัง 

2.  ประชุมช้ีแจงแผนงาน 
แต-งตั้งคณะทำงาน  

√    

3. ดำเนินกิจกรรมตามแผน √ √ √ √ 

4. กำกับ ติดตามและ
ประเมินผล 
การดำเนินงาน 

  √  
นางสาวศรีเรือน 
นางปราณี 
นางวิลาวัณย! 

5.  สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

  √  
นางสาวศรีเรือน 
นาปราณี 

 

6. งบประมาณ 

 งบประมาณ 3,000 บาท    (ถัวจ-ายทุกรายการ) 

แหล?งท่ีมาของงบประมาณ งบอุดหนุนค-าใช�จ-ายรายหัว 1,000  บาท 

    งบเงินรายได�สถานศึกษา(MEP) 2,000  บาท 

ดำเนินการในไตรมาสท่ี    ไตรมาสท่ี 1   ไตรมาสท่ี 2    ไตรมาสท่ี 3    ไตรมาสท่ี 4  

รายการงบประมาณ(กิจกรรม) งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ?าย 

ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ ค?าครุภัณฑ� 
1. จัดทำแผนนิเทศภายใน 

2. จัดทำเอกสารและแบบฟอร!ม
การนิเทศ 

3. นิเทศภายในตามปฏิทิน 

4. จัดทำรายงานการนิเทศภายใน 

3,000 - 

- 

 

- 

- 

 800 

 700 

 

- 

500 

- 

1,000 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

รวม 3,000 - 2,000 1,000 - 

7.  การประเมินผล 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1.  มีการนิเทศภายในอย-างเปAนระบบ และต-อเนื่อง 

2.  มีการนิเทศภายในอย-างสม่ำเสมอและนำผล 
การนิเทศไปพัฒนาการจัดการเรียนรู�ให�มีประสิทธิภาพ
สูงข้ึน 

การสังเกต 

การสัมภาษณ! 

แบบสังเกต 

แบบสัมภาษณ! 

8.  ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 

    มีการนิเทศภายในอย-างเปAนระบบ ครูและบุคลากรทางการศึกษารับการนิเทศอย-างต-อเนื่อง และนำผล 
การนิเทศไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู�อย-างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือโครงการ             ส?งเสริมพัฒนาการผู&เรียนระดับปฐมวัย  

แผนงาน        กลุ-มบริหารวิชาการ 

สนองกลยุทธ�         สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี 1, 3 

    สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-านเขต 2 ข�อท่ี 1, 3 

    โรงเรียนบ�านปรางค!  ข�อท่ี 1, 3 

สนองมาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานท่ี  1 - 4   

ลักษณะของโครงการ  � ใหม-    � ต-อเนื่อง 

ผู&รับผิดชอบ             นางสาวศุภาพิชญ!    แสนกัน นางสาวธัญญาพร  ส-องสี และ 

                               นางสาวปริยฉัตร   กันทะคำ 

ระยะเวลาดำเนินการ       ป�งบประมาณ  2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) 

...................................................................................................................................................................... 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาปฐมวัย เปAนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับแรกเพ่ือวางรากฐานชีวิตของเด็กไทยให�
เจริญเติบโตอย-างสมบูรณ!  มีพัฒนาการสมวัยอย-างสมดุล  ท้ังด�านร-างกาย อารมณ! จิตใจ สังคม และสติปFญญา 
บนรากฐานความสามารถและความแตกต-างระหว-างบุคคล  โดยใช�กิจกรรมกระตุ�นและส-งเสริมพัฒนาการของ
สมองอย-างเต็มท่ี  รวมท้ังเตรียมเด็กให�พร�อมท่ีจะเรียนรู�ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและระดับท่ีสูงข้ึน  อันจะ
นำไปสู-ความเปAนบุคคลท่ีมีคุณภาพของประเทศชาติต-อไป  

จากเหตุผลดังกล-าวข�างต�น โรงเรียนบ�านปรางค! ได�ตระหนักถึงความสำคัญของการส-งเสริมพัฒนาการ
ด�านต-างๆ ให�เต็มตามศักยภาพและสอดคล�องกับมาตรฐานสถานศึกษาของโรงเรียนและสอดคล�องกับกลยุทธ!ของ
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 และเพ่ือให�สอดคล�องกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน
ระดับปฐมวัย ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ป� อย-างมีคุณภาพ จึงได�จัดทำโครงการส-งเสริมศักยภาพและทักษะ
ความรู�รอบด�าน ฝVกให�มีการพัฒนาในการแสดงออก มีความม่ันใจ สามารถทำงานร-วมกลุ-มได�ดี มีความคิด
สร�างสรรค! มีความภาคภูมิใจในตนเอง จึงมีการส-งเสริมความสามารถผู�เรียนให�มีการพัฒนาการด�านต-างๆ และได�
แสดงความสามารถของตนเองอย-างเหมาะสม  ซ่ึงจะส-งผลให�นักเรียนมีความพร�อมท่ีจะเรียนรู�ในระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานมากยิ่งข้ึนท้ังนี้เพ่ือส-งผลให�เด็กได�เกิดนาการด�านร-างกาย สังคม  อารมณ!  สติปFญญาและจริยธรรม  มี
การปฏิสัมพันธ!ท่ีดีต-อสังคม และเจริญเติบโตเปAนบุคลากรท่ีดี  มีคุณภาพของประเทศต-อไป 
 

2. วัตถุประสงค� 

2.1 เพ่ือให�นักเรียนมีพัฒนาการในด�านร-างกาย อารมณ!-จิตใจ สังคมและสติปFญญา  ความรู�ทักษะ 

คุณธรรมและจิตสำนึก 

2.2 เพ่ือส-งเสริมให�ผู�เรียนเกิดความคิดสร�างสรรค!และจินตนาการ 
2.3 เพ่ือส-งเสริมและพัฒนาความสามารถเฉพาะด�านของนักเรียน 

 

 

3. เป1าหมาย 
      3.1 ด&านปริมาณ    
            ผู�เรียนในระดับปฐมวัย ต้ังแต-ชั้นอนุบาลป�ท่ี 2-3 ได�รับการส-งเสริมความสามารถด�านต-างๆตาม
ศักยภาพของตนเอง  

      3.2 ด&านคุณภาพ  
 ผู� เรียนในระดับปฐมวัยมีพัฒนาการด�านร-างกาย สังคม อารมณ!   สติปFญญา และจริยธรรม               

มีการปฏิสัมพันธ!ท่ีดีต-อสังคมความม่ันใจในตนเอง กล�าแสดงออกเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 

4.  กิจกรรมและวิธีดำเนินงาน 
      4.1  ข้ันเตรียมการ 
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  1.  เขียนโครงการส-งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู�เรียนปฐมวัย 
  2. เสนอโครงการเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติ  

    3. ติดต-อประสานงานไปยังผู�รับผิดชอบกิจกรรมในเรื่องระยะเวลาของกิจกรรมและงบประมาณของ  
  กิจกรรม 
       4.ติดต-อประสานงานไปยังกลุ-มบริหารงบประมาณ งานแผนงาน  งานพัสดุ  และงานการเงินเพ่ือขอ 
งบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ 
        4.2  ข้ันดำเนินการ 

           1.  ดำเนินการแต-งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 
 2.  ประสานงานผู�รับผิดชอบกิจกรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ  

   3. ติดตามโครงการและกิจกรรมตามแผนงานท่ีวางไว� 
        4.3 ข้ันสรุป 

 1. ทำการเก็บข�อมูลการประเมินผลกิจกรรมในโครงการ  
 2. สรุปผลการทำกิจกรรมในโครงการ 

5.  แผนการดำเนินงาน 

รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ ผู&ควบคุม ไตรมาสท่ี 
1 

ไตรมาสท่ี 
2 

ไตรมาสท่ี 
 3 

ไตรมาสท่ี 
4 

1.เสนอโครงการ √     นางสาว         
ศุภาพิชญ!    
แสนกัน  
นางสาว  
ธัญญาพร  
ส-องส ี
นางสาว  
ปริยฉัตร     
กันทะคำ 

นายชิต  
คำช่ัง 2.ประชุมชี้แจงแผนงาน แต-งต้ัง

คณะทำงาน 
√    

3.  ดำเนินกิจกรรมตามแผน 
3.1 กิจกรรมการเล-านิทาน
ประกอบท-าทางอย-างสร�างสรรค! 

 √   

3.2 กิจกรรมหนูน�อยยอดนักพูด   √  
3.3 กิจกรรมเทคนิคการสร�างสรรค!
งานศิลปะสำหรับเด็ก 

 √   

3.4 กิจกรรมการปFxนดินน้ำมัน   √  
3.5 กิจกรรมการสร�างภาพด�วยการ
ฉีกตัดปะ  กระดาษ 

  √  

4. กำกับ ติดตาม และประเมินผล
การดำเนินงาน 

√ √ √ √ 

5. สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

   √ 
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6. งบประมาณ 

งบประมาณ  15,000 บาท  (ถัวจ-ายทุกรายการ) 
แหล-งท่ีมาของงบประมาณ   งบอุดหนุนค-าใช�จ-ายรายหัว        15,000  บาท   

รายการงบประมาณ(กิจกรรม) งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ?าย 

ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ ค?าครุภัณฑ� 
1.กิจกรรมการเล-านิทาน ประกอบ
ท-าทางอย-างสร�างสรรค! 

2,000 - - 2,000  

- 

2. กิจกรรมหนูน�อยยอดนักพูด 2,000 - - 2,000 - 

3. กิจกรรมเทคนิคการสร�างสรรค!งาน 
ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย 

3,000 

 

- 

 

- 3,000 

 

- 

4.กิจกรรมการปFxนดินน้ำมัน 6,000 - - 6,000 - 

5.กิจกรรมการสร�างภาพด�วย 
การฉีกตัดปะ  กระดาษ 

2,000 - - 2,000 - 

รวม 15,000 - -. 15,000 - 

7.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช&วัด 

1.ร�อยละ 80 นักเรียนมีทักษะในการทำงาน  

2.ร�อยละ 80 นักเรียนมีความภูมิใจในผลงาน
ของตัวเอง 

3.ร�อยละ 80 นักเรียนมีความสามารถเฉพาะ
ด�านและเข�าร-วมกิจกรรม 

1.  การสังเกต 

2.  สัมภาษณ! 

1.  แบบสังเกต 

2.  แบบประเมินพัฒนาการของ
ผู�เรียน 

 

8.  ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 

          1. ผู�เรียนมีพัฒนาการในด�านร-างกาย อารมณ!-จิตใจ สังคมและสติปFญญา ความรู�ทักษะคุณธรรมและ
จิตสำนึก  

2. ผู�เรียนเกิดความคิดริเริ่มสร�างสรรค! และความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 

   3. ผู�เรียนมีความสามารถเฉพาะด�านของตนเอง 
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ช่ือโครงการ   วัดและประเมินผลการเรียนรู& 

แผนงาน         กลุ-มบริหารวิชาการ 

สนองกลยุทธ�         สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี 1  

    สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-านเขต 2 ข�อท่ี 1 

    โรงเรียนบ�านปรางค!  ข�อท่ี 1 

สนองมาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานท่ี 5 

ลักษณะของโครงการ  � ใหม-    � ต-อเนื่อง 

ผู&รับผิดชอบ   นางนภสร  บุญสิงห! นางวิภาวี  สารถ�อย นางณหฤทัย  แก�วระดี 

ระยะเวลาดำเนินการ   ป�งบประมาณ  2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) 
...................................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได�กำหนดแนวทางในการวัดและประเมินผลการเรียนรู� 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซ่ึงการวัดและประเมินผลการเรียนรู�ของผู�เรียน
ต�องอยู-บนจุดมุ-งหมายพ้ืนฐานสองประการ ประการแรกคือ การวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู�เรียน และ
ประการท่ีสอง คือ การวัดและประเมินผลเพ่ือตัดสินผลการเรียน โดยกำหนดให�มีการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู� ใน 4 ระดับ ได�แก- ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และระดับชาติ การจัดการ
ระบบงานวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา ครอบคลุมงาน 2 ส-วน ได�แก- งานวัดผลและงานทะเบียน 
งานวัดผล มีหน�าท่ีรับผิดชอบการดำเนินงานวัดและประเมินผลการเรียนรู� งานทะเบียน มีหน�าท่ีรับผิดชอบด�าน
เอกสารหลักฐานการศึกษา เอกสารการประเมินผล การจัดทำจัดเก็บ และการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา
อย-างเปAนระบบ การดำเนินงานวัดและประเมินผลการเรียนรู�ท่ีไม-เปAนระบบ จะส-งผลกระทบต-อความเชื่อม่ันใน
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา นอกจากนี้ การดำเนินงานวัดและประเมินผลการเรียนรู� เปAนงานท่ีต�อง
อยู-บนพ้ืนฐานหลักวิชาการและหลักธรรมาภิบาล 
 ทางโรงเรียนบ�านปรางค!ได�ตระหนักถึงภาระงานท่ีจะต�องดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู�ของ
ผู�เรียน จึงได�จัดทำโครงการวัดและประเมินผลการเรียนรู�ข้ึน เพ่ือให�เปAนไปตามความมุ-งหมายของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ดังท่ีได�กล-าวมาแล�วนั้น 

2. วัตถุประสงค� 

 2.1 เพ่ือให�การวัดและประเมินผลการเรียนรู�ของโรงเรียนเปAนระบบ มีมาตรฐาน ตรวจสอบได� และมี
ความน-าเชื่อถือ 

 2.2 เพ่ือให�การดำเนินงานออกเอกสารทางการศึกษา จัดเก็บข�อมูลและเอกสารทางการศึกษาได�อย-างมี
ประสิทธิภาพ 
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3. เป1าหมาย 
3.1 ด&านปริมาณ     

    1. มีวัสดุอุปกรณ!และเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพในการประมวลผลการเรียนรู� และเพียงพอต-อการ
ใช�งานและการให�บริการ 
     2. โรงเรียนบ�านปรางค! มีเอกสารแสดงผลการเรียนของผู�เรียน  และเอกสารหลักฐานทาง
การศึกษาครบถ�วนตามระเบียบการวัดและประเมินผล พ.ศ. 2551 

         3.2 ด&านคุณภาพ  
 1. งานวัดผลและประเมินผลมีระบบการจัดการท่ีชัดเจน  ถูกต�อง  สามารถตรวจสอบได� 

 2. โรงเรียนมีฐานข�อมูลสารสนเทศสะท�อนผลการพัฒนาผู�เรียนทุกระดับชั้นและทุกกลุ-มสาระ   
การเรียนรู�  สำหรับการพิจารณาปรับปรุง / พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู�เรียน 

4.  กิจกรรมและวิธีดำเนินงาน 

  4.1 ข้ันเตรียมการ 

 1. เขียนโครงการ 

 2. เสนอโครงการต-อผู�บริหารโรงเรียน 

 4.2 ข้ันดำเนินการ 

 1. ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ 

 2. ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือชี้แจงเก่ียวกับการดำเนินงานวัดและประเมินผล
การเรียนรู� 

 3. ติดต-อประสานงานกับกลุ-มบริหารงบประมาณเพ่ือดำเนินการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ! 

 4. ดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู�ตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

 4.3 ข้ันสรุป 

 1. เก็บข�อมูลการประเมินผลการดำเนินโครงการ 

 2. สรุปผลการดำเนินโครงการ 

 3. รายงานผลการดำเนินโครางการต-อผู�บริหารโรงเรียน 

5.  แผนการดำเนินงาน  

รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ ผู&ควบคุม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
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1.  เสนอโครงการ 

2.  ประชุมชี้แจงแผนงาน  
แต-งต้ังคณะทำงาน  

3. ดำเนินกิจกรรมตามแผน 

4. กำกับ ติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงาน 

5.  สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

√ 

√ 

 

 
 

√ 

√ 
 

 

√ 

 

√ 
 

√ 

 

 

√ 

√ 

 

√ 

นางนภสร   

นางวิภาวี 

นางณหฤทัย 

นางปริญญา 

นายชิต คำชั่ง 

 

 

 

6. งบประมาณ 

 งบประมาณ 112,400  บาท (ถัวจ?ายทุกรายการ) 

แหล?งท่ีมาของงบประมาณ งบอุดหนุนค?าใช&จ?ายรายหัว 82,400  บาท 

    งบเงินรายได&สถานศึกษา(MEP) 30,000  บาท 

รายการงบประมาณ(กิจกรรม) งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ?าย 

ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ ค?าครุภัณฑ� 
1. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ!ในการวัดและ
ประเมินผล 
2. จัดทำ ปพ.8 
3. จัดทำแบบประเมินพัฒนาการ/
เอกสารรายงานผลพัฒนาการ
ระดับชั้น อ.2- อ.3 ห�องเรียน MEP 

4.จัดทำแบบทดสอบ/เอกสารรายงาน
ผลการเรียนนักเรียนระดับ ชั้น ป.1 - 
ป.6 ห�องเรียน MEP 

40,000 
 

42,400 
12,000 

 
 

18,000 

- 
 
- 
- 
 
 
- 

- 
 

42,400 
12,000 

 
 

18,000 

40,000 
 
- 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
- 
 
 
- 

รวม 112,400    - 72,400 40,000 - 

7.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
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1. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ�าน
ปรางค! จำนวน 70 คน ดำเนินการวัดและประเมินผล
การเรียนรู�ของนักเรียนอย-างมีประสิทธิภาพ 

สอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถาม 

 

 

2. นักเรียนโรงเรียนบ�านปรางค! ชั้นอนุบาลป�ท่ี 2 – 
ประถมศึกษาป�ท่ี 6 จำนวน 934 คน ได�รับเอกสารทาง
การศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

สอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถาม 

8.  ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 

 1. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ�านปรางค! จำนวน 70 คน ดำเนินการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู�ของนักเรียนอย-างมีประสิทธิภาพ 
 2. นักเรียนโรงเรียนบ�านปรางค! ชั้นอนุบาลป�ท่ี 2 – ประถมศึกษาป�ท่ี 6 จำนวน 934 คน ได�รับเอกสาร
ทางการศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 

 
 

ช่ือโครงการ   พัฒนาการอ?านการเขียนเด็กปฐมวัย  

แผนงาน   กลุ-มบริหารวิชาการ 

สนองกลยุทธ�   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี1 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-านเขต 2 ข�อท่ี1 

โรงเรียนบ�านปรางค!   ข�อท่ี 1 

สนองมาตรฐานสพฐ.  มาตรฐานท่ี 5 

ลักษณะโครงการ  �ใหม-    �ต-อเนื่อง 

ผู&รับผิดชอบ   นางหทยา   เตชนันท! และนางฉลวย  อนุเคราะห! 

ระยะเวลาดำเนินการ  ป�งบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) 

 
1.    หลักการและเหตุผล 

การอ-านการเขียนเปAนทักษะทางภาษาท่ีมีความสำคัญและจำเปAนมากในการดำรงชีวิตของคนในยุค 

ปFจจุบัน  เนื่องจากวิทยาการและเทคโนโลยีต-างๆ มีการเปลี่ยนแปลงและมีความก�าวหน�าอย-างรวดเร็ว  ส-งผลให�
สังคมในยุคปFจจุบันกลายเปAนสังคมแห-งข�อมูลข-าวสาร  ดังนั้นทุกคนจึงจำเปAนต�องพัฒนาทักษะ ด�านการอ-านและ
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การเขียนของตนเองเพ่ือท่ีจะได�เข�าถึงข�อมูลข-าวสารได�อย-างมีประสิทธิภาพ   การพัฒนาทักษะทางภาษาควรเริ่ม
ต้ังแต-ระดับปฐมวัย  เพราะเด็กในช-วงปฐมวัยถือได�ว-าเปAนช-วงท่ีมีความพร�อมในการเรียนรู�  มีการพัฒนาสมองท่ีดี  
สื่อการจัดประสบการณ!การเรียนรู�ท่ีมีคุณภาพ  มีความเหมาะสมกับวัยและธรรมชาติของผู�เรียนจะช-วยพัฒนา
ทักษะการอ-านการเขียนได�ดี  ดังนั้นครูผู�สอนจึงจำเปAนต�องมีความเข�าใจในวิธีการสอนแนวใหม-สามารถนำไปใช�
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให�กับเด็กปฐมวัยอย-างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการสอนการอ-านอันเปAนทักษะ
ท่ีซับซ�อนและเปAนนามธรรมสำหรับเด็กวัยนี้ การพัฒนาสื่อชุดนี้เปAนนวัตกรรมท่ีบูรณาการภาษาตามธรรมชาติ
ของเด็กปฐมวัยอย-างครบวงจร และสอดคล�องกับการทำงานของสมอง ( Brain Based Learning ) ช-วยปู
พ้ืนฐานเบ้ืองต�นให�เรียนภาษาไทยอย-างสนุกสนานอย-างมีสาระท่ีเอ้ือต-อการพัฒนาภาษาของเด็ก จากภาษาภาพ
มาสู-ภาษาเขียนผ-านนิทานคู-ขนานไปกับการพัฒนาภาษาของเด็กอย-างเปAนองค!รวม (ภาษาท-าทาง ภาษาพูด 
ภาษาสัญลักษณ! ภาษาภาพ ภาษาเขียน และภาษาจากการอ-าน) และสิ่งสำคัญคือการมีกระบวนการเรียนรู�ผ-าน
การมีปฏิสัมพันธ!ร-วมกันระหว-างครูและเด็กท่ีช-วยกันเสริมสร�างความรู� และทบทวนเปรียบเทียบ เชื่อมโยง 
ประยุกต!ใช�ความรู� ความเข�าใจในหลักไวยากรณ!ทางภาษา โดยเน�นการเรียนรู�แบบการประมวลความเข�าใจใน
ภาษา ( Reading Comprehension ) ท่ีแทรกซึมอยู-ในวิถีชีวิตประจำวันของเด็ก ซ่ึงสุดท�ายไม-เพียงแต-การมี
ความเข�าใจในทักษะภาษาไทยอันเปAนพ้ืนฐานท่ีสำคัญสำหรับเด็กวัยนี้ แต-ยังรวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของ
เด็กในทักษะชีวิตท่ีสำคัญสำหรับเด็กปฐมวัยตามบริบทของวัฒนธรรมไทยในปFจจุบันและเพ่ือสนองนโยบายของ
สพฐ.ท่ีจะต�องมีความพร�อมในการอ-านการเขียนในระดับชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 1 ต-อไป 

2.   วัตถุประสงค� 

           2.1  เพ่ือพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมการจัดการเรียนรู�เพ่ือพัฒนาทักษะการอ-านการเขียนให�เหมาะสมกับวัย
และธรรมชาติของผู�เรียน 

 2.2  เพ่ือจัดทำเครื่องมือสำหรับประเมินผลทักษะการอ-านการเขียนของเด็กชั้นอนุบาล 2 – 3 

 

3.  เป1าหมาย 

3.1  ด&านปริมาณ    
ผู�เรียนระดับปฐมวัยจำนวน  250 คน ได�รับการพัฒนาทักษะการอ-านการเขียนให�เหมาะสมกับวัย 

          3.2  ด&านคุณภาพ 
ครูปฐมวัยมีสื่อ/นวัตกรรมการจัดการเรียนรู�เพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาท่ีมีคุณภาพและสามารถ 

นำไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู�เพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กได�อย-างมีประสิทธิภาพ      

4.  วิธีดำเนินการ 

4.1ข้ันเตรียมการ 
1. เขียนโครงการพัฒนาการอ-านการเขียนเด็กปฐมวัย 
2. เสนอโครงการเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติ 
3. ติดต-อประสานงานไปยังผู�รับผิดชอบกิจกรรมในเรื่องระยะเวลาของกิจกรรมและงบประมาณ 



แผนปฏิบัติการประจำป�งบประมาณ 2563                                                                                                68             

โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

ของกิจกรรม 
4. ติดต-อประสานงานไปยังกลุ-มบริหารงบประมาณ งานแผนงาน งานพัสดุ และงานการเงินเพ่ือ 

ของบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ 

4.2 ข้ันดำเนินการ 
1. ดำเนินการแต-งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 
2. ประสานงานผู�รับผิดชอบกิจกรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
3. ติดตามโครงการและกิจกรรม ตามแผนงานท่ีวางไว� 

4.3 ข้ันสรุป 
1. ทำการเก็บข�อมูลการประเมินผลกิจกรรมในโครงการ 
2. สรุปผลการทำกิจกรรมในโครงการ  
3. รายงานผลการจัดโครงการต-อผู�บริหารสถานศึกษาและผู�เก่ียวข�องเผยแพร-ต-อสาธารณชน 

5.  แผนการดำเนินงาน 

รายละเอียดกิจกรรม 

ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ ผู&ควบคุม ไตรมาสท่ี 
1 

ไตรมาสท่ี 
2 

ไตรมาสท่ี 
3 

ไตรมาสท่ี 
4 

1.  เสนอโครงการ √    นางหทยา  
เตชนันท! 
นางฉลวย 
อนุเคราะห! 

นายชิต 
คำชั่ง 2.  ประชุมชี้แจงแผนงาน  แต-งต้ัง

คณะทำงาน  
 
√ 

   

3. ดำเนินกิจกรรมตามแผน 
- จัดทำชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการ
อ-านและการเขียนระดับอนุบาล 
- จัดทำแผ-นชาร!ตฝVกอ-าน คำพ้ืนฐาน 
สำหรับเด็กปฐมวัย 

 
√ 
 
 

√ 

 

 
√ 
 
 

√ 

 

4. กำกับ ติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงาน 

√ √ √ √ 

5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน    √ 

6. งบประมาณ 

งบประมาณ  รวมท้ังสิ้น  6,000 บาท  (ถัวจ-ายทุกรายการ) 

แหล?งเงินงบประมาณ       งบอุดหนุนค-าใช�จ-ายเงินอุดหนุนรายหัว 6,000 บาท   
  

รายการงบประมาณ
(กิจกรรม) 

งบประมาณ 

ท้ังส้ิน 

จำแนกตามหมวดรายจ?าย 
ระยะเวลา 

ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ ค?าครุภัณฑ� 
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1. จัดทำชุดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะการอ-านและการ
เขียนระดับอนุบาล 

2. จัดทำแผ-นชาร!ตฝVกอ-าน  

คำพ้ืนฐาน สำหรับเด็ก
ปฐมวัย 

3,000 

 

 

3,000 

- 

 

 

- 

3,000 

 

 

3,000 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

รวม 6,000 - 6,000 - - 

 

7. การวัดผลประเมินผล 

ท่ี ตัวบ?งช้ีความสำเร็จ วิธีวัดผลประเมินผล 
เครื่องมือท่ีใช&

วัดผล 

1 
 

 

 

2 

 

ครูมีสื่อ/นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ทางภาษาและมีเครื่องมือวัดประเมินผลการอ-านการ
เขียนท่ีมีคุณภาพ 

ผู�เรียนได�รับการพัฒนาทักษะทางภาษาอย-าง
เหมาะสมตามศักยภาพ 

การสังเกต/สอบถาม 

 

 

การสังเกต/สอบถาม 

แบบสอบถาม 

 

 

แบบประเมินการ
อ-านและเขียน 

 

8. ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 

1. ครูปฐมวัยมีสื่อ/นวัตกรรมการจัดการเรียนรู�เพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาท่ีมีคุณภาพ 

2. ผู�เรียนได�รับการพัฒนาทักษะทางภาษาอย-างเหมาะสมตามศักยภาพ   

 

 

 

 

 

ช่ือโครงการ               ส?งเสริมสุนทรียภาพทางด&านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลปL 

แผนงาน   กลุ-มบริหารวิชาการ 
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สนองกลยุทธ�               สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี  1 , 2 

    สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-านเขต 2 ข�อท่ี 1 , 2 

    โรงเรียนบ�านปรางค!  ข�อท่ี 1 , 2 

สนองมาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานท่ี  3, 5,  15 

ลักษณะของโครงการ  � ใหม-    � ต-อเนื่อง 

ผู&รับผิดชอบ           นางลอองรัตน!   สุวรรณ!วิโชติ . นายเฉลิมพล   หน-อคำ และ 

นางสาวอชิรญาณ!    อินต|ะแสน 

ระยะเวลาดำเนินงาน        ป�งบประมาณ  2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาตามเจตนารมณ! ของ พ.ร.บ. การศึกษาแห-งชาติ พ.ศ. 2542 ( แก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.
2545 ) ให�ความสำคัญต-อการจัดกระบวนการเรียนรู� เพ่ือพัฒนาผู�เรียนให�เปAนมนุษย!ท่ีสมบูรณ!ท้ัง ร-างกาย จิตใจ 
สติปFญญา ความรู� คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู-ร-วมกับผู�อ่ืนได�อย-างมี
ความสุขด�วยภาวะปFจจุบันความเจริญทางเทคโนโลยีและการสื่อสารก�าวหน�าไปอย-างไม-หยุดยั้ง ส-งผลต-อการ
พัฒนาประเทศไทยมิใช-น�อย  ประชากรไทยท้ังมวลได�รับวัฒนธรรมต-างชาติ ไม-ทางตรงก็ทางอ�อม และวัฒนธรรม
เหล-านั้นได�ซึมซับเข�าไปในวิถีชีวิต  สุนทรียภาพทางด�านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป} ถือเปAนศิลปะและวัฒนธรรม
ไทยอย-างหนึ่งอันแสดงถึงความเปAนชาติไทย 

โรงเรียนบ�านปรางค!ได�ตระหนักในความสำคัญท่ีต�องร-วมกันอนุรักษ!สืบสานให�ดำรงคงอยู- จึงถือเปAน
ภารกิจด�านหนึ่ง ท่ีต�องสนับสนุนและส-งเสริมนักเรียนได�เรียนรู�เพ่ือสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทยต-อไป   
ดังนั้น กลุ-มสาระการเรียนรู�ศิลปะจึงได�จัดทำโครงการส-งเสริมสุนทรียภาพทางด�านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป}ซ่ึง
เปAนวิชาท่ีส-งเสริมให�นักเรียนได�แสดงออกทางจินตนาการ มีสุนทรียภาพทางอารมณ! การฝVกทักษะทางศิลปะ 
ดนตรีนาฏศิลป} มีความสำคัญต-อผู�เรียนเปAนอย-างมากเปAนวิชาท่ีสร�างพ้ืนฐานในการใช�ชีวิตประจำวันและยังใช�
เปAนพ้ืนฐานในการเรียนในระดับสูงข้ึนด�วย เพ่ือเปAนส-งเสริมการเรียนการสอนให�มีประสิทธิภาพและมุ-งเน�นการใช�
เทคนิควิธีการสอนหรือกิจกรรมเสริมหลายๆ รูปแบบ โดยเน�นให�ผู�เรียนได�ร-วมกิจกรรมให�มากหรือยึดผู�เรียนเปAน
สำคัญเปsดโอกาสให�ผู�เรียนได�แสดงความสามารถและรู�จักการทำงานร-วมกับผู�อ่ืนรวมท้ังส-งเสริม ให�ผู�เรียนได�มี
ประสบการณ!และได�เรียนรู�กิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนในบทเรียนเพ่ือเปAนการส-งเสริมเจตคติท่ีดีต-อวิชาท่ี
เรียนและทำให�มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนด�วย อีกท้ังการศึกษา ในวิชาศิลปะยังเปAนการสืบสานวัฒนธรรมท่ี
เปAนมรดกของชาติไทยให�มีความยั่งยืนสืบไป 
  

2. วัตถุประสงค� 

     1.  เพ่ือส-งเสริมความสามารถของนักเรียนด�านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป} 
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     2.  เพ่ือฝVกทักษะและเพ่ิมประสบการณ!ทางด�านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป}  

 

3.  เป1าหมาย 

     3.1 เชิงปริมาณ  

               1. นักเรียนโรงเรียนบ�านปรางค! ทุกคนเข�าร-วมกิจกรรมส-งเสริมสุนทรียภาพด�านศิลปะ ดนตรี              
และนาฏศิลป} 

     3.2 เชิงคุณภาพ 

           1.  นักเรียนมีความรู�ความสามารถ และมีผลสักฤทธิ์ทางการเรียนด�านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป}สูงข้ึน 
           2.  นักเรียนมีความม่ันใจในตนเอง และกล�าแสดงออกมากข้ึน       
4.  วิธีดำเนินการ 

4.1  ข้ันเตรียมการ 
           1.  เขียนโครงการส-งเสริมสุนทรียภาพทางด�านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป} 

2.  เสนอโครงการเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติ 
3.  ติดต-อประสานงานไปยังผู�รับผิดชอบกิจกรรมแต-ละกิจกรรมในเรื่องระยะเวลาของกิจกรรมและ 

งบประมาณของแต-ละกิจกรรม 
  4.  ติดต-อประสานงานไปยังกลุ-มบริหารงบประมาณ  งานแผนงาน  งานพัสดุ และงานการเงินเพ่ือขอ 

งบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ 
4.2  ข้ันดำเนินการ 

           1.  ดำเนินการแต-งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานแต-ละกิจกรรม 
           2.  ประสานงานผู�รับผิดชอบกิจกรรมแต-ละกิจกรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
           3.  ติดตามโครงการและกิจกรรม ตามแผนงานท่ีวางไว� 

4.3  ข้ันสรุป 
1.  ทำการเก็บข�อมูลการประเมินผลกิจกรรมแต-ละกิจกรรมในโครงการ 
2.  สรุปผลการทำกิจกรรมในโครงการ  
3.  สรุปผลโครงการ 
4.  รายงานผลการจัดโครงการต-อผู�บริหารโรงเรียนและผู�เก่ียวข�อง เผยแพร-ต-อสาธารณชน 

5.  แผนการดำเนินงาน 

รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ ผู&ควบคุม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

1.  เสนอโครงการ √    นาง 

ลอองรัตน!

นายชิต 

คำชั่ง 2.  ประชุมชี้แจงแผนงาน      
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แต-งต้ังคณะทำงาน  √ สุวรรณ!วิโชติ
นางสาว
อชิรญาณ!   
นายเฉลิมพล 

หน-อคำ   

3. ดำเนินกิจกรรมตามแผน  √ √ √ 

4. กำกับ ติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงาน 

√ √ √ √ 

5. สรุปและรายงานผล  √  √ 

6. งบประมาณ 

 งบประมาณ  30,000   บาท   (ถัวจ-ายทุกรายการ  ) 

แหล-งท่ีมาของงบประมาณ  งบอุดหนุนค-าใช�จ-ายรายหัว    30,000   บาท    
 

รายการงบประมาณ
(กิจกรรม) 

งบประมาณ 

ท้ังส้ิน 

จำแนกตามหมวดรายจ?าย 

ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ 
ค?า

ครุภัณฑ� 

1 ศิลปะ  

- วาดภาพด�วยสีชอล!กน้ำมัน 

- วาดภาพด�วยสีโปสเตอร! 

- วาดภาพด�วยดินสอสี 

- ภาพปะติดจากวัสดุ
ธรรมชาติ 

2 ดนตรี  

- จัดซ้ืออุปกรณ!ดนตรี 

- ซ-อมแซมเครื่องดนตรี 

3 นาฏศิลป} 

- จัดหาชุดฟjอนรำและ
เครื่องประดับ 

10,000 

 

 

 

 

 

 

 

10,000 

 
 

 

10,000 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

10,000 

- 

- 

- 

- 
 

 

 

 

10,000 

- 
 

 

10,000 

- 

- 

- 

- 

- 

 
 

- 

- 
 

 

 

- 

รวม 30,000 - - 30,000 - 
 

7.  การประเมินผล 
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 ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช&วัด 

ร�อยละ80 นักเรียนมีความรู�
ความสามารถ และมีผลสักฤทธิ์ทางการ
เรียนด�านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป}
สูงข้ึน 

สังเกตการร-วมกิจกรรม 

ประเมินความพึงพอใจ 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

8.  ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 

     1.  นักเรียนมีความรู�ด�านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป} และมีสติ สมาธิในการเรียน  
     2.  นักเรียนสามารถใช�เวลาว-างให�เปAนประโยชน! 
     3.  นักเรียนมีผลสักฤทธิ์ทางการเรียนด�านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป}สูงข้ึน 
 
ช่ือโครงการ  ส?งเสริมทักษะด&านกีฬา และออกกำลังกาย 

แผนงาน  กลุ-มบริหารวิชาการ 

สนองกลยุทธ�  สำพนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี 1 

   สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 ข�อท่ี 1 

   โรงเรียนบ�านปรางค! ข�อท่ี 1  

สนองมาตรฐาน สพฐ. มาตรฐานท่ี 1 

ลักษณะของโครงการ � ใหม-    � ต-อเนื่อง 

ผู&รับผิดชอบโครงการ นายจักราช  ดีคำวงค!  , นายณัฐพล  พันชน 
ระยะเวลาดำเนินการ ป�งบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
.                                                                                                                                 .      

1. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห-งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 หมวด 4              
แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 กล-าวว-า การจัดการศึกษาต�องยึดหลักว-า ผู�เรียนทุกคนมีความสามรถเรียนรู�   
และพัฒนาตนเองได� และถือว-าผู�เรียนมีความสำคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต�องส-งเสริมให�ผู�เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ได�กำหนดมาตรฐานการเรียนรู�ว-าการพัฒนาผู�เรียน
ให�เกิดความสมดุล ต�องคำนึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปFญญา ได�มุ-งเน�นส-งเสริมศักยภาพ ของผู�เรียน 
ให�คิดเปAน ทำเปAนและแก�ปFญหาเปAน ให�มีความสมบูรณ!ด�านร-างกาย อารมณ! จิตใจ และสังคม โดยได�แสดงออก
ถึงความรู�ความสามารถทำงานร-วมกันเปAนหมู-คณะได� ในปFจจุบันผู�เรียนได�สนในกิจกรรมทางด�านกีฬามากยิ่งข้ึน 
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 โรงเรียนบ�านปรางค!กลุ-มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา จึงได�จัดทำโครงการส-งเสริมทักษะ ด�าน
กีฬา โดยได� จัด กีฬาประเภทต- างๆ ท่ีหลากหลาย นอกจากการจัดการเรียนการสอนในวิชาต- างๆ                         
ซ่ึงให�ความรู�ทางด�านวิชาการแล�ว โรงเรียนยังต�องจัดประสบการณ!ของการอยู-ร-วมกันในสังคมอย-างมีความสุขของ
นักเรียนด�วย ฉะนั้นการจัดการเรียนว-ายน้ำ การแข-งขันกีฬาสีในโรงเรียน และการแข-งขันกีฬาในโอกาสต-างๆ จึง
เปAนการให�ประสบการณ!ส-งเสริมให�นักเรียนได�ฝVกการทำงานเปAนทีม เปsดโอกาสให�นักเรียน  ได�แสดง
ความสามารถด�านกีฬา เพ่ือฝVกความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย และความมีน้ำใจนักกีฬา ซ่ึงเปAนการส-งเสริมและ
พัฒนาความสามารถของผู�เรียนเพ่ือมุ-งเน�นความเปAนเลิศของผู�เรียน 

2. วัตถุประสงค� 

 1. เพ่ือพัฒนาผู�เรียนให�มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายอย-างสม่ำเสมอ 

 2. เพ่ือให�นักเรียนได�ใช�เวลาว-างให�เปAนประโยชน! 

 3. เพ่ือปลูกฝFงนิสัยท่ีดีความมีน้ำใจเปAนนักกีฬา รู�แพ� รู�ชนะ และรู�จักการให�อภัย 

3. เป1าหมาย 

 3.1 ด&านปริมาณ 

 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลป�ท่ี 2 – ประถมศึกษาป�ท่ี 6 จำนวน 934 คน ได�รับการส-งเสริมทักษะด�านกีฬา
และออกกำลังกาย 

 3.2 ด&านคุณภาพ 

 นักเรียนร�อยละ 80 เปAนผู�มีสุขภาพแข็งแรง รู�จักใช�เวลาว-างให�เปAนประโยชน!และมีน้ำใจเปAนนักกีฬา 

4. กิจกรรมและวิธีดำเนินการ                                  

       4.1 ข้ันเตรียมการ 

 1. เขียนโครงการส-งเสริมทักษะด�านกีฬา และการออกกำลังกาย 

 2. เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 3. สำรวจความต�องการวัสดุในแต-ละกิจกรรม 

 4. ติดต-อประสานงานไปยังกลุ-มบริหารงบประมาณ งานแผนงาน งานพัสดุ และงานการเงิน เสนอขอ
งบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ 

       4.2 ข้ันดำเนินการ 

 1. ดำเนินการแต-งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 

 2. ประสานงานผู�รับผิดชอบกิจกรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 

 3. ติดตามโครงการและกิจกรรมตามแผนท่ีวางไว�  

      4.3 ข้ันสรุป 
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 1. สรุปผลการดำเนินโครงการ 

 2. รายงานผลการจัดโครงการต-อผู�บริหารสถานศึกษาและผู�เก่ียวข�อง 

5. แผนการดำเนินงาน 

รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ ผู&ควบคุม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

1.  เสนอโครงการ 

2.  ประชุมชี้แจงแผนงาน  
แต-งต้ังคณะทำงาน  

3. ดำเนินกิจกรรมตามแผน 

  3.1 กีฬาว-ายน้ำ 

  3.2 การแข-งขันกีฬาสี 

4. กำกับ ติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงาน 

5.  สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

√ 

√ 

 

 

 

 

√ 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

  

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

นายจักราช 

ดีคำวงค! 

นายณัฐพล 

พันชน 

นายชิต  

 คำช่ัง 

 

 

6. งบประมาณ 

งบประมาณ 95,000 บาท   ( ถัวจ-ายทุกรายการ ) 

แหล?งท่ีมาของงบประมาณ งบเงินอุดหนุนรายหัว  55,000 บาท 

    งบเงินรายได�สถานศึกษา(MEP) 40,000 บาท 

รายการงบประมาณ (กิจกรรม) งบประมาณ จำแนกตามหมวดรายจ?าย 
ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ ค?าครุภัณฑ� 

1. กิจกรรมว-ายน้ำ 
- สารคลอรีน/น้ำยาปรับสภาพน้ำ 
- อุปกรณ!ว-ายน้ำ  
- ปรับปรุงแสงสว-างและ 
2. การแข-งขันกีฬาโรงเรียน 
- อุปกรณ!กีฬา 

55,000 
15,000 
20,000 
20,000 
40,000 

- 

- 
- 
- 
- 
 
- 

- 
- 
- 

20,000 
 
- 

- 
15,000 
20,000 

- 
 

5,000 

- 
- 
 
- 
- 
- 
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- การแข-งขันกีฬาสีกลุ-มปFว 1 
- การแข-งขันกีฬารายการต-าง ๆ 

- 30,000 
5,000 

- 

รวม 95,000 - 55,000 40,000 - 
 

7. การประเมินผล 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช&วัด 
1. นักเรียนมีความรู� ความสามรถและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค!ตามมาตรฐาน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2. นักเรียนมีความรู� กลุ-มสาระการเรียนรู�สุข
ศึกษาและพลศึกษา เต็มศักยภาพความสามารถ
ของแต-ละบุคคล 
3. นักเรียนได�เข�าร-วมการแข-งขันความเปAนเลิศใน
กลุ-มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา 

วัดคุณลักษณะ            
อันพึงประสงค! 
 
การสอบถาม 
 
 
การสำรวจ 

แบบวัดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค!และแบบประเมิน 
 
แบบสอบถาม 
 
 
แบบสำรวจ 

 

8. ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 

 1. นักเรียนมีสุขภาพท่ีดีท้ังร-างกายและจิตใจ 

 2. นักเรียนรู�จักใช�เวลาว-างให�เปAนประโยชน!และมีน้ำใจเปAนนักกีฬา 

 

 

 

 

ช่ือโครงการ          การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลปฐมวัย 

แผนงาน          กลุ-มบริหารวิชาการ 

สนองกลยุทธ�  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานท่ี 5 ตัวบ-งชี้ท่ี 5.5 

  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-านเขต 2 ข�อท่ี1 

  โรงเรียนบ�านปรางค!   ข�อท่ี 1 

สนองมาตรฐานสพฐ.       มาตรฐานท่ี  5 ตัวบ-งชี้ท่ี 5.5    
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

ลักษณะโครงการ         � ใหม-      �  ต-อเนื่อง  

ผู&รับผิดชอบ            นางสาวฤทัยรัตน!  วงค!สวัสด์ิ  นางสาวศศิธร   ไชยยา 

ระยะเวลาท่ีดำเนินการ     ป�การศึกษา 2563 (ตุลาคม 2562 –  กันยายน 2563) 

 

1. หลักการและเหตุผล 

การยัดและการประเมินผลการเรียนเปAนกระบวนการท่ีให�ผู�สอนใช�พัฒนาคุณภาพผู�เรียนจัดทำข�อมูล
สารสนเทศท่ีแสดงพัฒนาการความก�าวหน�าและความสำเร็จทางการเรียนของผู�เรียนรวมท้ังข�อมูลท่ีเปAน
ประโยชน!ต-อการส-งเสริมให�ผู�เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู�เต็มศักยภาพ โรงเรียนบ�านปรางค! ในฐานะ
ผู�รับผิดชอบจัดการศึกษาจะต�องจดทำหลักเกณฑ!และแนวปฏิบัติในการวัดและกระประเมินผลการเรียนเพ่ือให�
บุคคลกรท่ีเก่ียวข�องทุกฝvายถือปฏิบัติร-วมกันเปAนมาตรฐานเดียวกันต�องมีผลการเรียนรู�ของผู�เรียนจากการวัดและ
การประเมินท้ังจากในระดับชั้นเรียนระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตลอดจนการประเมิน ภายนอก
เพ่ือใช�เปAนข�อมูลสร�างความม่ันใจเก่ียวกับคุณภาพของผู�เรียน พัฒนาความก�าวหน�าของพัฒนาการ กระบวนการ 
คุณธรรมค-านิยมอันพึงประสงค! ดังนั้น การวัดและการประเมินผล จึงจำเปAนต�องใช�เครื่องมือและวิธีการท่ี
หลากหลายเน�นการปฏิบัติให�สอดคล�องเหมาะสมกับพัฒนาการเด็ก กระบวนการ การจัดกิจรรม การเรียนรู� เพ่ือ
นำข�อมูลไปใช�เพ่ือเปAนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนคุณภาพของผู�เรียนให�เปAนไป
ตามมาตรฐานการเรียนรู� 

    2. วัตถุประสงค� 

1. เพ่ือจัดทำเครื่องมือสำหรับเก็บข�อมูลและประเมินผลพัฒนาการของผู�เรียนท่ีมีคุณภาพ 
 2. เพ่ือพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมการจัดการเรียนรู�ให�เหมาะสมกับสภาพของผู�เรียน 

    3. เป1าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 

       1. มีวัสดุ/ อุปกรณ!และเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพในการประมวลผลและเพียงพอต-อการใช�งานและ
ให�บริการ 

               2. มีเอกสารแสดงพัฒนาการของผู�เรียนและเอกสารหลักฐานทางการศึกษาครบถ�วน 

        3.2  เชิงคุณภาพ 

      1. งานวัดผลและประเมินผล มีระบบจัดการท่ีชัดเจน ถูกต�อง สามารถตรวจสอบได� 

          2. ครูผู�สอนสามารถใช�อุปกรณ! โปรแกรม อำนวยความสะดวกในการบันทึกผลการพัฒนาการ
สำหรับพิจารณาปรับปรุงพัฒนาผู�เรียน 

          3 . โรงเรียนมีฐานข�อมูล สารสนเทศสะท�อนผลพัฒนาผู�เรียน 

     4.   วิธีดำเนินการ 
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  4.1 ข้ันเตรียมการ 

     1. เขียนโครงการพัฒนาเครื่องมือและวัดประเมินผลปฐมวัย 

   2. ติดต-อประสานงานไปยังผู�รับผิดชอบกิจกรรมในเรื่องระยะเวลาของกิจกรรมและงบประมาณของ
กิจกรรม 

  3. ติดต-อประสานงานไปยังกลุ-มบริหารงบประมาณ งานแผนงาน งานพัสดุ และการเงินเพ่ือขอ
งบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ 

   4.2   ข้ันดำเนินการ    

 1. ดำเนินการแต-งต้ังคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม 

 2. ประสานงานผู�รับชอบกิจกรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 

 3. ติดตามโครงการและกิจกรรม ตามแผนงานท่ีวางไว� 

        4.3  ข้ันสรุป 

 1. ทำการเก็บข�อมูลกระประเมินผลกิจกรรมในโครงการ 
 2. สรุปผลการจัดทำกิจกรรมในโครงการ 
 3. รายงานผลการจัดโครงการต-อผู�บริหารสถานศึกษาและผู�เก่ียวข�อง 
 4. เผยแพร-ต-อสาธารณชน 

  5.  แผนการดำเนินงาน 

รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ ผู&ควบคุม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

1. เสนอโครงการ 
2 .ประชุมชี้แจง แผนงาน 
แต-งต้ังคณะทำงาน 
3 .ดำเนินกิจกรรมตามแผน 
- จัดทำเครื่องมือเก็บข�อมูล
และประเมินผลพัฒนาการ 
- พัฒนาสื่อ/นวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู�เพ่ือประเมิน
พัฒนาการดำเนินงาน 
4. กำกับ ติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงาน 
5 .สรุปและรายงานผล
ดำเนินงาน 

√ 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
√ 

 
√ 
 
 
 
 
√ 

 
 

 
 

 

√ 
 
√ 
 
 
√ 

 
 
 
 
 

√ 
 

 

√ 
 
 

 
 
 
 

√ 

นางสาว 
ฤทัยรัตน! 
วงค!สวัสดิ์
คณะครู
ปฐมวัย    
ทุกคน 

 

 

 

 

 

 

นายชิต  
คำช่ัง 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

6 .  งบประมาณ   

งบประมาณรวมท้ังส้ิน   3,000     บาท  (ถัวจ-ายทุกรายการ) 

 แหล?งเงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนค-าใช�จ-ายรายหัว 3,000     บาท 

รายการงบประมาณ
(กิจกรรม) 

งบประมาณ 

ท้ังส้ิน 

จำแนกตามหมวดรายจ?าย 
ระยะเวลา 

ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ ค?าครุภัณฑ� 

1.จัดทำเครื่องเมือสำหรับ
เก็บข�อมูลและประเมินผล
พัฒนาการ 

2 .พัฒนาสื่อ/นวัตกรรมการ
จัดการ 

1,000 

 

 

2,000 

- 

 

 

- 

- 

 

 

2,000 

1,000 

 

 

- 

- 

 

 

- 

ก.ค.- ส.ค.
63 

 

 

รวม 3,000 - 2,000 1,000 - 

 

7.  การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช&วัด 

1.งานวัดและประเมินผล มีระบบจัดการท่ี
ชัดเจน ถูกต�อง สามารถตรวจสอบได� 

2. ครูผู�สอนสามรถใช�อุปกรณ!โปรแกรม 
อำนวยความสะดวกในการบันทึกผลการ
พัฒนาสำหรับการพิจารณาปรับปรุง
พัฒนาผู�เรียน 

3. โรงเรียนมีฐานข�อมูล สารสนเทศ
สะท�อนผลการพัฒนาผู�เรียน 

การสอบถาม 

 

แบบประเมิน 

1. แบบสอบถาม 

 

2 .แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

8.  ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 

    โรงเรียนบ�านปรางค!มีระบบวัดผล ประเมินผลการเยนรู�และพัฒนาการของผู�เรียนท่ีสอดคล�องและครอบคลุม
มาตรฐานการศึกษาตามระเบียบผลการวัดผล 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

 
 
 
 
 
ช่ือโครงการ               ห&องสมุดมีชีวิต 

แผนงาน   กลุ-มบริหารวิชาการ 

สนองกลยุทธ�   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี   1 , 3 , 5 

    สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-านเขต 2 ข�อท่ี   1 , 3 , 5 

    โรงเรียนบ�านปรางค! ข�อท่ี  1 , 3 , 6 

สนองมาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานท่ี 3 , 5,  15 

ลักษณะของโครงการ  � ใหม-    � ต-อเนื่อง 

ผู&รับผิดชอบ   นางรัชนีย!  สวาสด์ิวงค!  และนางสาววิมาลา   มหาศรานนท! 

ระยะเวลาดำเนินงาน  ป�งบประมาณ 2563  (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)  
 

1.หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากการจัดการเรียนการสอน ตามแนวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

มุ-งส-งเสริมให�ผู�เรียนได�เรียนรู�จากแหล-งเรียนรู�เพ่ือศึกษาค�นคว�าหาความรู�ด�วยตนเองตลอดจนส-งเสริมให�ผู�เรียนครู 
บุคลากรมีนิสัยรักการอ-าน รู�จักใช�เวลาว-างให�เปAนประโยชน!ตลอดจนการเรียนรู�อย-างต-อเนื่องตลอดชีวิตจะเกิดข้ึน
ได�นักเรียนต�องมีนิสัยรักการอ-านจะทำให�นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค!ตามแนวการจัดการศึกษาใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห-งชาติพุทธศักราช 2542 ท่ียึดหลักว-าผู�เรียนทุกคนสามารถเรียนรู�และพัฒนาตนเอง
ได�และถือว-าผู�เรียนสำคัญท่ีสุดกระบวนการเรียนการสอนต�องส-งเสริมให�ผู�เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ  
และเต็มตามศักยภาพโดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให�สอดคล�องกับความสนใจและความถนัดของผู�เรียน
คำนึงถึงความแตกต-างระหว-างบุคคล  ฝVกทักษะกระบวนการคิด  การเผชิญสถานการณ!และการประยุกต!ความรู�
มาใช�แก�ปFญหาเพ่ือเสริมสร�างประสิทธิภาพในการเรียนการจัดการแหล-งเรียนรู�ภายในโรงเรียนโดยเฉพาห�องสมุด
ให�เปAนแหล-งการเรียนรู�ท่ีหลากหลายด�วยหนังสือสื่อและกิจกรรมจะช-วยเสริมสร�างบรรยากาศการเรียนรู�ภายใน
โรงเรียนข้ึนได�ซ่ึงจะส-งผลต-อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ-มสาระ
การเรียนรู�ต-อไป 

     โรงเรียนบ�านปรางค!ได�จัดทำโครงการห�องสมุดมีชีวิตนี้ ข้ึน  โดยตระหนักและเห็นความสำคัญ          
ความจำเปAนอย-างยิ่ง  จะต�องพัฒนา ปรับปรุงห�องสมุดให�เปAนแหล-งเรียนรู�ท่ีทันสมัยและให�บริการแก-ครู นักเรียน 
บุคลากรและให�การอ-านนำไปสู-ความใฝvรู�    ใฝvเรียนตลอดชีวิต ซ่ึงเปAนการสร�างสังคมแห-งปFญญาให�เกิดใน
โรงเรียนต-อไป 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

2. วัตถุประสงค� 

1. เพ่ือปลูกฝFงและส-งเสริมการอ-านการเรียนรู�ด�วยตนเองของนักเรียน 

2. เพ่ือพัฒนาห�องสมุดให�เปAนแหล-งเรียนรู�ท่ีหลากหลายภายในโรงเรียน 

3. เพ่ือฝVกทักษะการอ-านนำไปสู-ความใฝvรู�ใฝvเรียนตลอดชีวิต เพ่ือสร�างสังคมแห-งปFญญา 

3. เป1าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนบ�านปรางค!  ร�อยละ  90   เข�าใช�บริการห�องสมุด 
2. เปAนแหล-งค�นคว�าและใช�เปAนสื่อการเรียนการสอนของทุกกลุ-มสาระการเรียนรู�  

 3.2 เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีนิสัยใฝvรู�  ใฝvเรียนและมีทักษะการแสวงหาความรู�ด�วยตนเอง 
2. นักเรียนและผู�ใช�บริการมีความพึงพอใจในการใช�ห�องสมุด 

4.  กิจกรรมและวิธีดำเนินการ 

4.1  ข้ันเตรียมการ 
1. เขียนโครงการโครงการห�องสมุดมีชีวิตโรงเรียนบ�านปรางค! 
2. เสนอโครงการเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติ 
3. ติดต-อประสานงานไปยังผู�รับผิดชอบกิจกรรมในเรื่องระยะเวลาของกิจกรรมและงบประมาณ 

ของกิจกรรม 
4. ติดต-อประสานงานไปยังกลุ-มบริหารงบประมาณ  งานแผนงาน  งานพัสดุ และงานการเงิน 

เพ่ือของบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ 
4.2 ข้ันดำเนินการ 

1. ดำเนินการแต-งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 
2. ประสานงานผู�รับผิดชอบกิจกรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
3.   ติดตามโครงการและกิจกรรม ตามแผนงานท่ีวางไว� 

          4.3 ข้ันสรุป 
1. ทำการเก็บข�อมูลการประเมินผลกิจกรรมในโครงการ 
2. สรุปผลการทำกิจกรรมในโครงการ  
3. รายงานผลการจัดโครงการต-อผู�บริหารสถานศึกษาและผู�เก่ียวข�อง 
4. เผยแพร-ต-อสาธารณชน 

5.  แผนการดำเนินงาน 

รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ ผู&ควบคุม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

1.กิจกรรมบันทึกรักการอ-าน 

2.กิจกรรมซ้ือหนังสือ 

3.กิจกรรมส-งเสริมนิสัย           
รักการอ-าน 

4 กิจกรรมงานเทคนิคและ       
การให�บริการห�องสมุด 

5 กิจกรรมตกแต-งและ
ปรับปรุงภูมิทัศน!ห�องสมุด 

6.จัดกิจกรรมวันสุนทรภู-   
บูรณาการต-อต�านยาเสพติด 

 

 

√ 

√ 
 

√ 

 

√ 

 
 

 

√ 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

 

√ 
 

√ 
 

√ 

√ 
 

 

√ 

นางรัชนีย!     
สวาสด์ิวงค!           
น.ส.วิมาลา 

มหาศรานนท! 

นายชิต 
คำชั่ง 

 

 

6.  งบประมาณ   

งบประมาณ  137,000    บาท  (ถัวจ-ายทุกรายการ) 

แหล-งท่ีมาของงบประมาณ   งบอุดหนุนค-าใช�จ-ายรายหัว  137,000    บาท   
 

รายการงบประมาณ
(กิจกรรม) 

งบประมาณ 

ท้ังส้ิน 

จำแนกตามหมวดรายจ?าย 
ระยะเวลา 

ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ ค?าครุภัณฑ� 

1.กิจกรรมบันทึกรักการ
อ-าน 

2.กิจกรรมซ้ือหนังสือ 

3 กิจกรรมส-งเสริมนิสัย       
รักการอ-าน 

4 กิจกรรมงานเทคนิคและ       
การให�บริการห�องสมุด 

5 กิจกรรมตกแต-งและ
ปรับปรุงภูมิทัศน!ห�องสมุด 

6. กิจกรรมวันสุนทรภู-      

15,000 
 
 

60,000 
30,000 

 
 

10,000 
 
 

20,000 
 

2,000 

- 
 
 

- 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 
- 

15,000 
 
 

- 
10,000 

 
 

- 
 
 

10,000 
 

500 

- 
 
 
 

60,000 
20,000 

 
 

10,000 
 
 

10,000 
 
1,500 

- 
 
 

- 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 
- 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

บูรณาการต-อต�านยาเสพติด   

รวม 137,000 - 33,500 103,500 - 
 

7. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช&วัด 

1. นักเรียนโรงเรียนบ�านปรางค!ทุกคนมีนิสัยรักการอ-านเพ่ิมข้ึน 

2. นักเรียนโรงเรียนบ�านปรางค!มีส-วนร-วมในการทำกิจกรรมทุ
กิจกรรม           

3. โรงเรียนบ�านปรางค!มีสภาพแวดล�อมท่ีเอ้ือต-อการเรียนรู�          
ของนักเรียน 

4. คณะครูและบุคลากรในชุมชนมีส-วนร-วมกิจกรรมเพ่ิมมากข้ึน 

5. นักเรียนพึงพอใจในการให�บริการห�องสมุด 

-  สอบถาม 
-  สำรวจ 
- รายงานการจัดกิจกรรม 
- บันทึกการอ-านของ
นักเรียน 

- .สถิติการใช�ห�องสมุด  

– การให�บริการ 

 แบบสอบถาม 
 แบบสำรวจ 
.แบบรายงาน 

 

8. ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 

 1. นักเรียนสามารถใช�แหล-งเรียนรู�ได�อย-างมีประสิทธิภาพ 

2. นักเรียนได�เรียนรู�จากการอ-านเกิดนิสัยรักการอ-านและการศึกษาค�นคว�าหาความรู�แบบยั่งยืน 

 3. บุคลากรในชุมชนเข�ามามีส-วนร-วมในกิจกรรมและมีนิสัยรักการอ-านเพ่ิมข้ึน 

ช่ือโครงการ                 ปรางค�ปริทัศน� 

แผนงาน             กลุ-มบริหารวิชาการ  

สนองกลยุทธ�             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี 1 , 3 , 5 

    สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-านเขต 2 ข�อท่ี 1 , 3 , 5 

    โรงเรียนบ�านปรางค!  ข�อท่ี  1, , 3 , 6 

สนองมาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานท่ี 10 ตัวบงชี้ท่ี 10  และข�อท่ี 12  ตัวบ-งชี้ท่ี 4 

ลักษณะของโครงการ  � ใหม-    � ต-อเนื่อง 

ผู&รับผิดชอบ   นางสาวศรีเรือน  จิตอารีย!, วิภาวี  สารถ�อย  

ระยะเวลาดำเนินการ               ป�งบประมาณ  2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) 

...................................................................................................................................................................... 
1.  หลักการและเหตุผล 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห-งชาติ พ.ศ. 2542 แก�ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  หมวด 6   
และการประกันคุณภาพทางการศึกษา (ม.47-ม.51)  ให�หน-วยงานต�นสังกัด และสถานศึกษา จัดให�มีระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอกเพ่ือพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และนำเสนอผลการประกัน
คุณภาพการศึกษา การเผยแพร-ข�อมูลข-าวสาร  แสดงผลงานต-อสาธารณชน และชุมชน 

โรงเรียนบ�านปรางค!  เปAนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2  
มุ-งจัดการศึกษาให�กับผู�เรียนได�รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพต้ังแต-ระดับปฐมวัยจนถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนต�น  ปFจจุบันโรงเรียนบ�านปรางค!เปAนโรงเรียนต�นแบบแกนนำในการจัดการศึกษาท่ีสำคัญ   เปAน
โรงเรียนต�นแบบโรงเรียนในฝFน  เปAนศูนย!การเรียนรู� โครงการพิเศษหลายโครงการ ดังนั้นทางโรงเรียน   จึงจัดทำ
โครงการปรางค!ปริทัศน!ข้ึนเพ่ือเปsดโอกาสแสดงออกตามความถนัดและความสามารถ เผยแพร-ผลงานของ
สถานศึกษาและผู�เรียนต-อสาธารณชน 

2.  วัตถุประสงค�    

 1.  เพ่ือเผยแพร-ผลงานของสถานศึกษาและผู�เรียนต-อสาธารณชนและชุมชน 

 2.  เพ่ือให�ผู�เรียนได�มีโอกาสแสดงออกตามความถนัดและความสามารถของตน 

 3.  เพ่ือเปsดโอกาสให�ชุมชน  ผู�ปกครองนักเรียนได�มีส-วนร-วมในการแลกเปลี่ยนข�อมูล  ให�ข�อเสนอแนะ  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

3.  เป1าหมาย 

     3.1 เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนโรงเรียนบ�านปรางค! ชั้นอนุบาลป�ท่ี 2 – ชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 6   จำนวน  934  คน 
      2.  คณะครูและนักเรียนในโรงเรียนภาคีเครือข-าย  120 คน 
       3.  ผู�ปกครองและหน-วยงานอ่ืน  500 คน   
     3.2 เชิงคุณภาพ 

 นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได�มีโอกาสแสดงผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู�กับชุมชนผู�ปกครอง  
ตลอดจนได�แนวคิดและข�อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 

  4.  วิธีดำเนินการ 

4.1  ข้ันเตรียมการ 

1.  เขียนโครงการปรางค!ปริทัศน! 
2.  เสนอโครงการเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติ 
3.  ติดต-อประสานงานไปยังผู�รับผิดชอบกิจกรรมแต-ละกิจกรรมในเรื่องระยะเวลาของกิจกรรมและ 

งบประมาณของแต-ละกิจกรรม 
          4.  ติดต-อประสานงานไปยังเทศบาลตำบลปFว  เพ่ือของบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงาน    
ตามโครงการ 
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4.2  ข้ันดำเนินการ 

           1.  ดำเนินการแต-งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานแต-ละกิจกรรม 
           2.  ประสานงานผู�รับผิดชอบกิจกรรมแต-ละกิจกรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
           3.  ติดตามโครงการและกิจกรรม ตามแผนงานท่ีวางไว� 

4.3  ข้ันสรุป 

1.  ทำการเก็บข�อมูลการประเมินผลกิจกรรมแต-ละกิจกรรมในโครงการ 
2.  สรุปผลการทำกิจกรรมในโครงการ  
3.  สรุปผลโครงการ 
4.  รายงานผลการจัดโครงการต-อผู�บริหารสถานศึกษาและผู�เก่ียวข�อง 
5.  เผยแพร-ต-อสาธารณชน 

5.  แผนการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ ผู&ควบคุม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

1.  เสนอโครงการ √    นางสาวศรีเรือน นายชิต  
คำช่ัง 

2.  ประชุมช้ีแจงแผนงาน 
แต-งตั้งคณะทำงาน  

√    
นางสาวศรีเรือน 

นางวิภาว ี

3. ดำเนินกิจกรรมตามแผน   √  คณะครทูุกคน 

4. กำกับ ติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงาน 

  √  
นางสาวศรีเรือน 

นางวิภาว ี

5.  สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

  √  
นางสาวศรีเรือน 

นางวิภาว ี

 

 

 

 

 

6. งบประมาณ 

งบประมาณรวมท้ังส้ิน 35,000  บาท (ถัวจ-ายทุกรายการ) 

แหล?งท่ีมาของงบประมาณ งบอุดหนุนค-าใช�จ-ายรายหัว  35,000  บาท 
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รายการงบประมาณ
(กิจกรรม) 

งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ?าย 

ระยะเวลา 
ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ ค?าครุภัณฑ� 

1. กิจกรรมนิทรรศการ
ผลงานครู นักเรียน และ
จัดทำวารสารปรางค!
ปริทัศน! 

35,000 - 30,000 

 

5,000 - ก.พ. 63 

รวม 35,000 - 30,000 5,000 -  

7.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

นักเรียน ครูและบุคลากรทาง การศึกษาได�นำเสนอ
ผลงานต-อสาธารณชน 

สังเกตการร-วมกิจกรรม 

ประเมินความพึงพอใจ 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

8.  ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 

 โรงเรียนได�แสดงถึงศักยภาพในการจัดการศึกษาให�ชุมชนและหน-วยงานต-างๆได�รับรู� นักเรียน  ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ได�มีโอกาสนำเสนอผลงานต-อชุมชน  และได�แลกเปลี่ยนความรู�  ได�แลกเปลี่ยนเรียนรู�จาก
โรงเรียนในเครือข-ายและชุมชนผู�ปกครองนักเรียนเพ่ือเปAนแนวทางในการพัฒนาการศึกษาต-อไป 
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ช่ือโครงการ                 แข?งขันทักษะวิชาการและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

แผนงาน             กลุ-มงานบริหารวิชาการ  

สนองกลยุทธ�             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี  1  

    สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-านเขต 2 ข�อท่ี   1 

    โรงเรียนบ�านปรางค!  ข�อท่ี  1 

สนองมาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานท่ี  5   

ลักษณะของโครงการ  � ใหม-    � ต-อเนื่อง 

ผู&รับผิดชอบ    นางสาวศรีเรือน  จิตอารีย! นางปราณี  สุวัฒนาและนางชฎาภรณ!  ไชยสว-าง 

ระยะเวลาดำเนินการ        ป�งบประมาณ  2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) 

...................................................................................................................................................................... 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนรู�ในปFจจุบัน ในยุคปฏิรูปการเรียนรู�  เปAนการจัดการเรียนรู�ท่ียึดผู�เรียนเปAนศูนย!กลาง 
ผู�เรียนได�เรียนตามความต�องการ  และตามศักยภาพของตนเอง  ฉะนั้นจึงจำเปAนอย-างยิ่งท่ีต�องให�ผู�เรียนได�มีส-วน
ร-วมในกิจกรรมต-างๆ  ทุกกลุ-มสาระการเรียนรู�ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เพ่ือให�ผู�เรียนเกิดองค!ความรู� 
ทักษะ กระบวนการ สามารถนาไปปรับใช�ในชีวิตประจำวันได�  และเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู�ของนักเรียน 
ตามมาตรฐานการศึกษา     

  โรงเรียนบ�านปรางค!มีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู�เรียนให�มีความรู�และทักษะประสบการณ! 
ท่ีสูงข้ึนนั้นสถานศึกษาจะต�องส-งเสริมและสนับสนุนให�ผู�เรียนได�มีโอกาสเข�าร-วมกิจกรรมท่ีมุ-งส-งเสริมเต็ม
ศักยภาพตามความสามารถของแต-ละบุคคล แข-งขันทักษะทางวิชาการ ทุกกลุ-มสาระการเรียนรู� เพ่ือให�
สอดคล�องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห-งชาติ พ.ศ. 2542 และแก�ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2545  ซ่ึงเปAนการ
ส-งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู�เรียนเพ่ือมุ-งสู-ความเปAนเลิศของผู�เรียน 
 

2.  วัตถุประสงค� 

         1. เพ่ือให�นักเรียนได�พัฒนาทักษะ ความรู� ทุกกลุ-มสาระการเรียนรู� ตามศักยภาพและสามารถดำรงชีวิต
อยู-ในสังคมได�อย-างมีความสุข 

 2. เพ่ือให�นักเรียนได�เข�าร-วมการแข-งขันความเปAนเลิศทางวิชาการร-วมกับโรงเรียนอ่ืนๆ และระดับต-าง ๆ 
ทุกกลุ-มสาระการเรียนรู� 

3.  เป1าหมาย 

    3.1 เชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนบ�านปรางค! ชั้นอนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 6   จำนวน  934 คน 
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    3.2 เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนทุกคนได�พัฒนาทักษะ ความรู� ทุกกลุ-มสาระการเรียนรู� ตามศักยภาพและสามารถดำรงชีวิต
อยู-ในสังคมได�อย-างมีความสุข 

  2.  นักเรียนได�เข�าร-วมการแข-งขันความเปAนเลิศทางวิชาการร-วมกับโรงเรียนอ่ืน ๆ และระดับต-าง ๆ ทุก
กลุ-มสาระการเรียนรู� 

4.  วิธีดำเนินการ 

4.1 ข้ันเตรียมการ 

4.1.1 เขียนโครงการแข-งขันทักษะวิชาการและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 4.1.2 เสนอโครงการเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติ 
 4.1.3 ติดต-อประสานงานไปยังครูผู�รับผิดชอบกิจกรรมแต-ละกิจกรรมในเรื่องระยะเวลาของกิจกรรม

และงบประมาณของแต-ละกิจกรรม 
   4.1.4 ติดต-อประสานงานไปยังกลุ-มบริหารงบประมาณ  งานแผนงาน  งานพัสดุ และงานการเงินเพ่ือ 
ของบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ 
      4.2  ข้ันดำเนินการ 

            4.2.1  ดำเนินการแต-งต้ังผู�รับผิดชอบกิจกรรมโครงการส-งเสริมความเปAนเลิศ  

            4.2.2  ประสานงานครูผู�รับผิดชอบกิจกรรมแต-ละกิจกรรม ดำเนินกิจกรรมตามท่ีได�กำหนดไว�ใน 
แต-ละกิจกรรม  
    4.2.3  ติดตามโครงการ/กิจกรรม ในแต-ละมาตรฐานดำเนินงานตามแผนงานท่ีวางไว�   
    4.2.4  จัดทำรายงานโครงการ 

4.3  ข้ันสรุป 

    4.3.1 ทำการเก็บข�อมูลการประเมินผลกิจกรรมแต-ละกิจกรรมในโครงการ 
  4.3.2 สรุปผลการทำกิจกรรมในโครงการ 
  4.3.3 สรุปผลโครงการ 
  4.3.4 รายงานผลการจัดโครงการต-อผู�บริหารสถานศึกษา และผู�เก่ียวข�อง 
  4.3.5 เผยแพร-ต-อสาธารณชน 

5. แผนการดำเนินงาน 

กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ ผู&ควบคุม ไตรมาสที่ 
1 

ไตรมาสที่ 
2 

ไตรมาสที่ 
3 

ไตรมาสที่ 
4 

1.  เสนอโครงการ √    นางสาวศรีเรือน  นายชิต   



แผนปฏิบัติการประจำป�งบประมาณ 2563                                                                                                89             

โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

2.  ประชุมชี้แจงแผนงาน  
แต-งต้ังคณะทำงาน  √    

นางสาวศรีเรือน 
นางชฎาภรณ!  
ไชยสว-าง 

คำช่ัง 

3. ดำเนินกิจกรรมตามแผน √ √  √ นางสาวศรีเรือน 
นางชฎาภรณ!   

4. กำกับ ติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงาน √ √   

นางสาวศรีเรือน 
นางปราณ ี
นางชฎาภรณ!   

5.  สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

 
 

√  
นางสาวศรีเรือน 
นางชฎาภรณ!   

 

6. งบประมาณ 

งบประมาณ 345,500  บาท (ถัวจ?ายทุกรายการ) 

แหล?งท่ีมาของงบประมาณ งบอุดหนุนค?าใช&จ?ายรายหัว 185,500   บาท 

    เงินรายได&สถานศึกษา  160,000   บาท 

รายการงบประมาณ
(กิจกรรม) 

งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ?าย ระยะเวลา 

ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ ค?าครุภัณฑ� 

1.แข-งขันศิลปะหัตถกรรมฯ 

  - ซ้ือวัสดุ 

  - ค-าพาหนะและท่ีพัก 

  - รายงานผล 

2.แข-งขันสาระการเรียนรู�
สังคมฯ 
4.แข-งขันสารานุกรม 

5.แข-งขัน Amath  คำคม  
Cross  word 

6.แข-งขันวิทยาศาสตร! 

7.กิจกรรมแข-งขันห�องเรียน
พิเศษ MEP 

153,500 

50,000 

103,500 

 

3,000 
 

4,000 

20,000 
 

5,000 

160,000 

- 

- 

- 

- 

- 
 

- 

- 

 
- 

- 

 

- 

103,500 

- 

3,000 
 

4,000 

20,000 
 

5,000 

135,000 

 

50,000 

- 

- 

- 
 

- 

- 
 

- 

25,000 

 

- 

- 

- 

- 
 

- 

- 
 

- 

- 

 

ต.ค.62 –
ก.ย.63ต.ค.
62 –ก.ย.63 

ธ.ค.63 

 

ธ.ค.62 -
ก.พ.63 

ส.ค.63- 

ส.ค.63 

ธ.ค.62 –
ก.ย.63 

รวม 345,500 - 265,500 75,000 -  
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

7.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

1. นักเรียนมีความรู� ทุกกลุ-มสาระการเรียนรู�  

เต็มศักยภาพตามความสามารถของแต-ละบุคคล 

2. นักเรียนได�เข�าร-วมการแข-งขันความเปAนเลิศทาง
วิชาการร-วมกับโรงเรียนอ่ืน ๆ ทุกกลุ-มสาระการเรียนรู� 

การสอบถาม 

 

การสำรวจ 

แบบสอบถาม 

 

แบบสำรวจ 

8.  ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 

    1. นักเรียนได�พัฒนาทักษะ ความรู�และมีประสบการณ! อย-างหลากหลาย  

    2. นักเรียนสามารถนำความรู� ประสบการณ!ไปใช�ในสังคมได�อย-างมีความสุข  

    3. นักเรียนได�เข�าร-วมการแข-งขันความเปAนเลิศทางวิชาการตามความสามารถของแต-ละบุคคลร-วมกับ 

โรงเรียน  อ่ืน ๆ ทุกกลุ-มสาระการเรียนรู� 

ช่ือโครงการ   ปOจฉิมนิเทศนักเรียนประถมศึกษาปQท่ี 6  

แผนงาน   กลุ-มบริหารวิชาการ 

สนองกลยุทธ�   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี 5  

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-านเขต 2 ข�อท่ี 5 

โรงเรียนบ�านปรางค!   ข�อท่ี 1 , ข�อท่ี 6   

สนองมาตรฐานสพฐ.  มาตรฐานท่ี  1 – 4  

ลักษณะโครงการ  � ใหม-    � ต-อเนื่อง  

ผู&รับผิดชอบ   นายจักราช  ดีคำวงค! , นางลัดดา  วีรวงค! 

ระยะเวลาดำเนินการ      ป�งบประมาณ  2563 ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) 

...................................................................................................................................................................... 
1.  หลักการและเหตุผล 

ความมุ-งหวังของการจัดการศึกษาคือ  มุ-งให�นักเรียนเปAนคนดี  มีปFญญา  และมีความสุข  ซ่ึงเปAนภารกิจ
หลักของโรงเรียน ท่ีต�องดำเนินงานตามความมุ-งหวังและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห-งชาติ  

พ.ศ. 2542 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 1 มาตรา 6  การจัดการศึกษาต�องเปAนไปเพ่ือ
พัฒนานักเรียนให�เปAนมนุษย!ท่ีสมบูรณ!ท้ังร-างกาย  จิตใจ  สติปFญญา  ความรู�  และคุณธรรม  มีจริยธรรม  และ
วัฒนธรรมรักในความเปAนไทย  พร�อมท้ังรู�จักสร�างสุขลักษณะนิสัยท่ีดีในการดำรงชีวิต  สามารถอยู-ร-วมกับผู�อ่ืนได�
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

อย-างมีความสุข  เพ่ือเปAนกลไกสำคัญต-อการพัฒนาประเทศให�เจริญรุ-งเรืองต-อไป  รวมท้ังเปAนการสนองนโยบาย 
การประกันคุณภาพภายในและภายนอก  

 จากหลักการและเหตุผลดังกล-าว  โรงเรียนบ�านปรางค! จึงได�จัดทำโครงการกิจกรรมวันแห-งความสำเร็จ 
ข้ึนเพ่ือให�นักเรียนตระหนักเห็นถึงคุณค-าตนเองและสถาบัน มีขวัญและกำลังใจในความสำเร็จ   ของตน เพ่ือเปAน
แนวทางในการพัฒนาและส-งเสริมพัฒนาการด�านร-างกาย อารมณ! สังคม และสติปFญญา ส-งผลให�นักเรียนมี
คุณภาพ มีความสุขในการเรียนรู�ในระดับชั้นต-อไป และเสริมสร�างความสัมพันธ!อันดีระหว-างครูและลูกศิษย! ซ่ึง
เคยอบรม สั่งสอนกันมา 
 

2.  วัตถุประสงค� 

1. เพ่ือให�นักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียนตระหนักเห็นถึงคุณค-าตนเองและสถาบัน 

2. เพ่ือส-งเสริมให�ผู�เรียนมีขวัญและกำลังใจในความสำเร็จของตนเอง และเกิดความภาคภูมิใจในสถาบัน 
 

3.  เป1าหมาย 

        3.1 เชิงปริมาณ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 6 และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน  150  คน 

        3.2 เชิงคุณภาพ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 6 ท่ีสำเร็จการศึกษาประจำป�การศึกษา 2562 ร�อยละ 80 เห็นความสำคัญ
ชองการเรียนและมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง 

4.  วิธีดำเนินการ 

   4.1  ข้ันเตรียมการ 

   1. เขียนโครงการปFจฉิมนิเทศนักเรียนประถมศึกษาป�ท่ี 6 

   2. เสนอโครงการเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติ 

   3. ติดต-อประสานงานไปยังผู�รับผิดชอบกิจกรรมในเรื่องระยะเวลาของกิจกรรมและงบประมาณของ 
กิจกรรม 

             4. ติดต-อประสานงานไปยังกลุ-มบริหารงบประมาณ  งานแผนงาน  งานพัสดุ และงานการเงินเพ่ือขอ 
งบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ 

     4.2  ข้ันดำเนินการ 
 1. ดำเนินการแต-งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 
 2. ประสานงานผู�รับผิดชอบกิจกรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
 3. ติดตามโครงการและกิจกรรม ตามแผนงานท่ีวางไว� 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

4.3  ข้ันสรุป 
   1. ทำการเก็บข�อมูลการประเมินผลกิจกรรมในโครงการ 

             2. สรุปผลการทำกิจกรรมในโครงการ  
             3. รายงานผลการจัดโครงการต-อผู�บริหารสถานศึกษาและผู�เก่ียวข�องเผยแพร-ต-อสาธารณชน  
 

5.  แผนการดำเนินงาน 

รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ ผู&ควบคุม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

1.  เสนอโครงการ 

2. ประชุมช้ีแจงแผนงาน 

3. ดำเนินกิจกรรมตามแผน 

3.1 ค-าจัดซ้ือวัสดุปกใส-วุฒิบัตร 
ช้ัน ป.6 

3.2 ค-าจ�างจัดสถานท่ีจ�างทำปjาย
ไวนิล และบายศรีสู-ขวัญ 

4. กำกับ ติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงาน 

5.  สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

√ 

√ 
 

 

 

 

 
 

 

√ 

 

 

 
 

√ 

 

√ 
 

√ 
 

 

√ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

นายจักราช      
ดีคำวงค! 

นางลัดดา      
วีรวงค! และ
คณะครูชั้น
ประถมศึกษา
ป�ที่ 6 ทุกคน 

นายชิต  

 คำช่ัง 

 

 

 

6. งบประมาณ 

งบประมาณ 15,000 บาท   ( ถัวจ-ายทุกรายการ ) 

แหล-งท่ีมาของงบประมาณ  งบอุดหนุนค-าใช�จ-ายรายหัว 15,000  บาท     
 

รายการงบประมาณ(กิจกรรม) 
งบประมาณ 

ท้ังส้ิน 

 จำแนกตามหมวดรายจ?าย 

ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ ครุภัณฑ� 

1. ระดับชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 6 

- ค-าจ�างทำปกใส- ปพ. 

15,000 

 

 

- 

 

12,000 

  

- 

  

- 



แผนปฏิบัติการประจำป�งบประมาณ 2563                                                                                                93             

โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

- ค-าจ�างจัดสถานท่ี 

- ค-าจ�างทำบายศรีสู-ขวัญ 

 

 

- 

- 

  2,000 

  1,000 

- 

- 

- 

- 

รวม 15,000 - 15,000 - - 

 

7.  การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช&วัด 

1. ผู�เรียนร�อยละ 80 เห็นความสำคัญ
ของการเรียน 

2. ผู�เรียนร�อยละ 80 มีความภูมิใจใน
ความสำเร็จของตนเอง 

1. การสังเกต 

2. สัมภาษณ!/สำรวจ 

1. แบบสังเกต 

2. แบบสำรวจความพึง
พอใจของผู�ปกครอง 

 

8.  ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 

  1. ผู�เรียนได�เห็นถึงความสำคัญของการเรียน 

 2. ผู�เรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง 

 3. ผู�เรียนเกิดทัศนคติท่ีดีต-อโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือโครงการ  จัดการศึกษาเด็กพิเศษเรียนร?วม 

แผนงาน  กลุ-มบริหารวิชาการ 

สนองกลยุทธ�  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี 1, 3, 5 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-านเขต 2 ข�อท่ี  1, 3, 5 

โรงเรียนบ�านปรางค!   ข�อท่ี  1,  3, 6, 7 

สนองมาตรฐาน สพฐ. มาตรฐานท่ี  15 

ลักษณะโครงการ � ใหม-    � ต-อเนื่อง  

ผู&รับผิดชอบ                นางสิริพร  วงศ!เงิน  และนางสาวรุ-งรัตน!   สุทำแปง 

ระยะเวลาดำเนินงาน      ป�งบประมาณ  2563  (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

 
1. หลักการและเหตุผล 

 ตามกำหนดพระราชบัญญัติการศึกษาแห-งชาติ  พ.ศ. 2542  หมวด 2  ว-าด�วยสิทธิและหน�าท่ี 
ทางการศึกษา  มาตรา 10  ระบุว-า การจัดการศึกษาต�องจัดให�บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ดังนั้น ทางโรงเรียนบ�านปรางค!จึงได�จัดการศึกษาเด็กพิเศษเรียนร-วมข้ึน  และหาสื่อ
อำนวยสะดวก  บริการ  ช-วยเหลือทางการศึกษาข้ึน  สนองต-อโรงเรียนแกนนำจัดเรียนร-วมสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2           

2.  วัตถุประสงค� 

1.  เพ่ือพัฒนานักเรียนท่ีมีความต�องการพิเศษในโรงเรียนบ�านปรางค! 
2.  เพ่ือให�นักเรียนท่ีมีความต�องการพิเศษพ่ึงตนเองได�และมีพัฒนาด�านการเรียนดีข้ึน 

3. เป1าหมาย 

 นักเรียนท่ีมีความต�องการพิเศษทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียนบ�านปรางค!ได�รับการศึกษา 
ตามความต�องการจำเปAนพิเศษของแต-ละบุคคล 

4. การดำเนินงาน 

4.1  ข้ันเตรียมการ 
1.  เขียนโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการศึกษาเด็กพิเศษเรียนร-วม 
2.  เสนอโครงการเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติ 
3.  ติดต-อประสานงานไปยังผู�รับผิดชอบกิจกรรมแต-ละกิจกรรมในเรื่องระยะเวลาของกิจกรรมและ 

งบประมาณของแต-ละกิจกรรม 
  4.  ติดต-อประสานงานไปยังกลุ-มบริหารงบประมาณ  งานแผนงาน  งานพัสดุ และงานการเงิน 

เพ่ือของบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ 
4.2  ข้ันดำเนินการ 

           1.  ดำเนินการแต-งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานแต-ละกิจกรรม 
           2.  ประสานงานผู�รับผิดชอบกิจกรรมแต-ละกิจกรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
  2.1  คัดกรองนักเรียน 
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  2.2  จัดหาสื่อท่ีเหมาะสม 
  2.3  จัดหาสื่อท่ีเหมาะสม  
  2.4.  ดำเนินการจัดการเรียนรู� 
           3.  ติดตามโครงการและกิจกรรม ตามแผนงานท่ีวางไว� 

4.3  ข้ันสรุป 

1.  ทำการเก็บข�อมูลการประเมินผลกิจกรรมแต-ละกิจกรรมในโครงการ 
2.  สรุปผลการทำกิจกรรมในโครงการ  
3.  สรุปผลโครงการ 
4.  รายงานผลการจัดโครงการต-อผู�บริหารสถานศึกษาและผู�เก่ียวข�อง 
5.  เผยแพร-ต-อสาธารณชน 

5.  แผนการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ ผู&ควบคุม 
ไตรมาสท่ี1 ไตรมาสท่ี2 ไตรมาสท่ี3 ไตรมาสท่ี4 

1.  เสนอโครงการ �    นางสิริพร 
นางสาวรุ-งรัตน! 

นายชิต  
คำช่ัง 

2.  ประชุมชี้แจง
แผนงาน  แต-งต้ัง
คณะทำงาน  

  
� 

  นางสิริพร 
นางสาวรุ-งรัตน! 

3. ดำเนินกิจกรรม 
ตามแผน 

 � � � นางสิริพร 
นางสาวรุ-งรัตน! 

4. กำกับ ติดตาม
และประเมินผลการ
ดำเนินงาน 

  �  นางสิริพร 
นางสาวรุ-งรัตน! 

5.  สรุปและรายงาน
ผลการดำเนินงาน 

   � นางสิริพร 
นางสาวรุ-งรัตน! 

 

6. งบประมาณ 
งบประมาณ 14,000 บาท   ( ถัวจ-ายทุกรายการ ) 
แหล-งท่ีมาของงบประมาณ  งบอุดหนุนค-าใช�จ-ายรายหัว 14,000  บาท     

รายการงบประมาณ
(กิจกรรม) 

งบประมาณ 

ท้ังส้ิน 

จำแนกตามหมวดรายจ?าย 
ระยะเวลา 

ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ ค?าครุภัณฑ� 

1. คัดกรองนักเรียน/
ตรวจวัด IQ 

4,000   4,000  มี.ค. 63 
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2. จัดทำแผน IEP  1,000   1,000  พ.ค - -มิ.ย. 63 

3. จัดกิจกรรม 
ซ-อมเสริมนักเรียนและ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนโดย
ใช�วัสดุสร�างเสริมพัฒนาการ 

9,000  2,000 7,000  

พ.ย.62-ม.ค. 63 

รวม 14,000  2,000 12,000   

7.  การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช&วัด 

1.นักเรียนมีลักษณะบกพร-องได�รับการตรวจวัด IQทุกคน 
2. นักเรียนมีความต�องการพิเศษมีผลการเรียนที่ดีข้ึน 

การสังเกต 
ตรวจผลงานนักเรียน 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
แผน IEP, ผลงานนักเรียน 

 

8.  ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 

      นักเรียนท่ีมีความต�องการและเด็กพิเศษเรียนร-วมได�เรียนอย-างมีความสุขและมีผลการเรียนท่ีดีข้ึน 
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ช่ือโครงการ   อาเชียนศึกษา 

แผนงาน   กลุ-มบริหารวิชาการ 

สนองกลยุทธ�   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ข�อท่ี 3   

                      สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-านเขต 2  ข�อท่ี 3   

                       โรงเรียนบ�านปรางค! ข�อท่ี 3, 4   

สนองมาตรฐานสพฐ.    มาตรฐานท่ี 15 

ลักษณะโครงการ   � ใหม-    � ต-อเนื่อง  

ผู&รับผิดชอบ   นายจิระเมศร!  พิพัฒน!คงถาวร , นางชุติกาญจน!  สุวรรณ  

และนางสาวสาริกา จันต|ะนุ 

ระยะเวลาดำเนินการ  ป�งบประมาณ  2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) 
...................................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ได�กำหนดหลักการของหลักสูตรไว�ว-าเปAน
หลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเปAนเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู�  เปAนเปjาหมายสำหรับ
การพัฒนาเด็กและเยาวชนให�มีความรู� ทักษะ  เจตคติ และคุณธรรม  บนพ้ืนฐานของความเปAนไทยควบคู-กับ
ความเปAนสากล และกลุ-มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมว-าด�วยการอยู-ร-วมกันในสังคม 
ท่ีมีความเชื่อมสัมพันธ!กันและมีความแตกต-างกันอย-างหลากหลายเพ่ือช-วยให�สามารถปรับตนเองกับบริบท
สภาพแวดล�อม เปAนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู�  ทักษะ คุณธรรม และค-านิยมท่ีเหมาะสม รู�บทบาท   
หน�าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม ระบบการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย!ทรงเปAนประมุข ลักษณะและความสำคัญ  การเปAนพลเมืองดี เข�าใจความแตกต-างและ 
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ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค-านิยม  ความเชื่อ ปลูกฝFงค-านิยมด�านประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย!ทรง
เปAนประมุข สิทธิ  หน�าท่ี  เสรีภาพ  การดำเนินชีวิตอย-างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

โรงเรียนบ�านปรางค!  เปAนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2   

มุ-งจัดการศึกษาให�กับผู�เรียนได�รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพต้ังแต-ระดับปฐมวัยจนถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนต�น  ปFจจุบันโรงเรียนบ�านปรางค!เปAนโรงเรียนต�นแบบแกนนำในการจัดการศึกษาท่ีสำคัญ   เปAน
โรงเรียนต�นแบบโรงเรียนในฝFน เปAนศูนย!อาเซียนศึกษา  นักเรียนต�องได�รับการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาทักษะ
การสื่อสาร  ดังนั้นทางโรงเรียนบ�านปรางค! จำเปAนอย-างยิ่งจะต�องพัฒนาคุณภาพนักเรียนให�มีความพร�อมเข�าสู-
ประชาคมอาเซียน จึงได�จัดทำโครงการอาเซียนศึกษาข้ึน  เพ่ือให�นักเรียนมีคุณภาพได�รับการพัฒนาอย-างเต็ม
ศักยภาพในประชาคมอาเซียน ต-อไป 

2. วัตถุประสงค� 
     2.1  เพ่ือสร�างความตระหนักและเตรียมความพร�อมของนักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ชุมชน  
พัฒนาส-งเสริมศักยภาพผู�เรียนให�มีความพร�อมในประชาคมอาเซียน 

     2.2  เพ่ือให�ผู�เรียนและผู�เก่ียวข�องได�ศึกษาเรียนรู�เก่ียวกับประชาคมอาเซียน 

     2.3  เพ่ือพัฒนาผู�เรียนให�ได�เรียนรู�เก่ียวกับประเทศสมาชิกอาเซียน  สามารถสื่อสารกับกลุ-มประเทศสมาชิก
อาเซียน และดำรงตนอยู-ในสังคมอาเซียนได�อย-างมีความสุข 

3.  เป1าหมาย 

     3.1 เชิงปริมาณ 

 นักเรียนในโรงเรียนบ�านปรางค!ทุกคนได�รับการส-งเสริมปลูกฝFงและพัฒนาให�เข�าร-วมปฏิบัติกิจกรรม  
พัฒนาส-งเสริมศักยภาพผู�เรียนให�มีความพร�อมในประชาคมอาเซียนร�อยละ 100 

     3.2 เชิงคุณภาพ 

    นักเรียนในโรงเรียนบ�านปรางค!ทุกคนเปAนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค!   

 ผู�เรียนมีทักษะการดำรงชีวิต  เปAนคนดี  มีความสุข  สามารถเรียนรู�เก่ียวกับประเทศสมาชิกอาเซียน และสื่อสาร
กับกลุ-มประเทศสมาชิกอาเซียนได� และดำรงตนอยู-ในสังคมอาเซียนได�อย-างมีความสุข 

4.  วิธีดำเนินการ 

4.1  ข้ันเตรียมการ 

1.  เขียนโครงการอาเซียนศึกษา 

2.  เสนอโครงการเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติ 

3.  ติดต-อประสานงานไปยังผู�รับผิดชอบกิจกรรมแต-ละกิจกรรมในเรื่องระยะเวลาของกิจกรรมและ 

งบประมาณของแต-ละกิจกรรม 
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  4.  ติดต-อประสานงานไปยังกลุ-มบริหารงบประมาณ  งานแผนงาน  งานพัสดุ และงานการเงินเพ่ือขอ 

งบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ 

4.2  ข้ันดำเนินการ 

           1.  ดำเนินการแต-งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานแต-ละกิจกรรม   

           2.  ประสานงานผู�รับผิดชอบกิจกรรมแต-ละกิจกรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 

           3.  ติดตามโครงการและกิจกรรม ตามแผนงานท่ีวางไว� 

4.3  ข้ันสรุป 

1.  ทำการเก็บข�อมูลการประเมินผลกิจกรรมแต-ละกิจกรรมในโครงการ 

2.  สรุปผลการทำกิจกรรมในโครงการ  

3.  สรุปผลโครงการ 

4.  รายงานผลการจัดโครงการต-อผู�บริหารสถานศึกษาและผู�เก่ียวข�อง 

5.  เผยแพร-ต-อสาธารณชน 

 

 

 

 

 

5.  แผนการดำเนินงาน  

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ ผู&ควบคุม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

1. เสนอโครงการ √    นายจิระเมศร!  นายชิต   

คำช่ัง 2.ประชุมชี้แจงแผนงาน  
แต-งต้ังคณะทำงาน 

  √  
คณะคร ู
ทุกคน 

3. ดำเนินกิจกรรมตามแผน 

 3.1 กิจกรรมจัดการเรียนรู�
เรื่องประชาคมอาเซียน 

√ √ √ √ 

ครูผู�สอนสาระ
สังคมศึกษาฯ 

 3.2. กิจกรรมจัดหาและบริการ   √ √ นางชุติกาญต! 



แผนปฏิบัติการประจำป�งบประมาณ 2563                                                                                                100             
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สื่อการเรียนรู�และข�อมูล น.ส.สาริกา 

 3.3. กิจกรรมวันอาเซียน    √ คณะครูทุกคน 

 3.4. ตกแต-งห�องอาเซียนสู-การ
เรียนรู� 

√ √   
นายจิระเมศร!
นางชุติกาญต! 

4.กำกับ ติดตามและ 

 รายงานผลการดำเนินงาน    √ 

นายจิระเมศร!
นางชุติกาญต! 

น.ส.สาริกา 

6. งบประมาณ 

 งบประมาณ  20,000   บาท  (ถัวจ-ายทุกรายการ) 

แหล?งท่ีมาของงบประมาณ งบเงินอุดหนุนรายหัว 20,000 บาท 
 

 

 

 

 

7. การประเมินผล 
 

 

รายการงบประมาณ(กิจกรรม) 
งบประมาณ 

ท้ังส้ิน 

จำแนกตามหมวดรายจ?าย 

ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ ค?าครุภัณฑ� 

1. กิจกรรมจัดการเรียนรู�เรื่อง
ประชาคมอาเซียน 

2. กิจกรรมจัดหาและบริการสื่อการ
เรียนรู�และข�อมูล 
3. กิจกรรมวันอาเซียน 

4. ตกแต-งห�องอาเซียนสู-การเรียนรู� 

1,000  

 

1,000 

15,000 

3,000 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

5,000 

3,000 

1,000 

 

1,000 

10,000 

- 

- 

 

- 

- 

- 

รวม 20,000 - 8,000 12,000 - 
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8.  ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 

1. ผู�เรียนเปAนคนดี เปAนคนเก-ง มีความสุขในการดำรงชีวิตอยู-ในสังคมอาเซียนมีความรอบรู�เท-าทัน 

 เห็นคุณค-าของตนเองและผู�อ่ืน  

          2. ผู�เรียนเข�าใจความแตกต-างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค-านิยม  ความเชื่อ   

          3. ผู�เรียนมีความตระหนักในคุณค-านิยมด�านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย!ทรงเปAนประมุข สิทธิ  
หน�าท่ี  เสรีภาพ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช&วัด 

1. ผู�เรียนมีความรู�เก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
2. ผู�เรียนมีความรู�เก่ียวกับประเทศสมาชิกอาเซียน  
3. ผู�เรียนสามารถสื่อสารกับกลุ-มประเทศสมาชิก
อาเซียนได� สามารถดำรงตนอยู-ในสังคมอาเซียนได�อย-าง
มีความสุข 

การสังเกต 
การสอบถาม 
การสำรวจพฤติกรรม 
 

 

แบบสังเกต  
แบบสอบถาม 
แบบสำรวจพฤติกรรม 
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ช่ือโครงการ  การจัดหาส่ือ/อุปกรณ�ส?งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

แผนงาน  กลุ-มบริหารวิชาการ 

สนองกลยุทธ�  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี  1 

                               สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-านเขต 2 ข�อท่ี  1 

 โรงเรียนบ�านปรางค!   ข�อท่ี 1 

สนองมาตรฐานสพฐ.      มาตรฐานท่ี  1 - 4    

ลักษณะโครงการ � ใหม-    � ต-อเนื่อง 

ผู&รับผิดชอบ  นางปริญญา  เนตรทิพย!  นางสาวธัญญาพร  ส-องสี  และนางสาวฤทัยรัตน!  วงค!สวัสด์ิ 

ระยะเวลาท่ีดำเนินการ    ป�การศึกษา 2563 (ตุลาคม 2562 –  กันยายน 2563) 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

จากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การจัดสภาพแวดล�อมให�น-าอยู-ในสถานศึกษาปฐมวัยมีความสำคัญต-อ
การพัฒนาของเด็กในวัยนี้มาก ดังนั้นการจัดเตรียมสิ่งแวดล�อมอย-างเหมาะสมตามความต�องการของเด็กโดยยึด
หลักการรักษาสิ่งแวดล�อมของผู�เรียนซ่ึงมีความจำเปAนอย-างยิ่งท่ีจะจัดบรรยากาศในห�องเรียนให�เอ้ือต-อการ
จัดการเรียนการสอน เพราะจะทำให�นักเรียนได�รับการพัฒนาด�านร-างกาย อารมณ! สังคม และสติปFญญา 
ห�องเรียนจะเปAนแหล-งเรียนรู�ท่ีสวยงามเปAนระเบียบเรียบร�อย น-าดู น-าเรียน ซ่ึงสอดคล�องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห-งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 11 ข�อ 2 หมวด 5 มาตรา 39 ซ่ึงเปAนส-วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาท่ีจะต�องดำเนินการอย-างต-อเนื่องและมีมาตรฐาน 

จากหลักการและเหตุผลดังกล-าวโรงเรียนบ�านปรางค! ซ่ึงได�รับคัดเลือกให�เปAนโรงเรียนศูนย!ปฐมวัย
ต�นแบบเครือข-ายของอำเภอปFว โดยมีจุดประสงค!เพ่ือเปAนต�นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยท่ีมีคุณภาพเปAนแหล-ง
เรียนรู� และศูนย!ประสานงานให�บริการ เปAนแหล-งศึกษาวิจัย และพัฒนาการศึกษาปฐมวัยให�เปAนท่ียอมรับของ
ชุมชนและสังคม จึงได�จัดทำโครงการจัดหาสื่อ/อุปกรณ!ส-งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เพ่ือจัดบรรยากาศท้ังใน
และนอกห�องเรียน ให�มีความสวยงาม และมีมุมประสบการณ!ท่ีมีสื่อการเรียนรู�ของนักเรียนอย-างหลากหลาย เพ่ือ
ดึงดูดความสนใจของผู�เรียน ท่ีจะได�เรียนรู�สิ่งต-าง ๆ จากสื่อของเล-น ท่ีได�มาจากการจำลองมาจากของจริงบ�าง 
ในบางอย-างและเพ่ือให�นักเรียนได�มีอิสระในการเล-นตามมุมประสบการณ! การจัดสภาพแวดล�อมท่ีเอ้ือต-อการ
เรียนรู� มีความสำคัญเพราะสภาพแวดล�อมท่ีดีมีความเหมาะสมจะช-วยส-งผลให�นักเรียนเรียนรู�อย-างมีความสุข
และเกิดประสิทธิภาพในการเรียนมากข้ึน 

2.  วัตถุประสงค� 

     1. เพ่ือปรับปรุงห�องเรียนให�น-าอยู- สะอาด และปลอดภัย 
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     2. เพ่ือให�มีสื่อการเรียนการสอนเพียงพอทุกห�องเรียนให�สอดคล�องกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 

3.  เป1าหมาย 

     3.1 เชิงปริมาณ 

          1. มีอาคารเรียน 1 หลังประกอบด�วยห�องเรียนอนุบาล จำนวน 8 ห�อง 
          2. มีสื่อการเรียนการสอนเพียงพอ และมีสภาพแวดล�อมท่ีเอ้ือต-อการเรียนรู�ของเด็ก    
     3.2 เชิงคุณภาพ 

          1 ร�อยละ 90 สภาพแวดล�อมภายในและนอกห�องเรียนได�รับการพัฒนาให�มีความสะอาด น-าอยู- และ
ปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย 

     2 ร�อยละ 90 มีสื่อการเรียนการสอนท่ีเพียงพอ สามารถส-งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 

4.  วิธีดำเนินการ 

4.1  ข้ันเตรียมการ 

      1 เขียนโครงการจัดหาสื่อ/อุปกรณ!ห�องเรียนเด็กปฐมวัย 
      2 เสนอโครงการเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติ 
  3 ติดต-อประสานงานไปยังผู�รับผิดชอบกิจกรรมกิจกรรมในเรื่องระยะเวลาของกิจกรรมและงบประมาณ

ของกิจกรรม 
      4 ติดต-อประสานงานไปยังกลุ-มบริหารงบประมาณ งานแผนงาน งานพัสดุ และงานการเงินเพ่ือขอ

งบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ 
4.2  ข้ันดำเนินการ 
      1 ดำเนินการแต-งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 
      2 ประสานงานผู�รับผิดชอบกิจกรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
      3 ติดตามโครงการและกิจกรรม ตามแผนงานท่ีวางไว�    

     4.3 ข้ันสรุป 
           1 ทำการเก็บข�อมูลการประเมินผลกิจกรรมในโครงการ 
           2 สรุปผลการทำกิจกรรมในโครงการ 
           3 รายงานผลการจัดโครงการต-อผู�บริหารสถานศึกษาและผู�เก่ียวข�อง 
           4 เผยแพร-ต-อสาธารณชน 

5.  แผนการดำเนินงาน 

รายละเอียดกิจกรรม 

ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ ผู&ควบคุม ไตรมาสท่ี 
1 

ไตรมาสท่ี 
2 

ไตรมาสท่ี 
3 

ไตรมาสท่ี 
4 

1. เสนอโครงการ √    นางปริญญา  นายชิต 
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2. ประชุมชี้แจงแผนงาน 
3. ดำเนินกิจกรรมตามแผน 
3.1 จัดทำปjายตกแต-ง
สภาพแวดล�อมบริเวณ
ภายในและนอกห�องเรียน 
3.2 จัดหาสื่อส-งเสริม 
พัฒนาการท้ัง 4 ด�าน 
4. กำกับ ติดตาม และ
ประเมินผล 
5. สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

√ 
 
 
 
 
 
 
√ 

 

 
 
√ 
 
√ 

 
 
√ 
 
 
√ 
 
√ 

 
 
 
 
 
√ 
 
√ 
 
√ 

เนตรทิพย! 
นางสาว 
ธัญญาพร  
ส-องสี 
นางสาว 
ฤทัยรัตน!  
วงค!สวัสด์ิ 
คณะครู
ปฐมวัยทุกคน 

คำชั่ง 

6.  งบประมาณ   

งบประมาณรวมท้ังสิ้น   40,000     บาท  (ถัวจ-ายทุกรายการ) 
 แหล-งเงินงบประมาณ    งบอุดหนุนค-าใช�จ-ายรายหัว  40,000     บาท   
 

รายการงบประมาณ
(กิจกรรม) 

งบประมาณ 

ท้ังส้ิน 

จำแนกตามหมวดรายจ?าย 
ระยะเวลา 

ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ ค?าครุภัณฑ� 

1 จัดทำปjายตกแต-ง
สภาพแวดล�อมบริเวณ
ภายในและนอกห�องเรียน 

2 จัดซ้ือสื่อส-งเสริม
พัฒนาการท้ัง 4 ด�าน 

3.จัดซ้ือวัสดุทำความ
สะอาด 

10,000 

 

 

20,000 
 

10,000 

- 

 

 

- 
 

- 

10,000 

 

 

- 
 

- 

- 

 

 

20,000 
 

10,000 

- 

 

 

- 
 

- 

 

รวม 40,000 - 10,000 30,000 - 

 

7.  การวัดและประเมินผล 

ท่ี ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช&วัด 

1 

 

2 

ร�อยละ 80 อาคารเรียนและห�องเรียน
มีบรรยากาศท่ีน-าอยู-และปลอดภัย 

ร�อยละ 80 ห�องเรียนมีมุม

          สังเกต 

          สอบถาม 

          สัมภาษณ! 

1 แบบสอบถามการใช�สนามเด็ก
เล-นของเด็กและผู�ท่ีเก่ียวข�องของ
เด็กและผู�ท่ีเก่ียวข�อง 
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3 

ประสบการณ!อย-างน�อย 5 มุมข้ึนไป 

ร�อยละ 80 ของนักเรียนมีพัฒนาการ
ท้ัง 4 ด�าน 

2 แบบประเมินห�องเรียน 

 

8.  ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 

       1 อาคารเรียนและห�องเรียนมีบรรยากาศท่ีน-าอยู-และปลอดภัย 

       2 ห�องเรียนมีมุมประสบการณ!อย-างน�อย 5 มุมข้ึนไป 

      

 

 

 

 

 

ช่ือโครงการ              การจัดการเรียนรู&ให&สอดคล&องกับการพัฒนาสมอง(BBL) 

แผนงาน        กลุ-มบริหารวิชาการ 

สนองกลยุทธ�        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี  1, 5 

         สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-านเขต 2 ข�อท่ี  1, 5 

          โรงเรียนบ�านปรางค!  ข�อท่ี 1, 5, 7 

สนองมาตรฐาน สพฐ.   มาตรฐานท่ี 15 

ลักษณะของโครงการ  � ใหม-    � ต-อเนื่อง 

ผู&รับผิดชอบ   นายบุญนาค  ไชยศิลป} , นางเรณู   คำเทพ และ นางวัชรีภรณ!  ละม-อม   

ระยะเวลาดำเนินการ                ป�งบประมาณ  2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) 
...................................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 

การมุ-งพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ การสร�างสังคมแห-งการเรียนรู�ตลอดชีวิตพัฒนาตนให�มี 
คุณธรรมนำความรู� โดยเตรียมความพร�อมให�สอดคล�องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนให�มีทักษะท่ีสำคัญ คือ
ทักษะการอ-าน  การใช�ภาษาไทย  ภาษาต-างประเทศ และทักษะทางคณิตศาสตร! วิทยาศาสตร! ท่ีเปAนประตูสู-การ
เรียนรู�วิชาอ่ืนๆ ควบคู-ไปกับการวางรากฐานและบ-มเพาะความเปAนคนดี มีคุณธรรม เพ่ือเปAนการกระตุ�น และ
ส-งเสริมโรงเรียนได�พัฒนาขีดความสามารถในการคิดค�นสิ่งใหม- หรือวิธีการใหม- ๆ มาพัฒนาเปAนนวัตกรรม
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การศึกษาท่ีมีคุณภาพเหมาะกับสภาพแวดล�อมของโรงเรียน และปรับปรุง เพ่ิมประสิทธิภาพ ด�านการบริหาร
จัดการและจัดการเรียนการสอนไปด�วยกัน 
    นอกจากปFจจัยดังกล-าวแล�วยังมีสิ่งท่ีจะเสริมสร�างสมองให�พร�อมสมบูรณ!คือ การได�รับอากาศบริสุทธิ์
และการหายใจอย-างถูกวิธี การด่ืมน้ำมาก ๆ เปAนประจำวัน การกินอาหารจำพวกเมล็ดธัญพืช ผักผลไม� กิน
อาหารจำพวกโปรตีนตอนม้ือเช�า การออกกำลังกายเปAนประจำทุกวัน ด�วยท-าเคลื่อนไหวสลับข�าง การเคลื่อนไหว
ท่ีผ-อนคลาย เพ่ือปลดปล-อยความเครียดให�ร-างกายสงบ และสมองต่ืนตัว การใช�ดนตรีเพ่ือผ-อนคลาย หรือสร�าง
แรงจูงใจการจัดสภาพแวดล�อมภายในห�องเรียน และนอกห�องเรียน รวมถึงการจัดบรรยากาศในการจัดการเรียน
การสอนของครู ด�วยเหตุผลดังกล-าว ดังนั้นทางโรงเรียนบ�านปรางค!จึงได�จัดทำโครงการส-งเสริมการจัดการเรียนรู�
ให�สอดคล�องกับการพัฒนาสมอง(BBL) เพ่ือให�ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนให�มีความ
สอดคล�องกับการพัฒนาสมอง BBLของนักเรียน และให�นักเรียนได�เรียนรู�อย-างเต็มศักยภาพต-อไป 

2. วัตถุประสงค� 
1. เพ่ือส-งเสริมการจัดกิรกรรมการเรียนการสอนให�สอดคล�องกับการพัฒนาสมอง 

2. เพ่ือให�โรงเรียนมีสนามเด็กเล-นท่ีหลาหลาหลาย ปลอดภัย เหมาะสม มีคุณภาพและได�มาตรฐาน 

3. เป1าหมาย 

 3.1 ด&านปริมาณ     
เครื่องเล-นสนามเด็กเล-น BBL จำนวน 4 ชุด 

          3.2 ด&านคุณภาพ  

  มีสนามเด็กเล-นท่ีสอดคล�องกับการพัฒนาสมอง BBL ท่ีหลาหลาหลาย ปลอดภัย เหมาะสม มี
คุณภาพและได�มาตรฐาน 

4.  กิจกรรมและวิธีดำเนินงาน 

4.1 ข้ันเตรียมการ 

 4.1.1  เขียนโครงการส-งเสริมการจัดการเรียนรู�ให�สอดคล�องกับการพัฒนาสมอง(BBL) 
 4.1.2  เสนอโครงการต-อผู�บริหารโรงเรียน 
 4.1.3  ติดต-อประสานงานไปยังครูผู�รับผิดชอบโครงการและงบประมาณของโครงการ 

   4.1.4  ติดต-อประสานงานไปยังกลุ-มบริหารงบประมาณ  งานแผนงาน  งานพัสดุ และงานการเงินเพ่ือ
ของบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ 
      4.2  ข้ันดำเนินการ 

   4.2.1  ดำเนินการแต-งต้ังกรรมการดำเนินงานโครงการส-งเสริมการจัดการเรียนรู�ให�สอดคล�องกับการ
พัฒนาสมอง(BBL) 

   4.2.2  ประสานงานครูผู�รับผิดชอบโครงการ ดำเนินกิจกรรมตามท่ีได�กำหนดไว�  
   4.2.3  นิเทศ ติดตามโครงการส-งเสริมการจัดการเรียนรู�ให�สอดคล�องกับการพัฒนาสมอง(BBL) 
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ดำเนินงานตามแผนงานท่ีวางไว�  
4.3  ข้ันสรุป 

             4.3.1  ทำการเก็บข�อมูลการประเมินผลโครงการ 
             4.3.2  สรุปผลการทำโครงการ 
             4.3.3  สรุปผลโครงการ 
             4.3.4  รายงานผลการดำเนินงานโครงการต-อผู�บริหารสถานศึกษาและผู�เก่ียวข�อง 

5.  แผนการดำเนินงาน 

รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ ผู&ควบคุม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

1. เสนอโครงการ 
2. ประชุมชี้แจงแผนงาน 
3. ดำเนินกิจกรรมตามแผน 
 3.1จัดหาเครื่องเล-นสนาม
และลานกิจกรรมสอดคล�อง
กับการพัฒนาสมอง(BBL)      
3.2 ปรับปรุงซ-อมแซมสนาม
เด็กเล-น 
4. กำกับ ติดตาม และ
ประเมินผล 
5. สรุปและรายงานผล 

√ 

      √ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

√ 

 

√ 
 

√ 

      

 

 

 

√ 

√ 

√ 

 

 

 

 

√ 

√ 

√ 
 

√ 

นายบุญนาค  
ไชยศิลป} 

นางเรณู  

 คำเทพ 

นางวัชรีภรณ! 
ละม-อม 

นายชิต   

คำช่ัง 

 

 

 

 

 

 

6.  งบประมาณ   

งบประมาณรวมท้ังส้ิน    360,000   บาท  (ถัวจ-ายทุกรายการ) 

 แหล?งเงินงบประมาณ    งบอุดหนุนค-าใช�จ-ายรายหัว  60,000   บาท 

    งบเงินรายได�สถานศึกษา(MEP) 300,000  บาท 

รายการงบประมาณ(กิจกรรม) งบประมาณ 

ท้ังส้ิน 

จำแนกตามหมวดรายจ?าย 

ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ ค?าครุภัณฑ� 
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1.จัดหาเครื่องเล-นสนามเด็กเล-น
และลานกิจกรรมให�สอดคล�องกับ
สมอง (BBL) 
2.ซ-อมแซมเครื่องเล-นสนาม 

300,000 
 
 

60,000 

- 
 
 
- 

- 
 
 

60,000 

- 
 
 
- 

300,000 
 
 
- 

รวม 360,000 - 60,000 - 300,000 

7.  การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช&วัด 

1. ร�อยละ 80 นักเรียนได�รับการจัดการ
เรียนรู�ให�สอดคล�องกับสมองอย-าง
หลากหลายและเต็มตามศักยภาพ 

2.ร�อยละ 80 โรงเรียนมีสนามเด็กเล-นท่ี
หลากหลาย ปลอดภัย เหมาะสม มี
คุณภาพและได�มาตรฐาน 

1. สอบถาม สัมภาษณ!   

2. ประเมินโครงการ  

1. แบบสอบถาม 

2. แบบประเมินโครงการ 

 

8.  ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 

 ผู�เรียนได�รับการจัดการเรียนรู�ให�สอดคล�องกับสมองอย-างหลากหลายและเต็มตามศักยภาพและมี
สนามเด็กเล-นท่ีพัฒนาทุกด�าน มีความปลอดภัย เหมาะสม และมีคุณภาพได�มาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือโครงการ             ส?งเสริมการจัดการเรียนรู&ทักษะด&านดนตรี 
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แผนงาน   กลุ-มงานวิชาการ 

สนองกลยุทธ�   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี 1 , 2 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-านเขต 2 ข�อท่ี 1 , 2 

โรงเรียนบ�านปรางค!   ข�อท่ี 1 , 2 

สนองมาตรฐานสพฐ.       มาตรฐานท่ี  3, 5,  15 

ลักษณะโครงการ  � ใหม-    ต-อเนื่อง  

ผู&รับผิดชอบ   นางลอองรัตน!   สุวรรณ!วิโชติ   นายเฉลิมพล  หน-อคำ   

 นางสาวอชิรญาณ!   อินต|ะแสน 

ระยะเวลาดำเนินงาน        ป�งบประมาณ  2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) 

 
1.  หลักการและเหตุผล   

ดนตรี จัดเปAนศิลปะอย-างหนึ่งท่ีมนุษย!ได�สร�างสรรค!ปรุงแต-งข้ึน และได�เปAนเพ่ือนทางจิตใจของมนุษย!มา
ช�านานแล�ว  ดนตรี ช-วยสร�างสุนทรียภาพให�ผู�ฟFงเกิดความรู�สึกสุขใจ มีสุขภาพจิตท่ีดี อันเชื่อมโยงไปสู-การ
ส-งเสริมให�มีสุขภาพกายท่ีดีด�วย  วงดุริยางค! ถือเปAน วงดนตรีประเภทหนึ่ง  ท่ีมีเครื่องดนตรีหลายชนิดเล-น
ประกอบกันเปAนวง ท้ังเครื่องเปvาลมไม� เครื่องเปvาทองเหลือง และเครื่องกระทบ วงดุริยางค!ของโรงเรียนบ�าน
ปรางค! ได�จัดต้ังข้ึนมาเปAนเวลานาน  มีนักเรียนฝVกซ�อมร-วมกันอยู-เปAนประจำ ทำให�นักเรียนมีสุนทรียภาพ
ทางด�านดนตรีท่ีดี  มีความสุข  รู�จักการทำงานร-วมกับผู�อ่ืน  มีความสามัคคี รู�จักใช�เวลาว-างให�เปAนประโยชน! 
สอดคล�องกับหลักการจัดการศึกษาท่ีมุ-งส-งเสริมนักเรียนตามต�องการและความถนัด  ปFจจุบันวงดุริยางค!ของ
โรงเรียนใช�บรรเลงประกอบกิจกรรมต-าง ๆ ของโรงเรียน เช-น บรรเลงประกอบกิจกรรมหน�าเสาธง  บรรเลงในพิธี
เปsด  พิธีปsด  และกิจกรรมตามโครงการต-าง ๆ ของโรงเรียน  รวมถึงบริการหน-วยงานต�นสังกัด  ผู�ปกครอง และ
ชุมชนในเขตบริการโรงเรียนได�อย-างมีประสิทธิภาพ 

โรงเรียนบ�านปรางค! จึงได�เล็งเห็น ถึงความสำคัญจึงได�จัดทำโครงการส-งเสริมการจัดการเรียนรู�ทักษะ
ด�านดนตรีเปAนการส-งเสริมให�ผู�เรียนได�มีทักษะและประสบการณ!ด�านดนตรี รู�จักใช�เวลาว-างให�เปjนประโยชน! 
 

2.  วัตถุประสงค� 

      2.1 เพ่ือส-งเสริมให�นักเรียนได�เรียนรู�และมีทักษะด�านดนตรี 

      2.2 เพ่ือเตรียมความพร�อมในการให�บริการหน-วยงานต�นสังกัด  ผู�ปกครอง และชุมชนในเขตบริการโรงเรียน 

3.  เป1าหมาย 

     3.1 เชิงปริมาณ 

 ชุดวงดุริยางค! มีจำนวน 30 ชุด 
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    3.2  เชิงคุณภาพ 

 นักเรียนมีทักษะด�านดนตรีสามารถให�บริการหน-วยงานต�นสังกัด  ผู�ปกครอง และชุมชนในเขตบริการ
โรงเรียนได�อย-างมีประสิทธิภาพ 

4.  วิธีดำเนินการ 

4.1  ข้ันเตรียมการ 
 1. ประชุมคณะครูกลุ-มสาระศิลปะเพ่ือปรึกษาหารือการจัดทำโครงการ 

2. เสนอโครงการเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติ 

3. ติดต-อประสานงานไปยังผู�รับผิดชอบกิจกรรมแต-ละกิจกรรมในเรื่องระยะเวลาของกิจกรรมและ
งบประมาณของแต-ละกิจกรรม 

   4.  ติดต-อประสานงานไปยังกลุ-มบริหารงบประมาณ งานแผนงาน งานพัสดุ และงานการเงินเพ่ือขอ
งบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ 

 4.2 ข้ันดำเนินการ 

           1. ดำเนินการแต-งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 

           2. ประสานงานผู�รับผิดชอบกิจกรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 

           3. ติดตามโครงการและกิจกรรม ตามแผนงานท่ีวางไว� 

4.3 ข้ันสรุป 

 1. ทำการเก็บข�อมูลการประเมินผลกิจกรรมในโครงการ 

 2. สรุปผลการทำกิจกรรมในโครงการ  

 3. สรุปผลโครงการ 

 4. รายงานผลการจัดโครงการต-อผู�บริหารโรงเรียนและผู�เก่ียวข�อง เผยแพร-ต-อสาธารณชน 

5.  แผนการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ ผู&ควบคุม ไตรมาสท่ี 
1 

ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

1. เสนอโครงการ √    นางลอองรัตน! 

สุวรรณ!วิโชติ 

นายเฉลิมพล
หน-อคำ 

นายชิต   

คำช่ัง 

 
2.ประชุมช้ีแจงแผนงาน  
แต?งตั้งคณะทำงาน 

√    

3. ดำเนินกิจกรรมตามแผน     
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-จัดชื้อชุดดุริยางค! 30 ชุด √ นางสาว
อชิรญาณ!   
อินต|ะแสน 4.กำกับ ติดตามและ

ประเมินผล 
√  √  

5.สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

   √ 

 

 

 

6.  งบประมาณ          

 งบประมาณ   60,000  บาท    

แหล?งท่ีมาของงบประมาณ งบเงินอุดหนุนรายหัว 60,000 บาท 

 รายการ
งบประมาณ(กิจกรรม) 

งบประมาณ 

ท้ังส้ิน 

จำแนกตามหมวดรายจ?าย 

ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ ค?าครุภัณฑ� 

1. จัดหาชุดวงดุริยางค! 
จำนวน 30 ชุด 

60,000 

 

- 60,000 

- 

- - 

รวม 60,000 - 60,000 - - 

7.  การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช&วัด 

1. ร�อยละ 80 นักเรียนได�เรียนรู�และมี
ทักษะด�านดนตรี 

2.ร�อยละ 90 ของนักเรียนท่ีเข�าร-วมวง
ดุริยางค!มีจำนวนชุดเพียงพอต-อการใช�งาน 

 

-สังเกตการร-วมกิจกรรม 

ประเมินความพึงพอใจ 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

8.  ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 

 1.  วงดุริยางค!โรงเรียนโรงเรียนบ�านปรางค!มีชุดเพียงพอต-อการใช�งาน 

 2.  วงดุริยางค!โรงเรียนโรงเรียนบ�านปรางค!มีชุดท่ีมีความพร�อมให�บริการหน-วยงานต�นสังกัด  ผู�ปกครอง 
และชุมชนในเขตบริการโรงเรียนได�อย-างมีประสิทธิภาพ 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือโครงการ            พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู?มืออาชีพ 

แผนงาน        กลุ-มงานบริหารบุคคล 

สนองกลยุทธ�        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี 4 

         สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-านเขต 2 ข�อท่ี  4 

         โรงเรียนบ�านปรางค!  ข�อท่ี  5 

สนองมาตรฐาน สพฐ. มาตรฐานท่ี   7 

ลักษณะโครงการ � ใหม-    � ต-อเนื่อง  

ผู&รับผิดชอบ  นางวิไลลักษณ!   งามล้ำ ,  นางสาวจีระภา  สุดใจ ,นางปริญญา เนตรทิพย! 

   และนางบุญประภา  รัตนะประภา 

ระยะเวลาดำเนินการ     ป�งบประมาณ  2563  ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 นโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีแนวคิดว-า การพัฒนาครูเปAนจุดเริ่มต�นของกระบวนการ
เรียนรู�ร-วมกันของบุคลากรทุกฝvายในโรงเรียน อันจะส-งผลในการพัฒนาบุคลากรให�สามารถทำงานเก่ียวกับผู�เรียน
ให�เต็มศักยภาพ  การพัฒนาบุคลากรให�ก�าวทันมาตรฐานวิชาชีพ  เปAนการสนับสนุนส-งเสริมซ่ึงกันและกัน เพ่ือ
ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให�บรรลุเปjาหมายให�มีคุณภาพ และมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปAนวิชาชีพ
ชั้นสูง ด�วยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู� ดังนั้นครูจะต�องมีความรอบรู�ทุกๆด�าน รู�จริง รู�กว�าง รู�ทันกับ
สถานการณ!การเปลี่ยนแปลงของโลกปFจจุบัน เพ่ือนำผลมาพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนให�เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดังกล-าว    
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

    ดังนั้นทางโรงเรียนบ�านปรางค!จึงได�จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู-มืออาชีพ 
กิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา มีวิสัยทัศน!ท่ีกว�างไกล
และนำวิทยาการนวัตกรรมใหม-ๆ จากสถานท่ีท่ีไปศึกษาดูงาน มาประยุกต!ใช�ในกิจกรรมการเรียนการสอนของ
โรงเรียนให�มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะเปAนประโยชน!ต-อการจัดการศึกษาของทุกคนให�มีการพัฒนางานของ
ตนเองและของโรงเรียนต-อไป 
 

2. วัตถุประสงค� 
          2.1 เพ่ือให�ครูและบุคลากรทางการศึกษามีโอกาสศึกษาดูงานพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน 

2.2 เพ่ือเสริมสร�างวิสัยทัศน!ใหม-ๆ   ของครูและบุคลากรทางการศึกษา และวิทยาการนวัตกรรมใหม-ๆ 
จากสถานท่ีไปศึกษาดูงานมาประยุกต!ใช�ในกิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนางานของโรงเรียน 
 

3. เป1าหมาย 

 3.1 ด�านปริมาณ     
    ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ�านปรางค!  

          3.2 ด�านคุณภาพ  
           ครูและบุคลากรทางการศึกษานำความรู�ท่ีได�จากการศึกษาดูงานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ในแต-ละกลุ-มสาระการเรียนรู�/หน-วยประสบการณ!พัฒนาตนเองพัฒนาการศึกษาเปAนไปอย-างมีประสิทธิภาพ   

4.  กิจกรรมและวิธีดำเนินงาน 

  4.1  ข้ันเตรียมการ 
     1.  เขียนโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู-มืออาชีพ กิจกรรมศึกษาดูงาน 
     2.  เสนอโครงการเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติ 

       3.  ติดต-อประสานงานไปยังผู�รับผิดชอบกิจกรรมและงบประมาณของกิจกรรม 
       4.  ติดต-อประสานงานไปยังกลุ-มบริหารงบประมาณ  งานแผนงาน  งานพัสดุ และงานการเงิน 

เพ่ือของบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ 
    4.2  ข้ันดำเนินการ 

            1.  ดำเนินการแต-งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
            2.  ประสานงานผู�รับผิดชอบกิจกรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
            3.  ติดตามโครงการและกิจกรรม ตามแผนงานท่ีวางไว� 
          4.3   ข้ันสรุป 

      1. ทำการเก็บข�อมูลการประเมินผลกิจกรรมแต-ละกิจกรรมในโครงการ 

      2. สรุปผลการทำกิจกรรมในโครงการ 

               3. สรุปผลโครงการ 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

               4. เผยแพร-ต-อสาธารณชน 

5.  แผนการดำเนินงาน 

รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู�รับผิดชอบ ผู�ควบคุม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

1.  เสนอโครงการ 

2.  ประชุมชี้แจงแผนงาน  
แต-งต้ังคณะทำงาน  

3. ดำเนินกิจกรรมตามแผน 

4. กำกับ ติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงาน 

5.  สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงานติดตาม  

√ 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

 

√ 

 

นางวิไลลักษณ!   
งามล้ำ    

นางสาวจีระภา 

สุดใจ 

นางปริญญา 

เนตรทิพย! 

นางบุญประภา 

รัตนะประภา 

นายชิต   

คำช่ัง 

 

 

 

 

 

 

6. งบประมาณ 

งบประมาณ 250,000 บาท   ( ถัวจ-ายทุกรายการ ) 

แหล?งท่ีมาของงบประมาณ งบอุดหนุนค-าใช�จ-ายรายหัว   90,000  บาท 

     งบเงินรายได�สถานศึกษา(MEP) 160,000  บาท 

รายการงบประมาณ(กิจกรรม) งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ?าย 

ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ ค?าครุภัณฑ� 

1. กิจกรรมศึกษาดูงาน 

2. กิจกรรมเข�ารับการพัฒนาอบรม

ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

200,000  - 

- 

200,000        
50,000 

 

- 

- 

- 

- 

รวม 250,000 - 250,000 - - 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

7.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษานำความรู�ท่ีได�จาก

การศึกษาดูงานมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน      

ในแต-ละกลุ-มสาระและหน-วยประสบการณ!ได� 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได�รับการพัฒนา

อบรมตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 

1. ประเมินกิจกรรม ศึกษา 

ดูงาน ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

2. ประเมินประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

ของข�าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

1. รายงานการ

ปฏิบัติงาน 

2. สังเกต  สัมภาษณ! 

8.  ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 

 ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำความรู�ท่ีได�รับจากการศึกษาดูงาน มาจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในแต-ละกลุ-มสาระ และหน-วยประสบการณ! ได�อย-างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 
 

 

 

 

 

 

ช่ือโครงการ              ค?าใช&จ?ายไปราชการ  

แผนงาน         กลุ-มบริหารบุคคล 

สนองกลยุทธ�        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี  1 -5 

          สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-านเขต 2 ข�อท่ี  1 -5 

          โรงเรียนบ�านปรางค!  ข�อท่ี  1 -5 

ลักษณะของโครงการ  � ใหม-    � ต-อเนื่อง 

ผู&รับผิดชอบ   นางวิไลลักษณ!   งามล้ำ , นางสาวจีระภา  สุดใจ ,นางอารี  วัชรธรรมรักษ! 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

    นางเบญญาดา  ตามล 
ระยะเวลาดำเนินการ       ป�งบประมาณ  2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) 
...................................................................................................................................................................... 

1. หลักการและเหตุผล 

 ในการจัดการศึกษาในปFจจุบันนี้  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเปAนสิ่งสำคัญท่ีต�องส-งเสริม 
สนับสนุนในการอบรม ประชุม  สัมมนา  เพ่ือนำความรู�และประสบการณ!ท่ีได�รับจากการอบรม ประชุม  สัมมนา 
มาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และพัฒนางาน  ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนบ�านปรางค! เปAนหน-วยงานย-อย  ต�องปฏิบัติตามนโยบายต�นสังกัดในการดำเนินงานด�าน 
ต-าง ๆ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจำเปAนต�องมอบหมายภารกิจให�ครูและบุคลากรทางการศึกษา           
ในโรงเรียนไปปฏิบัติราชการ เพ่ือให�การดำเนินงานด�านต-างๆ ของโรงเรียนบ�านปรางค!เปAนไปด�วยความเรียบร�อย  
จึงได�จัดทำโครงการเบิกค-าใช�จ-ายไปราชการ  และดำเนินการเบิกจ-ายตามงบประมาณท่ีได�รับจัดสรรให�เปAนไป
อย-างถูกต�องตามหลักเกณฑ!การใช�จ-ายงบประมาณดังกล-าวเพ่ือให�เกิดประโยชน!อย-างสูงสุดต-อการจัดการศึกษา 

2. วัตถุประสงค� 

     2.1  เพ่ือให�ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติราชการตามนโยบายของหน-วยงานต�นสังกัด 
     2.2  เพ่ือให�การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบรรลุเปjาหมาย 
     2.3  เพ่ือให�ครูและบุคลากรทางการศึกษา เบิกค-าใช�จ-ายเดินทางไปราชการได�ตามสิทธิ์ของทางราชการ 
3. เป1าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 
             ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน 64  คน เบิกค-าใช�จ-ายเดินทางไปราชการได�ตามสิทธิ์ของทาง
ราชการ 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

      ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ�านปรางค!ได�รับการพัฒนาและสามารถ เบิกค-าใช�จ-าย
เดินทางไปราชการได�ตามสิทธิ์ของทางราชการ 
4.  วิธีดำเนินการ 

     4.1 ข้ันเตรียมการ 
           1. เขียนโครงการเบิกค-าใช�จ-ายไปราชการ 
           2. เสนอโครงการเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติ 

   3.  ติดต-อประสานงานไปยังกลุ-มบริหารงบประมาณ  งานแผนงาน  และงานการเงิน 
เพ่ือของบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ 

4.2  ข้ันดำเนินการ 

   1.  บันทึกขออนุมัติไปราชการ 

           2.  ครูและบุคลากรเบิกค-าใช�จ-ายเดินทางไปราชการได�ตามสิทธิ์ของทางราชการ 
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           3.  รายงานผลการไปปฏิบัติราชการ 

     4.3  ข้ันสรุป 

1.  สรุปผลดำเนินการโครงการ 

2.  รายงานผลการจัดโครงการต-อผู�บริหารสถานศึกษาและผู�เก่ียวข�อง   
 

5.  แผนการดำเนินงาน 

รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ ผู&ควบคุม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

1.  เสนอโครงการ 

2.  ประชุมชี้แจงแผนงาน  
แต-งต้ังคณะทำงาน  

3. ดำเนินกิจกรรมตามแผน 

4. กำกับ ติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงาน 

5.  สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงานติดตาม  

√ 

√ 

 

√ 

√ 

 

 

 

 

√ 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

 

√ 

นางวิไลลักษณ!   

งามล้ำ    

นางสาวจีระภา 

สุดใจ 

นางอารี      

วัชรธรรมรักษ! 

นางเบญญาดา  

ตามล 

นายชิต   

คำช่ัง 

 

 

6. งบประมาณ 

งบประมาณ 100,000 บาท   ( ถัวจ-ายทุกรายการ ) 

แหล?งท่ีมาของงบประมาณ งบอุดหนุนค-าใช�จ-ายรายหัว   50,000  บาท 

     งบเงินรายได&สถานศึกษา(MEP)   50,000  บาท  

รายการงบประมาณ

(กิจกรรม) 

งบประมาณ 

ท้ังส้ิน 

จำแนกตามหมวดรายจ?าย 

ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ ค?าครุภัณฑ� 

บริหารจัดการค-าใช�จ-าย
เดินทางไปราชการ  เช-น 

การเบิกจ-ายเงินค-าเบ้ียเลี้ยง  
ค-าพาหนะ  ค-าท่ีพัก 

100,000 - 

 

 

100,000 - - 

รวม 100,000 - 100,000 - - 
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7.  การวัดและประเมินผล 

ตัวบ?งช้ีความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช&วัด 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได�รับการ
พัฒนา เบิกจ-ายค-าพาหนะ เบ้ียเลี้ยง ค-าท่ีพัก  
ตามหลักเกณฑ!การเบิกจ-ายงบประมาณ 

2. ความสำเร็จในการปฏิบัติตามนโยบาย 

การตรวจสอบภายใน 

 

 

การสอบถาม 

แบบฟอร!มค-าใช�จ-ายในการ
เดินทางไปราชการ 

 

แบบสอบถาม 

 

8.  ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 

 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ�านปรางค! สามารถเบิกค-าใช�จ-ายในการเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการได�  การเบิกจ-ายงบประมาณเปAนไปอย-างถูกต�อง และเกิดประโยชน!สูงสุดต-อการจัดการศึกษา   
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ช่ือโครงการ                  การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปQงบประมาณ 2563 

แผนงาน   กลุ-มบริหารงบประมาณ 

สนองกลยุทธ�               สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี  2, 4, 5 

    สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-านเขต 2 ข�อท่ี  2, 4, 5 

    โรงเรียนบ�านปรางค!  ข�อท่ี  ข�อท่ี  2, 5, 6, 7 

สนองมาตรฐาน สพฐ.            มาตรฐานท่ี  2 

ลักษณะโครงการ            �  ใหม-    � ต-อเนื่อง  

ผู&รับผิดชอบ                 นางปริญญา  เนตรทิพย! , นางเรณู  คำเทพ และนางสาวศศิธร  ไชยยา 

ระยะเวลาดำเนินการ        ป�งบประมาณ  2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

1. หลักการและเหตุผล 

  กระบวนการวางแผนเปAนการกำหนดทิศทางหรือแนวทางการดำเนินงานในอนาคตขององค!กร เน�น
กระบวนการและจุดมุ-งหมายรวมท่ีหน-วยงานหรือองค!กรมุ-งหวังให�เกิดข้ึนในอนาคตเปAนเครื่องมือท่ีจะช-วยให�การ
บริหารและการจัดการขององค!กรมีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห-งชาติ พ.ศ.2542  แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิรูป
ระบบบริหารภาครัฐ จึงได�เน�นให�หน-วยงานภาครัฐมีการใช�แผนกลยุทธ!ของส-วนราชการและการตรวจสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน เพ่ือให�ทุกหน-วยงานมีแนวทางและทิศทางท่ีชัดเจน  สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได�  
ซ่ึงแผนกลยุทธ!ดังกล-าวสามารถท่ีจะปรับเปลี่ยนได�ตลอดเวลา  เพ่ือให�สอดคล�องกับนโยบายของกระทรวง  

ท้ังนี้ ในแต-ละป�งบประมาณหน-วยงานจะต�องนำแผนกลยุทธ!ท่ีทันสมัยมาแปลงไปสู-การปฏิบัติโดยการ
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำป�การศึกษาเพ่ือเปAนการกำหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน รวมท้ัง
การกำหนดวิธีการใช�ทรัพยากรท่ีมีอยู-ให�เกิดประโยชน!สูงสุดไว�ล-วงหน�า แผนปฏิบัติการประจำป�การศึกษาจะเปAน
เครื่องมือสำคัญในการนำกลยุทธ!ไปสู-การปฏิบัติ ตามแผนงาน/โครงการท่ีวางไว�และนำไปสู-เปjาหมายเดียวกัน คือ
ความสำเร็จอย-างมีประสิทธิภาพจากความสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำป� จึงได�จัดทำโครงการประชุมจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำป�การศึกษา  2563  ของโรงเรียนบ�านปรางค! อันจะส-งผลให�เกิดคุณภาพการศึกษาอย-าง
ยั่งยืนต-อไป  

2.  วัตถุประสงค� 
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2.1 เพ่ือให�โรงเรียนบ�านปรางค!  มีกรอบและแนวทางใช�ในการบริหารจัดการศึกษาท่ีทันสมัย  
สอดคล�องกับความต�องการของพ้ืนท่ีและนโยบายของหน-วยเหนือ 

2.2 เพ่ือกำหนดรูปแบบ วิธีการดำเนินงาน และงบประมาณในการบริหารโครงการท่ีมุ-งเน�นผลสัมฤทธิ์ 

2.3 เพ่ือให�การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนใช�หลักการมีส-วนร-วมของบุคลากร 
3. เป1าหมาย 

     3.1 เชิงปริมาณ 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป�การศึกษา 2563  โดยมีผู�เข�าร-วมประชุม 
จำนวน 60 คน เปAนเวลา 1 วนั  

  2. จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการประจำป�การศึกษา 2563 จำนวน 6  เล-ม    

     3.2 เชิงคุณภาพ 

1. ร�อยละ 90 โรงเรียนบ�านปรางค! มีแผนปฏิบัติการประจำป�การศึกษา 2563 เปAนเครื่องมือในการ
บริหารจัดการศึกษา ได�สอดคล�องกับความต�องการของพ้ืนท่ีและนโยบายของหน-วยเหนืออย-างมีประสิทธิภาพ 

4. วิธีดำเนินการ 

4.1 ข้ันเตรียมการ 

1. เขียนโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป�งบประมาณ 2563 

2. เสนอโครงการต-อผู�บริหารโรงเรียน 

3. ติดต-อประสานงานไปยังครูผู�รับผิดชอบโครงการและงบประมาณของโครงการ 

  4. ติดต-อประสานงานไปยังกลุ-มบริหารงบประมาณ  งานแผนงาน  งานพัสดุ และงานการเงินเพ่ือขอ
งบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ 

      4.2  ข้ันดำเนินการ 

 1. ดำเนินการแต-งต้ังกรรมการดำเนินงาน  

           2. ประสานงานครูผู�รับผิดชอบ ดำเนินโครงการตามท่ีได�กำหนดไว�  

   3. นิเทศ  ติดตามโครงการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานท่ีวางไว�  

4.3  ข้ันสรุป 

           1. ทำการเก็บข�อมูลการประเมินผลโครงการ 

           2. สรุปผลการทำโครงการ 

           3. สรุปผลโครงการ 

           4. รายงานผลการดำเนินงานโครงการต-อผู�บริหารสถานศึกษาและผู�เก่ียวข�อง 
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5.  แผนการดำเนินงาน 

รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ ผู&ควบคุม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

1.  เสนอโครงการ 

2.  ประชุมชี้แจงแผนงาน  
แต-งต้ังคณะทำงาน  

3. ดำเนินกิจกรรมตามแผน 

4. กำกับ ติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงาน 

5.  สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

√ 

√ 

 

√ 

√ 
 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

√ 

 
 

√ 

นางปริญญา  
เนตรทิพย! 

นางเรณู  

คำเทพ 

นางสาว
ศศิธร  

ไชยยา 

นายชิต  

 คำช่ัง 

6.  งบประมาณ 

งบประมาณ  9,507  บาท  (ถัวจ-ายทุกรายการ) 

แหล?งท่ีมาของงบประมาณ งบอุดหนุนค-าใช�จ-ายรายหัว  4,507 บาท 

    งบเงินรายได�สถานศึกษา (MEP)  5,000  บาท 

รายการงบประมาณ(กิจกรรม) งบประมาณ  จำแนกตามหมวดรายจ?าย 
ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ ค?าครุภัณฑ� 

1. วัสดุจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำป�งบประมาณ 2563 
2. ค-าจ�างเหมาถ-ายเอกสาร/ทำ
รูปเล-มแผนปฏิบัติการ/รายงานผล
การดำเนินงาน 
3. ค-าอาหารและอาหารว-าง 

1,507 
 

3,000 
 
 

5,000 

- 
 

- 
 
 
- 

- 
 

3,000 
 
 

5,000 

1,507 
 

- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

รวม 9,507 - 8,000 1,507 - 
7.  การวัดและประเมินผล 
 ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช&วัด 

1. ร�อยละ 90 แผนปฏิบัติการประจำป�งบประมาณ 

2563  ของโรงเรียนบ�านปรางค! มีวิสัยทัศน! พันธกิจ 

กลยุทธ! และจุดเน�นท่ีครอบคลุมภารกิจการจัด

การตรวจสอบ 

 

 

แบบตรวจสอบ 

 

 



แผนปฏิบัติการประจำป�งบประมาณ 2563                                                                                                122             

โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

การศึกษาท่ีตอบสนองต-อนโยบายของหน-วยเหนือ 

2. ร�อยละ85 ของโครงการ/กิจกรรม  ท่ีบรรจุใน
แผนปฏิบัติการประจำป�งบประมาณ 2563  ของ
โรงเรียนบ�านปรางค! มีความสอดคล�องกับกลยุทธ!ของ
โรงเรียน 
3.   ร�อยละ85 จัดทำรายงานแผนปฏิบัติการประจำป�
งบประมาณ 2563  /รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำป� 2563 พร�อมเผยแพร- 

 

 

การตรวจสอบ 

 

การตรวจสอบ 

 

 

แบบตรวจสอบ 

 

แบบตรวจสอบ 
 

 

8. ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 

1. โรงเรียนบ�านปรางค!  สามารถจัด ส-งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได�สอดคล�องกับนโยบายของกระทรวง ได�อย-างมีประสิทธิภาพ 

2. มีแผนปฏิบัติการประจำป�งบประมาณ 2563  ใช�ในการกำหนดงบประมาณค-าใช�จ-ายประจำป�  
       
 

 

 

ช่ือโครงการ              จัดซ้ือครุภัณฑ�การศึกษา 

แผนงาน        กลุ-มบริหารงบประมาณ 

สนองกลยุทธ�         สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี  1, 5 

         สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-านเขต 2 ข�อท่ี  1, 5 

          โรงเรียนบ�านปรางค!  ข�อท่ี 1, 6  

สนองมาตรฐาน สพฐ.   มาตรฐานท่ี 11 

ลักษณะโครงการ            �  ใหม-    � ต-อเนื่อง  

ผู&รับผิดชอบ   นางกนกพร ไชยบุญเรือง นางปริญญา เนตรทิพย! และนางเบญญาดา  ตามล 

ระยะเวลาดำเนินการ               ป�งบประมาณ  2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
...................................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 

ในการบริหารจัดการทุก ๆ ด�านจำเปAนต�องมีครุภัณฑ!สำหรับใช�ในการบริหารจัดการให�เพียงพอ  ซ่ึงจะ 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

ช-วยเอ้ือต-อการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต-าง ๆ ของโรงเรียน ตลอดจนจะช-วยพัฒนาการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนให�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งข้ึน  โรงเรียนบ�านปรางค!ตระหนักในเหตุผลดังกล-าว จึงได�
จัดทำโครงการการจัดซ้ือครุภัณฑ!โรงเรียนข้ึน 

2. วัตถุประสงค� 

 เพ่ือจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ!ให�เพียงพอต-อการบริหารจัดการภายในโรงเรียน 

3. เป1าหมาย 

        3.1 ด&านปริมาณ     
1. นักเรียนโรงเรียนบ�านปรางค! จำนวน 934 คน มีจำนวนวัสดุครุภัณฑ!เพ่ือใช�ในการจัดการเรียนรู�
เพียงพอกับความต�องการ 

2. ครูร�อยละ 100 มีวัสดุอุปกรณ!ใช�ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ให�นักเรียนอย-างเหมาะสมและเพียงพอ 

        3.2 ด&านคุณภาพ 

1. การเรียนการสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

2. การเรียนการสอนมีครุภัณฑ!ใช�อย-างเพียงพอ 

4.  วิธีดำเนินงาน 

4.1 ข้ันเตรียมการ 

     4.1.1  เขียนโครงการจัดซ้ือครุภัณฑ!การศึกษา 
     4.1.2  เสนอโครงการต-อผู�บริหารโรงเรียน 
     4.1.3  ติดต-อประสานงานไปยังครูผู�รับผิดชอบโครงการและงบประมาณของโครงการ 

       4.1.4  ติดต-อประสานงานไปยังกลุ-มบริหารงบประมาณ  งานแผนงาน  งานพัสดุ และงาน
การเงินเพ่ือของบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ 
 
 
         4.2  ข้ันดำเนินการ 

4.2.1  ดำเนินการแต-งต้ังกรรมการดำเนินงานโครงการจัดซ้ือครุภัณฑ!โรงเรียน 
               4.2.2  ประสานงานครูผู�รับผิดชอบโครงการ ดำเนินกิจกรรมตามท่ีได�กำหนดไว�  
              4.2.3  นิเทศ ติดตามโครงการจัดซ้ือครุภัณฑ!โรงเรียนดำเนินงานตามแผนงานท่ีวางไว�  

 4.3  ข้ันสรุป 

              4.3.1  ทำการเก็บข�อมูลการประเมินผลโครงการ 
              4.3.2  สรุปผลการทำโครงการ 
              4.3.3  สรุปผลโครงการ 
               4.3.4  รายงานผลการดำเนินงานโครงการต-อผู�บริหารสถานศึกษาและผู�เก่ียวข�อง 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

5.  แผนการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ ผู&ควบคุม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

1.  เสนอโครงการ √    นางกนกพร 

ไชยบุญเรือง 

นางปริญญา 
เนตรทิพย! 

นางเบญญาดา  
ตามล 

นายชิต   
คำชั่ง 

 
2.  ประชุมชี้แจงแผนงาน  
แต-งต้ังคณะทำงาน  

√    

3. ดำเนินกิจกรรมตามแผน √  √  

4. กำกับ ติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงาน 

√ √ √ √ 

5.  สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

 √  √ 

 

6. งบประมาณ 

 งบประมาณ  353,650  บาท ( ถัวจ-ายทุกรายการ) 

แหล?งท่ีมาของงบประมาณ  งบอุดหนุนค?าใช&จ?ายรายหัว      103,650  บาท 

       งบเงินรายได&สถานศึกษา  250,000  บาท 

รายการงบประมาณ(กิจกรรม) งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ?าย 

ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ ค?าครุภัณฑ� 

จัดซ้ือครุภัณฑ�การศึกษา 
1.งานวิชาการ 
 - ตู�เหล็กเก็บเอกสาร (ห�องวิชาการ)  
 - ตู�เหล็กเก็บเอกสารเล็ก (ห�องวิชาการ) 
    - ตู�เก็บอุปกรณ!ห�องวิทยาศาสตร!น�อย 2 
หลัง 

 

 - ชั้นวางหนังสือ 3 อัน (ห�องสมุด) 

 - กระดานไวท!บอร!ด 2 แผ-น(สาระวทิยาศาสตร!) 

 - พัดลมโคจร  (ห�อง อ.3/2,ป.1/2) 

 - เก�าอ้ีสำนักงาน (ห�อง อ.2/2) 

353,650       
 

3,800 

3,600 

10,000 
 
 

3,600 

1,600 

2,850 

800 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

     - ตู�เก็บผลงานนักเรียน 30 ช-อง (อ.3/3) 

2. งานงบประมาณ 
 - ตู�เหล็กเก็บเอกสาร 2 หลัง 

 - เครื่องพิมพ!เอกสาร 
3. งานบริหารท่ัวไป 
 - เครื่องสแกนเอกสาร (ธุรการ) 

 - เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (ธุรการ) 

 - เครื่องโทรสาร/แฟกซ! (ธุรการ) 
 - UPS (ธุรการ) 
 - ไมค!ลอย (ห�องประชุมเกียรติยศ) 
4. งานบุคลากร 
 - ตู�เหล็กเก็บเอกสาร  

5. ครุภัณฑ!ห�องเรียนพิเศษ MEP 

  

5,000 

 

7,600 

4,500 
 
 

15,000 

10,000 

10,000 

3,500 

15,000 

3,800 

250,000 

รวม 353,650   - - - 353,650   

7.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

มีครุภัณฑ!การศึกษาสำหรับใช�งานอย-างเพียงพอตาม
ความต�องการอย-างมีคุณภาพ 

1. สอบถาม สัมภาษณ!   

2. ประเมินโครงการ  

1. แบบสอบถาม 

2. แบบประเมินโครงการ 

8.  ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 

 โรงเรียนมีครุภัณฑ!สำหรับใช�งานอย-างเพียงพอตามความต�องการอย-างมีคุณภาพ   
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

 

ช่ือโครงการ   บ&านนักวิทยาศาสตร�น&อย 

แผนงาน  กลุ-มบริหารวิชาการ 

สนองกลยุทธ�  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี 1 , ข�อท่ี 5 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-านเขต 2 ข�อท่ี 1, ข�อท่ี 5 

โรงเรียนบ�านปรางค!   ข�อท่ี 1 , ข�อท่ี 5 

สนองมาตรฐานสพฐ. มาตรฐานท่ี 1 - 4  

ลักษณะโครงการ � ใหม-    � ต-อเนื่อง            

ผู&รับผิดชอบ  นางปริญญา  เนตรทิพย! นางหทยา  เตชนันท! และนางสาวธัญญาพร  ส-องสี 

ระยะเวลาดำเนินการ      ป�งบประมาณ  2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) 
 

1.    หลักการและเหตุผล 

        โครงการ “บ�านนักวิทยาศาสตร!น�อย ประเทศไทย” เปAนโครงการท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดำริให�คณะกรรมการนำไปพิจารณาริเริ่มดำเนินการนำ
ร-องในประเทศไทย โดยได�ทอดพระเนตรตัวอย-างโครงการนี้ คราวเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเยอรมนี 
เม่ือป�พ.ศ. 2552 คณะกรรมการโครงการบ�านนักวิทยาศาสตร!น�อย ประเทศไทย จึงได�ติดต-อกับมูลนิธิ Haus der 
kleinenForscher โดยการประสานงานของ Mr. Thomas Tillmann เพ่ือขออนุญาตนำกิจกรรมนี้มาทดลองทำ
ในประเทศไทย บัดนี้ท้ังสองฝvายได�ทำความตกลงร-วมกันเปAนท่ีเรียบร�อยแล�ว  
   โดยท่ีมาของโครงการบ�านนักวิทยาศาสตร!น�อย มาจากการประเมินผลนานาของโครงการ PISA พบว-า 
ความรู�และทักษะทางวิทยาศาสตร!ของเด็กไทย ยังอยู-ในระดับต่ำกว-าค-าเฉลี่ย อีกท้ังยังขาดแคลนนักวิทยาศาสตร!
และวิศวกรท่ีจะร-วมมือขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ งานวิจัยยืนยันว-า เราควรสร�างทัศนคติท่ีดีด�านการเรียนรู�
ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร!ให�กับเด็กต้ังแต-ระดับปฐมวัย (อายุ 3-6 ป�) เพราะเปAนช-วงอายุท่ีมี
ความสามารถในการเรียนรู�และจดจำมากท่ีสุด ซ่ึงโครงการได�รับการสนับสนุนเปAนอย-างดีจากหน-วยงานท้ัง
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือส-งเสริมการสอนวิทยาศาสตร!และเทคโนโลยี และเปAนแนวทางการพัฒนาการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร!สำหรับเด็กปฐมวัย industrial shots. 

            โรงเรียนบ�านปรางค! ในฐานะท่ีเปAนโรงเรียนในโครงการ “บ�านนักวิทยาศาสตร!น�อย ประเทศไทย” ได�
ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดประสบการณ!การเรียนรู�วิทยาศาสตร!ให�แก-เด็กปฐมวัย  เพราะเด็กวัยนี้เปAนวัย
แห-งการเรียนรู�ในสิ่งท่ีตนเองสนใจซ่ึงจะทำให�เด็กเรียนรู�ได�ดีเปAนไปอย-างรวดเร็ว  และยังเปAนการเติมเต็ม
ประสบการณ!ทางวิทยาศาสตร!ให�แก-เด็กตามกรอบมาตรฐานทางวิทยาศาสตร!สำหรับเด็กปฐมวัย  การจัด
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร! ควรเน�นให�เด็กได�ลงมือปฏิบัติจริง ผ-านประสาทสัมผัสท้ัง 5  ซ่ึงเปAนประสบการณ!ตรง          
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

เปsดโอกาสให�เด็กมีส-วนร-วมในการทำกิจกรรมโดยมีครูเปAนผู�ตอบสนองความสนใจของเด็ก ซ่ึงจะเปAนการปลูกฝFง
ด�านจิตวิทยาศาสตร!ให�เกิดกับเด็กท่ีจะเปAนทรัพยากรสำคัญของประเทศชาติต-อไป 

2.  วัตถุประสงค� 

             2.1  เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร!ให�เกิดกับเด็ก 

             2.2  เพ่ือให�เด็กได�มีโอกาสใช�เครื่องมือ เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร!ได�ถูกวิธีและเหมาะสมกับวัย     

   

3.  เป1าหมาย 

     3.1  ด&านปริมาณ 

1. นักเรียนชั้นอนุบาล 2 - 3  จำนวน  249 คน ได�เข�าร-วมโครงการนักวิทยาศาสตร!น�อย  

2. วัสดุอุปกรณ! การทดลองทางวิทยาศาสตร! ในการจัดกิจกรรมบ�านนักวิทยาศาสตร!น�อย  

มีคุณภาพและเพียงพอกับผู�เรียน                                 

     3.2  ด&านคุณภาพ 

1. ร�อยละ 80 นักเรียนชั้นอนุบาล ได�รับการพัฒนากระบวนการสืบเสาะหาความรู� 

ทางวิทยาศาสตร! และมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร!  

2. ร�อยละ 80 นักเรียน สามารถใช�เครื่องมือ เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร!ได�ถูกวิธี และ 

มีประสิทธิภาพ 

 4.  วิธีดำเนินการ 

4.1  ข้ันเตรียมการ 
1. เขียนโครงการบ�านนักวิทยาศาสตร!น�อย    
2. เสนอโครงการเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติ 
3. ติดต-อประสานงานไปยังผู�รับผิดชอบกิจกรรมในเรื่องระยะเวลาของกิจกรรมและงบประมาณของ 

กิจกรรม 
4. ติดต-อประสานงานไปยังกลุ-มบริหารงบประมาณ  งานแผนงาน  งานพัสดุ และงานการเงินเพ่ือขอ 

งบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ 

    4.2  ข้ันดำเนินการ 

1. ดำเนินการแต-งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 
2. ประสานงานผู�รับผิดชอบกิจกรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
3. ติดตามโครงการและกิจกรรม ตามแผนงานท่ีวางไว� 

4.3  ข้ันสรุป 
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1. ทำการเก็บข�อมูลการประเมินผลกิจกรรมในโครงการ 
2. สรุปผลการทำกิจกรรมในโครงการ  
3. รายงานผลการจัดโครงการต-อผู�บริหารสถานศึกษาและผู�เก่ียวข�องเผยแพร-ต-อสาธารณชน  

5.  แผนการดำเนินงาน 

รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ ผู&ควบคุม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

1.  เสนอโครงการ 

2.  ประชุมช้ีแจงแผนงาน  
แต-งตั้งคณะทำงาน  

3. ดำเนินกิจกรรมตามแผน 

- จัดซ้ือวัสด/ุอุปกรณ!การทดลอง
วิทยาศาสตร! 

- จัดค-ายบ�านนักวิทยาศาสตร! 

- กิจกรรมโครงงาน 

4. กำกับ ติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงาน 

5. สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

√ 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

√ 

 

√ 

 

นางปริญญา  
เนตรทิพย! 

นางหทยา 

เตชนันท! 

นางสาว
ธัญญาพร 

ส-องส ี

นายชิต  

 คำช่ัง 

6. งบประมาณ 

   งบประมาณรวมท้ังส้ิน  20,000  บาท  (ถัวจ-ายทุกรายการ) 

แหล?งท่ีมาของงบประมาณ   งบอุดหนุนค?าใช&จ?ายรายหัว    20,000  บาท 

รายการงบประมาณ(กิจกรรม) งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ?าย 

ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ ค?าครุภัณฑ� 

1.วัสดุ /อุปกรณ!การทดลองทางวิทยาศาสตร!
ประจำห�องนักวิทยาศาสตร!น�อย 
2.กิจกรรมโครงงาน 
3.กิจกรรมเข�าค-ายบ�านนักวิทยาศาสตร!น�อย 

10,000 
 

5,000 
5,000 

- 
 
 

- 
- 

2,000 
 
 

3,000 
3,000 

8,000 
 

 

2,000 

2,000 

- 
 
 

- 
- 

รวม 20,000 - 8,000 12,000 - 
 

7.  การวัดและประเมินผล 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช&วัด 

1.ผู�เรียนร�อยละ 80 มีทักษะในการทำงานเปAนกลุ-ม 

2.ผู�เรียนร�อยละ 80 มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร! 

3.ผู�เรียนร�อยละ 80 มีโอกาสใช�เครื่องมือ 
เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร!ได�ถูกวิธีและเหมาะสม
กับวัย 

1. การสังเกต 

2. สัมภาษณ! 

3. ตรวจผลงาน 

1. แบบสังเกต 

2. แบบประเมินพัฒนาการ
ของผู�เรียน 

 

 

8. ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 

1. ผู�เรียนมีพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร! 

 2. ผู�เรียนได�มีโอกาสใช�เครื่องมือ เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร!ได�ถูกวิธีและเหมาะสมกับวัย  

3. ผู�เรียนได�มีทักษะการทำงานร-วมกับผู�อ่ืน 

 4. ผู�เรียนรับการตอบสนองความต�องการและความสนใจในการเรียนรู�ทางวิทยาศาสตร! 
 

ช่ือโครงการ  พัฒนาการจัดการเรียนรู&ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  

แผนงาน  กลุ-มบริหารวิชาการ 

สนองกลยุทธ�  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี  1,2.3 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-านเขต 2 ข�อท่ี 1,2,3 

โรงเรียนบ�านปรางค!   ข�อท่ี 1,2,3 

สนองมาตรฐานสพฐ. มาตรฐานท่ี 3, 4,5    

ลักษณะโครงการ � ใหม-    � ต-อเนื่อง  

ผู&รับผิดชอบ  นางวิภาวี  สารถ�อย  นายบุญนาค  ไชยศิลป}  

ระยะเวลาดำเนินงาน     ป�งบประมาณ 2563 ( 1 ตุลาคม  2562   - 30 กันยายน  2563) 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการได�ประกาศใช�หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ให�
สถานศึกษาได�นำไปใช�เปAนกรอบละทิศทางในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอน   เพ่ือ
พัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให�มีคุณภาพด�านความรู�และทักษะท่ีจำเปAน
สำหรับการดำรงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) พร�อมกันนี้ได�มีการปรับ
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กระบวนการพัฒนาหลักสูตรให�มีความสอดคล�องกับเจตนารมณ!แห-งพระราชบัญญัติการศึกษาแห-งชาติ         
พ.ศ. 2542 และท่ีแก�ไขเพ่ิม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  ได�กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาโดยยึดหลักผู�เรียน         
มีความสำคัญท่ีสุด (กรมวิชาการ,2546) 

             โรงเรียนบ�านปรางค!ในฐานะท่ีเปAนโรงเรียนในโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู�สะเต็มศึกษา ตระหนัก
ถึงความสำคัญของการจัดการเรียนรู�ตามแนวสะเต็มศึกษา ซ่ึงถือเปAน กิจกรรมท่ีสามารถปลูกฝFงให�ผู�เรียนได�มี
ความรู�และความสามารถท่ีจะดำรงชีวิตได�อย-างมีคุณภาพในโลกศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเปAนยุคท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ด�านเทคโนโลยีอย-างรวดเร็ว ดังนั้น การจัดการเรียนรู� จะต�องอาศัยการบูรณาการความรู�ท้ัง 4 แขนง อันได�แก- 
วิทยาศาสตร! เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร! และคณิตศาสตร! นอกจากนี้สามารถเพ่ิมในส-วนของศิลปะและดนตรี
ได�ตามความเหมาะสม เพ่ือใช�หลักการ “สะเต็มศึกษา” (STEM Education) มาประยุกต!ใช�ในการแก�ปFญหาใน
ชีวิตประจำวัน และนำไปสู-การพัฒนาต-อยอดความรู� นวัตกรรมใหม-ๆ ต-อไป 

2.  วัตถุประสงค� 

1. เพ่ือให�ครูผู�สอนและนักเรียน มีความรู�ความเข�าใจในเรื่อง“สะเต็มศึกษา” (STEM Education) มากยิ่งข้ึน 
และมีทัศนคติท่ีดีและตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร! คณิตศาสตร!และเทคโนโลยี 

2. เพ่ือส-งเสริมการศึกษาค�นคว�า ในเชิงบูรณาการความรู�ท้ัง 4 แขนง มาเพ่ือช-วยแก�ไขปFญหา สถานการณ!
ปFญหาในชีวิตจริง (Project based learning) โดยสามารถคิดวิเคราะห!วิจารณ!ในการแก�ไขปFญหา 

3. เพ่ือสนับสนุนการใช�ความคิดสร�างสรรค!ของนักเรียน และคิดค�นผลงานทางด�านวิทยาศาสตร! คณิตศาสตร!
และเทคโนโลยี ภายใต� “สะเต็มศึกษา” (STEM Education) นำไปสู-การคิดค�นนวัตกรรมใหม-ๆ    ท่ีเปAน
ประโยชน!ต-อเศรษฐกิจและสังคม 

 

 

3.  เป1าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนโรงเรียนบ�านปรางค! จำนวน  934   คน   
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  64  คน 

     3.2 เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ตามแนว “สะเต็มศึกษา” (STEM Education) สอดคล�อง

เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและความต�องการของชุมชน 
2. บุคลากรในสถานศึกษามีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับ“สะเต็มศึกษา” (STEM Education) และนำ

ความรู�ไปใช�ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ได�อย-างมีประสิทธิภาพ 
 

4.  วิธีดำเนินการ 

4.1  ข้ันเตรียมการ 
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1.  เขียนโครงการการจัดการเรียนรู�ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
2.  เสนอโครงการเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติ 
3.  ติดต-อประสานงานไปยังผู�รับผิดชอบกิจกรรมแต-ละกิจกรรมในเรื่องระยะเวลาของกิจกรรมและ 

งบประมาณของแต-ละกิจกรรม 
  4.  ติดต-อประสานงานไปยังกลุ-มบริหารงบประมาณ  งานแผนงาน  งานพัสดุ และงานการเงินเพ่ือขอ 

งบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ 
4.2  ข้ันดำเนินการ 

           1.  ดำเนินการแต-งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานแต-ละกิจกรรม 
 2. ประชุมชี้แจงถึงความจำเปAนในการการจัดการเรียนรู�ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) 

ให�เหมาะสม  
   3. ออกแบบกิจกรรม และจัดทำเปAนรูปเล-ม 

       4. ครูผู�สอนท่ีเก่ียวข�องนำกิจกรรมไปใช�จัดการเรียนรู�ให�กับผู�เรียน 
4.3  ข้ันสรุป 

  1.  ติดตามผลการจัดการเรียนรู�ตามแนวทาง สะเต็มศึกษา  
  2.  สรุปประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานต-อผู�บริหารสถานศึกษาและผู�เก่ียวข�อง 
  3.  เผยแพร-ต-อสาธารณชน 

5.  แผนการดำเนินงาน 

รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ ผู&ควบคุม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

1.  เสนอโครงการ 
2.  ประชุมชี้แจงแผนงาน  
แต-งต้ังคณะทำงาน  
3. ดำเนินกิจกรรมตามแผน 
4. กำกับ ติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงาน 
5. สรุปและรายงานผล 

√ 
√ 

 
 

√ 
 

 
 
 
√ 
√ 
 
√ 

 
 
 
√ 
√ 
 
√ 

 
 
 

√ 
√ 
  
√ 
 

นางวิภาว ี
นายบุญนาค 
คณะครูกลุ-ม
สาระการ
เรียนรู�
วิทยาศาสตร!
คณิตศาสตร!
เทคโนโลยี 

นายชิต  
 คำชั่ง 

6.  งบประมาณ   

งบประมาณท้ังส้ิน   10,000 บาท  (ถัวจ-ายทุกรายการ) 

แหล?งท่ีมาของงบประมาณ    งบอุดหนุนค?าใช&จ?ายรายหัว    10,000  บาท 

รายการงบประมาณ
(กิจกรรม) 

งบประมาณ 

ท้ังส้ิน 

จำแนกตามหมวดรายจ?าย 

ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ ค?าครุภัณฑ� 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

1.จัดทำกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู�ตามแนวสะเต็มศึกษา 

2. ดำเนินการจัดกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู�ตามแนวสะเต็ม
ศึกษา 

3.ติดตามผลการจัดการเรียนรู�
ตามแนวทาง สะเต็มศึกษา 

4. สรุปประเมินผลและ
รายงานผลการดำเนินงาน 

10,000 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

10,000 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

รวม 10,000 - - 10,000 - 
 

7.  การวัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช�วัด 

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ตาม
แนว “สะเต็มศึกษา” (STEM Education) 
สอดคล�องเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
และความต�องการของชุมชน 

- ตรวจสอบ เอกสารการจัด
กิจกรรมการเรียนรู�ตามแนว   
“สะเต็มศึกษา” (STEM 
Education) 

- แบบเช็ครายการ 

บุคลากรในสถานศึกษามีความรู�ความเข�าใจ
เก่ียวกับ“สะเต็มศึกษา” (STEM 
Education) และนำความรู�ไปใช�ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู�ได�อย-างมีประสิทธิภาพ 

- การตรวจสอบชิ้นงาน     
(กำหนดการสอน,แผนการจัดการ
เรียนรู�) 

- แบบเช็ครายการ 

8.  ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 

     8.1 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ตามแนว “สะเต็มศึกษา” (STEM Education) สอดคล�อง
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและความต�องการของชุมชน 

      8.2 บุคลากรในสถานศึกษามีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับ“สะเต็มศึกษา”(STEM Education) และ นำ
ความรู�ไปใช�ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ได�อย-างมีประสิทธิภาพ 

  

 

ช่ือโครงการ         ค?ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนห&องเรียนพิเศษMEP 

แผนงาน    กลุ-มงานบริหารวิชาการ 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

สนองกลยุทธ�   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี  1 , 2 
    สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 ข�อท่ี  1 , 2 
    โรงเรียนบ�านปรางค!  ข�อท่ี  1 , 2 
สนองมาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานท่ี 5/ตัวบ-งชี้ 5.1,5.4 
ลักษณะของโครงการ   � ใหม-    �ต-อเนื่อง  
ผู&รับผิดชอบ             นางชฎาภรณ! ไชยสว-าง , นางกนกพร ไชยบุญเรือง และนางวัชรีพร ละม-อม     
ระยะเวลาดำเนินการ       ป�งบประมาณ  2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30  กันยายน 2563 ) 

 

1. หลักการและเหตุผล 

    ภาษาอังกฤษเปAนภาษาสากลท่ีผู�คนยอมรับและใช�สื่อสารกันท่ัวโลก การเรียนรู�ภาษาอังกฤษได�อย-างมี
ประสิทธิภาพนั้น ผู�เรียนจะต�องได�รับการฝVกฝนต้ังแต-ระดับอนุบาล และนำไปใช�ในชีวิตประจำวันจึงจะเกิด
ประโยชน!สูงสุด ความสำเร็จในการเรียนภาษาประกอบไปด�วย การฟFง การพูด การอ-านและการเขียนด�วยวิธีท่ี
ถูกต�องจากเจ�าของภาษา  

 ทางกลุ-มครูผู�สอนห�องเรียนพิเศษ MEP ได�เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนจึง
จัดทำโครงการนี้ข้ึนเพ่ือให�ผู�เรียนเกิดความม่ันใจและกล�าใช�ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับชาวต-างชาติ 

2. วัตถุประสงค� 

          1. เพ่ือเปAนการเตรียมความพร�อมนักเรียนห�องเรียนพิเศษ MEP 

 2. เพ่ือให�ผู�เรียนเกิดความม่ันใจและกล�าใช�ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับชาวต-างชาติ 

3. เป1าหมาย 
 3.1 ด&านปริมาณ 
          1. นักเรียนชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาป�ท่ี 4   จำนวน 319 คน ท่ีเรียนห�องเรียนพิเศษ MEP 

3.2 ด&านคุณภาพ  

                1. นักเรียนชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาป�ท่ี 4   จำนวน 319 คน ท่ีเรียนห�องเรียนพิเศษ MEPเกิด
ความม่ันใจและกล�าใช�ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับชาวต-างชาติ 
4. วิธีดำเนินงาน 

  4.1 ข้ันเตรียมการ 
 1. เขียนโครงการค-ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนห�องเรียนพิเศษMEP 
 2. เสนอโครงการต-อผู�บริหารโรงเรียน 
 4.2 ข้ันดำเนินการ 
 1. ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

 2. ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือหารือเก่ียวกับรายละเอียดเก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนและการจัดซ้ือและจัดจ�าง 

 3. ติดต-อประสานงานกับกลุ-มบริหารงบประมาณเพ่ือดำเนินการจัดซ้ือและจัดจ�างตามมติท่ีประชุม 

 4.3 ข้ันสรุป 

 1. เก็บข�อมูลการประเมินผลการดำเนินโครงการ 

 2. สรุปผลการดำเนินโครงการ 

 3. รายงานผลการดำเนินโครงการต-อผู�บริหารโรงเรียน 

5.  แผนการดำเนินงาน 

รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ ผู&ควบคุม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

1. ประชุมคณะกรรมการ 

2. จัดทำโครงการ/กิจกรรม 
3. เสนอโครงการ/กิจกรรม 

4. จัดทำหลักสูตรคู-มือค-าย
และเตรียมอุปกรณ! เอกสาร 

5. ดำเนินการจัดกิจกรรม 
พัฒนาศักยภาพผู�เรียน 
กิจกรรม Walk  Rally ฐาน
การเรียนรู� 

6.  สรุป / รายงานผล 

√ 

√ 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

นางชฎาภรณ! 

ไชยสว-าง 

นางกนกพร  

ไชยบุญเรือง 

นางวัชรีภรณ! 

ละม-อม 

นายชิต  

 คำช่ัง 

 

6.  งบประมาณ        

งบประมาณ รวมท้ังส้ิน    150,000 บาท  (ถัวจ?ายทุกรายการ) 

แหล?งท่ีมาของงบประมาณ งบเงินรายได&สถานศึกษา   150,000  บาท   

รายการงบประมาณ
(กิจกรรม) 

งบประมาณ 

ท้ังส้ิน 

จำแนกตามหมวดรายจ?าย 
ระยะเวลา 

ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ ค?าครุภัณฑ� 

1. ค-าวัสดุการจัดกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพผู�เรียน 
2. อาหารและของว-าง 

15,000 
 

50,000 

- 
 

- 

5,000 
 

50,000 

10,000 
 

- 

- 
 

- 

กุมภาพันธ! 
2563 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

3. เสื้อค-าย MEP 

4. ค-าตอบแทนวิทยากร 

5. ค-าปjายไวนิล 

6. รายงานผลการดำเนินงาน 

41,000 

40,000 

  3,000 

 1,000 

- 

40,000 

- 

- 

41,000 

- 

3,000 

- 

- 

- 

- 

1,000 

- 

- 

- 

- 

รวม 150,000    40,000    99,000 11,000 - 

7.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

1. นักเรียนมีความพร�อมในการข้ึนชั้นเรียนท่ีสูงข้ึน 

2. นักเรียนมีความม่ันใจและกล�าใช�ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารกับชาวต-างชาติ 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต-อการจัดกิจกรรม 

- จากการทดสอบ 

- จากการตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจ 

- แบบทดสอบ         

- แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

8.  ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 

       1. นักเรียนมีความพร�อมในการข้ึนชั้นเรียนท่ีสูงข้ึน 
      2. นักเรียนมีความม่ันใจและกล�าใช�ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับชาวต-างชาติ 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือโครงการ                               วิจัยการจัดการเรียนการสอน ห&องเรียนพิเศษ MEP 

แผนงาน                               กลุ-มบริหารวิชาการ    

สนองกลยุทธ�โรงเรียน                กลยุทธ!ท่ี 3   

การสอดคล&องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี 7 

ของสถานศึกษา  

ลักษณะของโครงการ   � ใหม-    � ต-อเนื่อง 
ผู&รับผิดชอบโครงการ                 นางบุญประภา  รัตนะประภา ,นางสาวศรีเรือน  จิตอารีย!   

นางหทยา  เตชนันท! และนางสิริพร  วงค!เงิน 

ระยะเวลาท่ีดำเนินการ      ป�งบประมาณ  2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30  กันยายน 2563 ) 

 

1. หลักการและเหตุผล 

    ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายเปsดโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ เปAนภาษาอังกฤษ(English Programและ Mini English Program) เพ่ือส-งเสริมสนับสนุน
ให�การจัดการเรียนการสอนเปAนภาษาอังกฤษท้ังในสถานศึกษาเอกชนและของรัฐให�เปAนไปอย-างมีคุณภาพและ
เท-าเทียม มีความเปAนธรรม และสอดคล�องกับหลักการและจุดหมายของหลักสูตรในแต-ละระดับตามนโยบายของ
รัฐบาลและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  การจัดกระบวนการเรียนรู�เพ่ือส-งเสริมให�ผู�เรียนสามารถพัฒนา
ความรู�และทักษะได�เต็มศักยภาพเปAนหัวใจสำคัญของการปฏิรูปการศึกษา การจัดการศึกษาท่ีคำนึงถึงความ
แตกต-างของผู�เรียนและสามารถสนองตอบผู�เรียนได�อย-างเหมาะสมสิ่งท่ีสำคัญและจำเปAนเปAนอย-างยิ่งสำหรับ
ผู�เรียนในยุคปFจจุบันเพ่ือท่ีผู�เรียนจะได�ใช�ความรู�เปAนเครื่องมือในการพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู�ใหม- ๆ  อีก
ท้ังวิธีการหาความรู�โดยวิธีการท่ีหลากหลายยังเปAนการปลูกฝFงให�ผู�เรียนเปAนผู�ท่ีมีความสามารถในการคิดวิเคราะห!  
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

คิดสังเคราะห!  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร�างสรรค!  ดำรงตนในสังคมได�อย-างมีความสุข โรงเรียนบ�านปรางค! 
อำเภอปFว  จังหวัดน-าน  เปAนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 ได�เข�าร-วม
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปAนภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ป�
การศึกษา 2558   

          โรงเรียนบ�านปรางค! จัดการศึกษาให�กับผู�เรียนได�รับโอกาสในการพัฒนาเต็มศักยภาพ  ได�
เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาผู�เรียนให�มีคุณภาพ จึงได�ดำเนินการจัดกิจกรรม มุ-งพัฒนาผู�เรียนห�องเรียน
พิเศษ MEP สู-ความเปAนเลิศและก�าวสู-ความเปAนสากลอย-างเต็มศักยภาพของแต-ละบุคคล  ได�เรียนรู�อย-างเต็ม
ศักยภาพผ-านกระบวนการเรียนรู�   จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห-งชาติป�  พ.ศ.  2542  ให�จัดการศึกษาโดย
ยึดนักเรียนเปAนสำคัญ  ส-งเสริมและสนับสนุนให�ครู ทำวิจัยการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนให�บรรลุตามจุดประสงค!ของหลักสูตร โรงเรียนบ�านปรางค! จึงได�จัดทำโครงการนี้ข้ึนมาเพ่ือศึกษาปFญหาท่ี
เกิดข้ึนกับนักเรียนห�องเรียนพิเศษ MEPและเพ่ือแก�ปFญหาในการจัดการเรียนการสอนของครู 

2. วัตถุประสงค� 

1. เพ่ือศึกษาปFญหาท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียนห�องเรียนพิเศษ MEP 
2. เพ่ือให�ครูได�รู�แนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนห�องเรียนพิเศษ ให�ดียิ่งข้ึนไป 
 
 

3. เป1าหมาย 

      3.1 เชิงปริมาณ 

ครูผู�สอนนักเรียนห�องเรียนพิเศษ MEP ทุกคนได�ทำการวิจัยการจัดการเรียนการสอน ได�อย-างน�อย 

ป�ละ 1 เรื่อง 

      3.2  เชิงคุณภาพ 

ครูได�รู�แนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนนักเรียนห�องเรียนพิเศษ ให�ดียิ่งข้ึนไป  

4. วิธีดำเนินงาน 

  4.1 ข้ันเตรียมการ 

 1. เขียนโครงการวิจัยการจัดการเรียนการสอนห�องเรียนพิเศษ MEP 

 2. เสนอโครงการต-อผู�บริหารโรงเรียน 

 4.2 ข้ันดำเนินการ 

 1. ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ 

 2. ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือหารือเก่ียวกับรายละเอียดเก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนและการจัดซ้ือและจัดจ�าง 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

 3. ติดต-อประสานงานกับกลุ-มบริหารงบประมาณเพ่ือดำเนินการจัดซ้ือและจัดจ�างตามมติท่ีประชุม 

 4.3 ข้ันสรุป 

 1. เก็บข�อมูลการประเมินผลการดำเนินโครงการ 

 2. สรุปผลการดำเนินโครงการ 

 3. รายงานผลการดำเนินโครงการต-อผู�บริหารโรงเรียน 
 

5.  แผนการดำเนินงาน 

รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ ผู&ควบคุม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

1. ประชุมคณะกรรมการ 
จัดทำโครงการ/กิจกรรม 
2. เสนอโครงการ/กิจกรรม 
3. ครูทำการวิจัยจัดการเรียนการ
สอนในเนื้อหาท่ีมีปFญหาและเขียน
รายงานการวิจัย 
5. รายงานผลงานวิจัยการจัดการ
เรียนการสอน เสนอผู�บริหาร
ทราบ 
6. ประชุมเพ่ือสรุปผลงานและนำ
ข�อบกพร-องมาปรับปรุงแก�ไข 

√ 
 
√ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
√ 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
√ 

นางบุญประภา  
รัตนะปรภา
นางสาว 
ศรีเรือน  
 จิตอารีย! 
นางหทยา  
เตชนันท! 
นางสิริพร 
วงค!เงิน 

นายชิต   
คำช่ัง 

           6. งบประมาณ   

 งบประมาณ  รวมท้ังส้ิน  20,000  บาท   (ถัวจ?ายทุกรายการ) 

  แหล?งท่ีมาของงบประมาณ งบเงินรายได&สถานศึกษา 20,000  บาท    

รายการงบประมาณ
(กิจกรรม) 

งบประมาณ 

ท้ังส้ิน 

จำแนกตามหมวดรายจ?าย 
ระยะเวลา 

ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ ค?าครุภัณฑ� 

1. ทำการวิจัยการจัดการ
เรียนการสอน 

2. ประกวดนวัตกรรม/วิจัย
การจัดการเรียนการสอน 

15,000 

 

5,000 

- 

 

5,000 

15,000 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

ต.ค. 62 –
ส.ค. 63 

ก.ย. 63 

รวม 15,000 5,000 15,000 - -  
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

 

7.  การวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ?งช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1.  ร�อยละของครูท่ีมีความรู�ความเข�าใจใน
การทำการวิจัยการจัดการเรียนการสอน 

สอบถามความคิดเห็นของครู 
 

แบบสอบถาม 

2.  ร�อยละของครูท่ีสามารถทำการวิจัยการ
จัดการเรียนการสอนได�อย-างน�อยป�
ละ  1  เรื่อง  

สำรวจจำนวนของครูท่ีทำวิจัย 
 

แบบสำรวจรายการ 

 

8.  ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 

   8.1 ครูมีพ้ืนฐานในการทำวิจัยการจัดการเรียนการสอนทุกคน 

8.2  ครูสามารถสร�างนวัตกรรมในการแก�ไขปFญหาการเรียนของนักเรียนได� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือโครงการ                  ศูนย�การเรียนรู&ห&องเรียนพิเศษ MEP 

แผนงาน   กลุ-มบริหารวิชาการ 

สนองกลยุทธ�   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี  3 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-านเขต 2 ข�อท่ี  3 

โรงเรียนบ�านปรางค!  ข�อท่ี  3 

สนองมาตรฐานสพฐ.       มาตรฐานท่ี  11,13 

ลักษณะโครงการ                 ใหม-    �ต-อเนื่อง  
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

ผู&รับผิดชอบ                 นางสิริพร  วงค!เงิน ,นางกนกพร  ไชยบุญเรือง และนางสาวสาริกา  จันต|ะนุ 
ระยะเวลาท่ีดำเนินการ     ป�งบประมาณ  2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30  กันยายน 2563 ) 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายเปsดโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ เปAนภาษาอังกฤษ(English Programและ Mini English Program) เพ่ือส-งเสริมสนับสนุน
ให�การจัดการเรียนการสอนเปAนภาษาอังกฤษท้ังในสถานศึกษาเอกชนและของรัฐให�เปAนไปอย-างมีคุณภาพและ
เท-าเทียม มีความเปAนธรรม และสอดคล�องกับหลักการและจุดหมายของหลักสูตรในแต-ละระดับตามนโยบายของ
รัฐบาลและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  จำเปAนเปAนอย-างยิ่งสำหรับผู�เรียนในยุคปFจจุบันเพ่ือท่ีผู�เรียนจะได�
ใช�ความรู�เปAนเครื่องมือในการพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู�ใหม- ๆ  อีกท้ังวิธีการหาความรู�โดยวิธีการท่ี
หลากหลายยังเปAนการปลูกฝFงให�ผู�เรียนเปAนผู�ท่ีมีความสามารถในการคิดวิเคราะห! คิดสังเคราะห! มีวิจารณญาณ  
มีความคิดสร�างสรรค!  ดำรงตนในสังคมได�อย-างมีความสุข 
          โรงเรียนบ�านปรางค! อำเภอปFว  จังหวัดน-าน  เปAนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาน-าน เขต 2 ได�เข�าร-วมโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปAน
ภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ป�การศึกษา 2558  จัดการศึกษาให�กับผู�เรียนได�มีโอกาสในการพัฒนา
อย-างเต็มศักยภาพ และได�เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาผู�เรียนให�มีคุณภาพ จึงได�ดำเนินการจัดทำศูนย!การ
เรียนรู�ห�องเรียนพิเศษ MEP เพ่ือให�นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู�ด�วยตนเอง รักการเรียนรู�  เรียนอย-างมี
ความสุข  มีการพัฒนาตนเองอย-างต-อเนื่อง  ห�องสมุดโรงเรียนเปAนแหล-งเรียนรู� รวบรวมจัดหาเพ่ิมเติม  
ทรัพยากรสารสนเทศ  วัสดุตีพิมพ!และไม-ตีพิมพ! สื่อเทคโนโลยีทันสมัย  มีวัสดุครุภัณฑ!เพียงพอ  มีสภาพใช�งาน
ได�ตรงกับความต�องการของผู�เรียนมากท่ีสุด เพ่ือมุ-งพัฒนาผู�เรียนห�องเรียนพิเศษ MEP สู-ความเปAนเลิศและก�าวสู-
ความเปAนสากลอย-างเต็มศักยภาพของแต-ละบุคคล เปsดโอกาสให�นักเรียนได�เรียนรู�พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร  เพ่ือการพัฒนาศักยภาพและการขยายผลท่ียั่งยืน สามารถนำความรู�ท่ีได�ไปใช�ให�เกิดประโยชน!ในการ
เรียนและชีวิตประจำวันต-อไป 

2.  วัตถุประสงค� 

2.1  เพ่ือส-งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร MEP. 
2.2 เพ่ือปลูกฝFงและส-งเสริมการอ-านการเรียนรู�ด�วยตนเองของนักเรียน 
2.3 เพ่ือพัฒนาห�องสมุด MEP. ให�เปAนแหล-งเรียนรู�ท่ีหลากหลายภายในโรงเรียน 

3. เป1าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ 
             3.1.1 จำนวนหนังสือ, สิ่งพิมพ!มีจำนวนเพ่ิมข้ึน เพียงพอต-อจำนวนนักเรียน 
     3.2  เชิงคุณภาพ 
        ศูนย!การเรียนรู�ห�องเรียนพิเศษ MEP  มีสื่อการเรียนรู�ท่ีหลากหลาย ให�กับนักเรียน ครู และบุคลากรใน
โรงเรียนบ�านปรางค!ได�ค�นคว�าตามศักยภาพอย-างพอเพียง 

4. วิธีดำเนินการ 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

4.1 ข้ันเตรียมการ 
 4.1.1  เขียนโครงการศูนย!การเรียนรู�ห�องเรียนพิเศษ MEP  
 4.1.2  เสนอโครงการต-อผู�บริหารโรงเรียน 
 4.1.3  ติดต-อประสานงานไปยังครูผู�รับผิดชอบโครงการและงบประมาณของโครงการ 

   4.1.4  ติดต-อประสานงานไปยังกลุ-มบริหารงบประมาณ  งานแผนงาน  งานพัสดุ และงานการเงินเพ่ือ
ของบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ 
      4.2  ข้ันดำเนินการ 

   4.2.1  ดำเนินการแต-งต้ังกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย!การเรียนรู�ห�องเรียนพิเศษ MEP 
             4.2.2  ประสานงานครูผู�รับผิดชอบโครงการ ดำเนินกิจกรรมตามท่ีได�กำหนดไว�  
             4.2.3  นิเทศ ติดตามโครงการศูนย!การเรียนรู�ห�องเรียนพิเศษ MEP ดำเนินงานตามแผนงานท่ีวางไว�  

4.3  ข้ันสรุป 
             4.3.1  ทำการเก็บข�อมูลการประเมินผลโครงการ 
             4.3.2  สรุปผลการทำโครงการ 
             4.3.3  สรุปผลโครงการ 
             4.3.4  รายงานผลการดำเนินงานโครงการต-อผู�บริหารสถานศึกษาและผู�เก่ียวข�อง 
 5.  แผนการดำเนินงาน   

รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ ผู&ควบคุม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

1. ประชุมคณะกรรมการ 
2. จัดทำโครงการ 
3. เสนอโครงการ 
4. จัดทำการคัดเลือกหนังสือ 
5. ดำเนินการจัดซ้ือสื่อการ
เรียนรู�/หนังสือ 
6.สรุป / รายงานผล 

√ 
√ 
√ 

 
 
 
√ 
√ 

 
 

      
√ 
√ 

 
 
       
 
 
 

√ 

นางสิริพร          
วงค!เงิน 
นางกนกพร  
ไชยบุญเรือง 
นางสาว
สาลิกา 
จันต|ะนุ 

นายชิต  
 คำช่ัง 

6.  งบประมาณ   
งบประมาณ  รวมท้ังส้ิน     250,000   บาท (ถัวจ?ายทุกรายการ) 

แหล?งท่ีมาของงบประมาณ งบเงินรายได&สถานศึกษา (MEP) 250,000  บาท 
รายการงบประมาณ(กิจกรรม) งบประมาณ 

ท้ังส้ิน 

จำแนกตามหมวดรายจ?าย 
ระยะเวลา 

ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ ค?าครุภัณฑ� 

1.ค-าหนังสือและสื่อการเรียนรู� 
2.ค-าครุภัณฑ! 

150,000 

100,000 

- 

- 

- 

- 

150,000 

- 

- 

100,000 

ธ.ค.62– 
ก.ย. 63 
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รวม 250,000 - - 150,000 100,000 

7.  การวัดและประเมินผล 
 ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช&วัด 

1.ร�อยละ90 ของนักเรียนท่ีเข�าใช�บริการศูนย! 

การเรียนรู� 

การสังเกต 

สถิติการเข�าใช� 

แบบสังเกต 

สถิติ 

2.ร�อยละ 80 ผู�ใช�บริการมีความพึงพอใจ การสัมภาษณ! 

การสอบถาม 

แบบสัมภาษณ! 

แบบสอบถาม 
 

8. ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 

8.1 นักเรียนห�องเรียน MEP.  มีหนังสือสำหรับศึกษาค�นคว�าตรงตามหลักสูตร มีนิสัยรักการอ-าน
การเรียนรู�ด�วยตนเอง เข�าใช�บริการค�นคว�าภายในห�องสมุดมากข้ึน 

8.2 ศูนย!การเรียนรู�ห�องเรียนพิเศษ MEP มีหนังสือและคอมพิวเตอร!ในการให�บริการเพียงพอ 

8.3 ศูนย!การเรียนรู�ห�องเรียนพิเศษ MEP. ได�ระดับมาตรฐาน 
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ช่ือโครงการ                 ทัศนศึกษาแหล?งเรียนรู&ต?างประเทศ 

แผนงาน   กลุ-มบริหารวิชาการ 

สนองกลยุทธ�               สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี   3 
    สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-านเขต 2 ข�อท่ี   3 
    โรงเรียนบ�านปรางค!  ข�อท่ี  3 
สนองมาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานท่ี 11, 13, 14, 15 

ลักษณะของโครงการ  � ใหม-    � ต-อเนื่อง 

ผู&รับผิดชอบ           นางบุญประภา รัตนะประภา นางชฎาภรณ! ไชยสว-าง 

และนางณหฤทัย แก�วรดี 

ระยะเวลาท่ีดำเนินการ     ป�งบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน  2563) 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาตามท่ีระบุไว�ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห-งชาติ พ.ศ. 2542 แก�ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2)
พ.ศ. 2545 ซ่ึงเปAนกฎหมายสำคัญของการปฏิรูปการศึกษามีความมุ-งหมายในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทย
ให�เปAนมนุษย!ท่ีสมบูรณ!ท้ังร-างกายจิตใจสติปFญญาความรู�และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต
สามารถอยู-ร-วมกับผู�อ่ืนได�อย-างมีความสุข และแหล-งเรียนรู�เปAนสิ่งสำคัญตามมาตรา 25 กล-าวว-า รัฐต�องส-งเสริม
การดำเนินงานและจัดต้ังแหล-งเรียนรู�ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 
 นักเรียนในโครงการ Mini English Program ได�รับการศึกษาและพัฒนาภาษาอังกฤษ โดยมี
เปjาหมายในการเรียนนอกจากจะสามารถเรียนรู�วิชาการต-างๆ เปAนภาษาอังกฤษได�แล�ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งท่ีสำคัญ
และเปAนเปjาหมายหลักในการเรียน MEP คือ การท่ีจะสามารถนำภาษาอังกฤษไปใช�ในการสื่อสารได�จริงใน
ชีวิตประจำวัน รวมท้ังการศึกษาต-อในภายหน�า ได� ภาษาเปAนเรื่องของศิลปะท่ีต�องมีการฝVกฝนและใช�อย-าง
ต-อเนื่อง เปAนเครื่องมือแสวงหาความรู�ของโลกยุคปFจจุบัน การท่ีผู�เรียนได�พบกับสถานการณ!จริงย-อมช-วยให�เกิด
การพัฒนา ทักษะ กระบวนการคิด การแก�ปFญหาเฉพาะหน�า และวิเคราะห!หาเหตุและผล อย-างมีวิจารณญาณ 
ด�วยความตระหนักถึงการพัฒนาของผู�เรียน ทางโรงเรียนบ�านปรางค! จึงได�จัดให�มี โครงการทัศนศึกษา
ต-างประเทศ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 5 ของโครงการห�องเรียนพิเศษ MEP เพ่ือให�นักเรียนนำ
ทักษะและประสบการณ!ในการใช�ภาษาอังกฤษในการเรียนมามาก ในระดับท่ีจะสามารถสื่อสารเปAนภาษาอังกฤษ
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ได�แล�ว จึงสมควรเปsดโอกาสให�ผู�เรียนได�เก็บเรียนรู�และได�รับประสบการณ!ตรง ในการฝVกฝนการใช�ภาษาในสังคม
ท่ีใช�ภาษาอังกฤษเปAนภาษาหลัก แสวงหาความรู�จากแหล-งเรียนรู�ใหม- การสื่อสารกับผู�อ่ืนในสถานการณ!จริง และ
เรียนรู�วิธีการดำรงชีวิตของชาวต-างชาติตามสถานท่ีท-องเท่ียวในต-างประเทศ  
 

 2.  วัตถุประสงค� 
      1. พัฒนาการใช�ภาษาเพ่ือการสื่อสาร โดยเน�นกระบวนการ 4 ทักษะ คือ การฟFง การพูด การอ-านและ  
การเขียน 
      2. แสวงหาความรู�จากแหล-งต-าง ๆ โดยใช�ภาษาอังกฤษเปAนเครื่องมือ 
      3. ใช�วิจารณญาณ การคิดวิเคราะห! แก�ปFญหาเฉพาะหน�าเม่ือเผชิญกับปFญหาในสถานการณ!จริง 
      4. ส-งเสริมทักษะทางสังคมและจิตใจ 4 ด�าน ( 4 Element Minds )   
3.   เป1าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ   
 นักเรียนในโครงการ MEP เม่ือเรียนอยู-ระดับชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 5  จะได�ไปทัศนศึกษาใน
ต-างประเทศ 
     3.2 เชิงคุณภาพ   
 นักเรียนได�เรียนรู�และมีประสบการณ!จริงจากแหล-งเรียนรู�ในต-างประเทศ  ร�อยละ 90 
 

4.  วิธีดำเนินการ 

4.1  ข้ันเตรียมการ 
1.  เขียนโครงการทัศนศึกษาแหล-งเรียนรู�  
2.  เสนอโครงการเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติ 
3.  ติดต-อประสานงานไปยังผู�รับผิดชอบกิจกรรมแต-ละกิจกรรมในเรื่องระยะเวลาของกิจกรรมและ 

งบประมาณของแต-ละกิจกรรม 
  4.  ติดต-อประสานงานไปยังกลุ-มบริหารงบประมาณ  งานแผนงาน  งานพัสดุ และงานการเงินเพ่ือขอ 

งบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ 
4.2  ข้ันดำเนินการ 

           1.  ดำเนินการแต-งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานแต-ละกิจกรรม   
           2.  ประสานงานผู�รับผิดชอบกิจกรรมแต-ละกิจกรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
           3.  ติดตามโครงการและกิจกรรม ตามแผนงานท่ีวางไว� 

4.3  ข้ันสรุป 
1.  ทำการเก็บข�อมูลการประเมินผลกิจกรรมแต-ละกิจกรรมในโครงการ 
2.  สรุปผลการทำกิจกรรมในโครงการ  
3.  สรุปผลโครงการ 
4.  รายงานผลการจัดโครงการต-อผู�บริหารสถานศึกษาและผู�เก่ียวข�อง 
5.  เผยแพร-ต-อสาธารณชน 



แผนปฏิบัติการประจำป�งบประมาณ 2563                                                                                                145             

โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

5.  แผนการดำเนินงาน 

       รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ ผู&ควบคุม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

1. ประชุมคณะกรรมการ 

2. จัดทำโครงการ/กิจกรรม 

3. เสนอโครงการ/กิจกรรม 

4. จัดทำการแบบสำรวจความ
ต�องการของผู�ปกครองให�
นักเรียนเข�าโครงการ 
5.ดำเนินการพานักเรียนชั้น
ประถมศึกษาป�ท่ี 5 ไป   
 ทัศนศึกษาแหล-งเรียนรู� ใน
ต-างประเทศ 
6. สรุป/รายงานผล 

√ 

√ 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

√ 

 

 

       √ 

นางบุญประภา 
รัตนะประภา 
นางณหฤทัย  
แก�วระดี
นางชฏาภรณ!  
ไชยสว-าง 

นายชิต  

 คำช่ัง 

 

6.  งบประมาณ   

 งบประมาณ  รวมท้ังส้ิน  889,500 บาท (ถัวจ?ายทุกรายการ)   

แหล?งท่ีมาของงบประมาณ เงินรายได&สถานศึกษา (MEP) 889,500 บาท   

 รายการงบประมาณ
(กิจกรรม) 

งบประมาณ 

ท้ังส้ิน 

จำแนกตามหมวดรายจ?าย 
ระยะเวลา 

ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ ค?าครุภัณฑ� 

1. ค-าจ�างเหมารถพานักเรียน
ชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 5
ห�องเรียน MEP ทัศนศึกษา
แหล-งเรียนรู�ในต-างประเทศ 

889,500 - 

 

 

889,500 

 

- 

 

 

- 

 

 

ตุลาคม 
2562 – 
กันยายน
2563  

รวม 889,500 - 889,500 - -  
 

7. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ?งช้ีความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช&วัด 
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1.นักเรียนได�เข�าร-วมกิจกรรม 

2.นักเรียนได�ความรู�และ
ประสบการณ!จริง 

บันทึกผู�ร-วมกิจกรรม 

สำรวจความพึงพอใจ 

แบบบันทึกผู�ร-วมกิจกรรม
แบบสอบถามความพึงพอใจ  

 

8.  ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 

     1.  นักเรียนเปAนผู�มีคุณลักษณะอันพึงประสงค!ของหลักสูตร 

     2.  นักเรียนเรียนรู�อย-างมีความสุข  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือโครงการ               ทัศนศึกษาแหล?งเรียนรู&ต?างจังหวัด ห&องเรียน MEP.  
แผนงาน   กลุ-มบริหารวิชาการ 

สนองกลยุทธ�             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี   3 
    สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-านเขต 2 ข�อท่ี   3 
    โรงเรียนบ�านปรางค!  ข�อท่ี  3 
สนองมาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานท่ี 13 
ลักษณะของโครงการ  � ใหม-          � ต-อเนื่อง 
ผู&รับผิดชอบ   นางฉลวย  อนุเคราะห!,  นางพัชรี  ศิริชาญ      
ระยะเวลาท่ีดำเนินการ     ป�งบประมาณ  2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30  กันยายน 2563 ) 
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1.  หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาตามท่ีระบุไว�ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห-งชาติ พ.ศ. 2542แก�ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2)พ.ศ. 
2545 ซ่ึงเปAนกฎหมายสำคัญของการปฏิรูปการศึกษามีความมุ-งหมายในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา 
คนไทยให�เปAนมนุษย!ท่ีสมบูรณ!ท้ังร-างกายจิตใจสติปFญญาความรู�และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน 
การดำรงชีวิตสามารถอยู-ร-วมกับผู�อ่ืนได�อย-างมีความสุข และแหล-งเรียนรู�เปAนสิ่งสำคัญตามมาตรา 25 กล-าวว-า   
รัฐต�องส-งเสริมการดำเนินงานและจัดต้ังแหล-งเรียนรู�ตลอดชีวิตทุกรูปแบบได�แก- ห�องสมุด  ห�องคอมพิวเตอร!  
ห�องปฏิบัติการทางภาษา ห�องวิทยาศาสตร! ห�องดนตรีนาฎศิลป}  ศูนย!กีฬา  ปราชญ!ชาวบ�าน  ศูนย!อินเทอร!เน็ต  
สวนสาธารณะ  สวนพฤกษศาสตร! สวนสมุนไพร  ศูนย!สาธิตการเกษตร และแหล-งเรียนรู�อ่ืน ๆ อย-างพอเพียง
และมีประสิทธิภาพ โดยให�หน-วยงานต�นสังกัดและสถานศึกษาจัดกระบวนการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาท่ีต�องดำเนินการต-อเนื่องเพ่ือให�การจัดการศึกษาบรรลุเปjาหมายตามหลักสูตร 
 ดังนั้นทางโรงเรียนบ�านปรางค!  จึงได�จัดโครงการทัศนศึกษาแหล-งเรียนรู�ในประเทศ สำหรับนักเรียน
ห�องเรียน MEP.  การศึกษานอกสถานท่ี เปAนกิจกรรมการเรียนแบบบรูณาการท่ีสำคัญยิ่งย-างหนึ่งท่ีมีผลต-อการ
พัฒนาการเรียนรู�แก-ผู�เรียนในกลุ-มสาระการเรียนรู�ได�เปAนอย-างดีเพราะผู�เรียนจะได�มีโอกาสได�พบเห็น สัมผัส 
ทดลอง ฝVกปฏิบัติกับแหล-งเรียนรู�ท่ีเปAนของจริง สถานท่ีจริง ท่ีผู�เรียนสนใจ ทำให�เกิดความรู� ประสบการกรณี
อย-างหลากหลายได�ในระยะเวลาอันสั้น ปลูกฝFงนิสัยการแสวหาความรู�ด�วยตนเองเกิดแนวคิดเปรียบเทียบของ
การใช�ชีวิตในสังคมยุคใหม-ยุคแห-งเทคโนโลยีทำให�รู�คุณค-าของธรรมชาติสิ่งแวดล�อม โบราณสถาน ศิลปะ 
วัฒนธรรมเนียมและประเพณีไทย เกิดความรักหวงแหน และเห็นความสำคัญของการอนุรักษ!รักษาไว� ท้ังยังเปAน
การฝVกปฏิบัติตนในการใช�ชีวิตร-วมกันกับผู�อ่ืนเพ่ือพัฒนาการมีมนุษย!สัมพันธ!ท่ีดีในสังคม  และให�ผู�เรียนได�เปsด
โลกทัศน!แห-งการเรียนรู�ด�วยตนเอง  

 2.  วัตถุประสงค� 
       เพ่ือให�นักเรียนมีความรู�และประสบการณ!ตรง จากแหล-งเรียนรู�ในต-างจังหวัด 

3.   เป1าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ   

 1.  นักเรียนชั้นอนุบาล  3  ห�องเรียน MEP  จำนวน 72  คน 

 2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 3  ห�องเรียน MEP  จำนวน  51 คน   

     3.2 เชิงคุณภาพ   

 นักเรียนได�เรียนรู�และประสบการณ!จริงจากแหล-งเรียนรู�ต-าง ๆ  ร�อยละ 90 

4.  วิธีดำเนินการ 

4.1  ข้ันเตรียมการ 

1.  เขียนโครงการทัศนศึกษาแหล-งเรียนรู�ในประเทศ 
2.  เสนอโครงการเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติ 
3.  ติดต-อประสานงานไปยังผู�รับผิดชอบกิจกรรมแต-ละกิจกรรมในเรื่องระยะเวลาของกิจกรรมและ 
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งบประมาณของแต-ละกิจกรรม 
  4.  ติดต-อประสานงานไปยังกลุ-มบริหารงบประมาณ  งานแผนงาน  งานพัสดุ และงานการเงินเพ่ือขอ 

งบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ 

4.2  ข้ันดำเนินการ 

           1.  ดำเนินการแต-งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานแต-ละกิจกรรม   

           2.  ประสานงานผู�รับผิดชอบกิจกรรมแต-ละกิจกรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
           3.  ติดตามโครงการและกิจกรรม ตามแผนงานท่ีวางไว� 

4.3  ข้ันสรุป 

1.  ทำการเก็บข�อมูลการประเมินผลกิจกรรมแต-ละกิจกรรมในโครงการ 

2.  สรุปผลการทำกิจกรรมในโครงการ  
3.  สรุปผลโครงการ 
4.  รายงานผลการจัดโครงการต-อผู�บริหารสถานศึกษาและผู�เก่ียวข�อง 
5.  เผยแพร-ต-อสาธารณชน 

 

5.  แผนการดำเนินงาน  

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ ผู&ควบคุม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

1. ศึกษาแหล-งเรียนรู�
ต-างจังหวัดของนักเรียน
ชั้นอนุบาล 2 ห�องเรียน 
MEP. 

   √ 

นางฉลวย 
อนุเคราะห! 
นางพัชรี  
 ศิริชาญ 
   

นายชิต   

คำช่ัง 

 

2. ศึกษาแหล-งเรียนรู�
ต-างจังหวัดของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 3 
ห�องเรียน MEP 

 

 

 

  √ 

 

6.  งบประมาณ   

 งบประมาณรวมท้ังส้ิน  400,000  บาท  (ถัวจ?ายทุกรายการ) 

  แหล?งท่ีมาของงบประมาณ งบเงินรายได&สถานศึกษา(MEP)  400,000  บาท 

รายการงบประมาณ งบประมาณ จำแนกตามหมวดรายจ?าย ระยะเวลา 
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(กิจกรรม) ท้ังส้ิน ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ ค?าครุภัณฑ� 

1. ศึกษาแหล-งเรียนรู�
ต-างจังหวัดของนักเรียนชั้น
อนุบาล 2 ห�องเรียน MEP 

100,000 

 

- 100,000 

 

- - พ.ค.- ส.ค. 
63 

2. ศึกษาแหล-งเรียนรู�
ต-างจังหวัดของนักเรียน  
ชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 3 
ห�องเรียน MEP 

300,000 

 

 

- 300,000 

 

 

- - พ.ค.- ส.ค. 
63 

รวม 100,000   - 100,000   - -  
 

7. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ?งช้ีความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช&วัด 

1.นักเรียนได�เข�าร-วมกิจกรรม 

2.นักเรียนได�ความรู�และประสบการณ!จริง 

บันทึกผู�ร-วมกิจกรรม 

สำรวจความพึงพอใจ 

แบบบันทึกผู�ร-วมกิจกรรม
แบบสอบถามความพึงพอใจ  

 

8.  ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 

     1.  นักเรียนมีความรู�และประสบการณ!จากแหล-งเรียนรู�ในต-างจังหวัด 

     2. นักเรียนเปAนผู�มีคุณลักษณะอันพึงประสงค!ของหลักสูตร 
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ช่ือโครงการ                  การรายงานผลการดำเนินงาน 

แผนงาน   กลุ-มบริหารวิชาการ 

สนองกลยุทธ�               สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี  1, 4, 5 
    สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2  ข�อท่ี  1, 4, 5 
    โรงเรียนบ�านปรางค!  ข�อท่ี  ข�อท่ี  1, 5, 6, 7 
สนองมาตรฐาน สพฐ.            มาตรฐานท่ี  15 
ลักษณะโครงการ            �  ใหม-    � ต-อเนื่อง  

ผู&รับผิดชอบ                 นางบุญประภา  รัตนประภา  นางสาวศรีเรือน จิตอารีย!   

และนางฉลวย อนุเคราะห!   
และคณะครูกลุ-มสาระการเรียนรู�ภาษาต-างประเทศ 

ระยะเวลาท่ีดำเนินการ      ป�งบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายเปsดโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ เปAนภาษาอังกฤษ(English Programและ Mini English Program) เพ่ือส-งเสริมสนับสนุน
ให�การจัดการเรียนการสอนเปAนภาษาอังกฤษท้ังในสถานศึกษาเอกชนและของรัฐให�เปAนไปอย-างมีคุณภาพและ
เท-าเทียม มีความเปAนธรรม และสอดคล�องกับหลักการและจุดหมายของหลักสูตรในแต-ละระดับตามนโยบายของ
รัฐบาลและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  การจัดกระบวนการเรียนรู�เพ่ือส-งเสริมให�ผู�เรียนสามารถพัฒนา
ความรู�และทักษะได�เต็มศักยภาพเปAนหัวใจสำคัญของการปฏิรูปการศึกษา การจัดการศึกษาท่ีคำนึงถึงความ
แตกต-างของผู�เรียนและสามารถสนองตอบผู�เรียนได�อย-างเหมาะสมสิ่งท่ีสำคัญและจำเปAนเปAนอย-างยิ่งสำหรับ
ผู�เรียนในยุคปFจจุบันเพ่ือท่ีผู�เรียนจะได�ใช�ความรู�เปAนเครื่องมือในการพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู�ใหม- ๆ  อีก
ท้ังวิธีการหาความรู�โดยวิธีการทีหลากหลายยังเปAนการปลูกฝFงให�ผู�เรียนเปAนผู�ท่ีมีความสามารถในการคิดวิเคราะห!  
คิดสังเคราะห!  มีวิจารณญาณ   มีความคิดสร�างสรรค!  ดำรงตนในสังคมได�อย-างมีความสุข 

          โรงเรียนบ�านปรางค! อำเภอปFว  จังหวัดน-าน  เปAนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาน-าน เขต 2 ได�เข�าร-วมโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปAน
ภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ป�การศึกษา 2562  จัดการศึกษาให�กับผู�เรียนได�รับโอกาสในการพัฒนา
เต็มศักยภาพ  ได�เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาผู�เรียนให�มีคุณภาพ จึงได�ดำเนินการจัดกิจกรรมต-างๆ ข้ึน     
มุ-งพัฒนาผู�เรียนห�องเรียนพิเศษ MEP สู-ความเปAนเลิศและก�าวสู-ความเปAนสากลอย-างเต็มศักยภาพของแต-ละ
บุคคล  ทางโรงเรียนจึงได�จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของ
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กระทรวงศึกษาธิการ เปAนภาษาอังกฤษ(English Programและ Mini English Program) อย-างต-อเนื่อง อันจะ
ส-งผลให�เกิดคุณภาพการศึกษาอย-างยั่งยืนต-อไปและเปAนการรายงานผลการดำเนินงานให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องทราบต-อไป 

2.  วัตถุประสงค� 

      2.1 เพ่ือให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องได�ทราบการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนห�องเรียนพิเศษ MEP  

      2.2 เพ่ือให�ผู�บริหารงานวิชาการและผู�บริหารโรงเรียนทราบการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน
ห�องเรียนพิเศษ MEP   
 

3. เป1าหมาย 

     3.1 ด&านปริมาณ 

          1. ผู�บริหารโรงเรียนและผู�บริหารงานวิชาการ  

          2. ผู�ปกครองนักเรียนห�องเรียนพิเศษ MEP ระดับชั้น  

             อนุบาล 2 จำนวน  60 คน 

             อนุบาล 3 จำนวน  70  คน 

             ประถมศึกษาป�ท่ี 1 จำนวน  70 คน   

             ประถมศึกษาป�ท่ี 2 จำนวน  67 คน   

             ประถมศึกษาป�ท่ี 3 จำนวน  66 คน   

             ประถมศึกษาป�ท่ี 4 จำนวน  51 คน   

             ประถมศึกษาป�ท่ี 5 จำนวน  33 คน  

             ประถมศึกษาป�ท่ี 6 จำนวน  29 คน  

     3.2 ด&านคุณภาพ 

            ผู�บริหารโรงเรียน  ผู�บริหารงานวิชาการและผู�ปกครองนักเรียน  ได�ทราบการดำเนินงานตามโครงการ 

4. วิธีดำเนินการ 

4.1 ข้ันเตรียมการ 
1. เขียนโครงการรายงานผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

เปAนภาษาอังกฤษ Mini English Program(MEP)  การรายงานผลการดำเนินงาน 
2. เสนอโครงการต-อผู�บริหารโรงเรียน 
3. ติดต-อประสานงานไปยังครูผู�รับผิดชอบโครงการและงบประมาณของโครงการ 

  4. ติดต-อประสานงานไปยังกลุ-มบริหารงบประมาณ  งานแผนงาน  งานพัสดุ และงานการเงินเพ่ือขอ
งบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ 
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      4.2  ข้ันดำเนินการ 

 1. ดำเนินการแต-งต้ังกรรมการดำเนินงาน  
           2. ประสานงานครูผู�รับผิดชอบ ดำเนินโครงการตามท่ีได�กำหนดไว�  
   3. นิเทศ  ติดตามโครงการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานท่ีวางไว�  
4.3  ข้ันสรุป 

           1. ทำการเก็บข�อมูลการประเมินผลโครงการ 
           2. สรุปผลการทำโครงการ 
           3. สรุปผลโครงการ 
           4. รายงานผลการดำเนินงานโครงการต-อผู�บริหารสถานศึกษาและผู�เก่ียวข�อง 

 

 

5.  แผนการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ ผู&ควบคุม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

1.  เสนอโครงการ √    นาง      
บุญประภา  
รัตนประภา 
นางฉลวย  
อนุเคราะห! 
นางสาว   
ศรีเรือน   
จิตอารีย! 
คณะครูสาระ
ภาษาต-าง 
ประเทศ 

นายชิต  คำช่ัง 

2.  ประชุมช้ีแจงแผนงาน 
แต-งตั้งคณะทำงาน  

√    

3. ดำเนินกิจกรรมตาม
แผน 
3.1 คณะทำงานรวบรวม
ข�อมูล เอกสารรายงานทุก
กิจกรรมของห�องเรียน
พิเศษ 

3.2 จัดทำรูปเล-ม
เอกสารรายงานผลการ
จัดการศึกษา ป�
การศึกษา 2563 

 

√ 

  

4. กำกับ ติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงาน 

 √   

5.  สรุปและรายงานผล 
การดำเนินงาน 

 √   

6.  งบประมาณ   
งบประมาณท้ังสิ้น 3,000  บาท   
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แหล-งท่ีมาของงบประมาณ    งบเงินรายได�สถานศึกษา(MEP)    3,000  บาท 
รายละเอียดการใช&งบประมาณ งบประมาณ 

ท้ังส้ิน 
จำแนกตามหมวดรายจ?าย ระยะเวลา 

ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ 
1. จัดทำเอกสารรายงานผลการจัด
การศึกษาของห�องเรียนพิเศษ
ต้ังแต-ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง ป.6 

3,000 - 
 

1,000 
 

 

2,000 
 

พ.ค. – 
มี.ค. 2563 

รวม 3,000 - 1,000 2,000  
7.  การวัดและประเมินผล 
 ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1.  ผู�ท่ีเก่ียวข�องได�ทราบการดำเนินงานการ
จัดการเรียนการสอนห�องเรียนพิเศษ MEP 

การสังเกต 

การสอบถาม 

แบบสังเกต 

แบบสอบถาม 

2.  ผู�บริหารโรงเรียนและผู�บริหารงานวิชาการ
ทราบการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน
ห�องเรียนพิเศษ MEP   

การสัมภาษณ! แบบสัมภาษณ! 

3.  ความพึงพอใจของผู�ปกครอง ผู�บริหารงาน
วิชาการและผู�บริหารโรงเรียนท่ีมีต-อโครงการ 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

8. ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 

             ผู�บริหารโรงเรียน  ผู�บริหารงานวิชาการและผู�ปกครองนักเรียนห�องเรียนพิเศษ MEP มีความรู�
ความสามารถและมีทักษะการใช�ภาษาอังกฤษ มีทัศนคติท่ีดีต-อการใช�ภาษาอังกฤษ  มีความม่ันใจการใช�
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวันได�อย-างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพการเรียนรู�ของตนเอง 
สามารถนำผลการเรียนไปพัฒนาตนเองต-อไป 
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ช่ือโครงการ   ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนห&องเรียนพิเศษ MEP  

แผนงาน   กลุ-มบริหารวิชาการ 

สนองกลยุทธ�               สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี  1, 4, 5 
    สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-านเขต 2 ข�อท่ี  1, 4, 5 
    โรงเรียนบ�านปรางค!  ข�อท่ี  ข�อท่ี  1, 5, 6, 7 
สนองมาตรฐาน สพฐ.            มาตรฐานท่ี  15 
ลักษณะโครงการ            �  ใหม-    � ต-อเนื่อง  

ผู&รับผิดชอบ นางบุญประภา รัตนะประภา นางณหฤทัย  แก�วระดี และศรีเรือน จิตอารี 
ระยะเวลาท่ีดำเนินการ    ป�งบประมาณ  2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30  กันยายน 2563 ) 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายเปsดโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ เปAนภาษาอังกฤษ(English Programและ Mini English Program) เพ่ือส-งเสริม
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สนับสนุนให�การจัดการเรียนการสอนเปAนภาษาอังกฤษท้ังในสถานศึกษาเอกชนและของรัฐให�เปAนไปอย-างมี
คุณภาพและเท-าเทียม มีความเปAนธรรม และสอดคล�องกับหลักการและจุดหมายของหลักสูตรในแต-ละระดับ
ตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  การจัดกระบวนการเรียนรู�เพ่ือส-งเสริมให�
ผู�เรียนสามารถพัฒนาความรู�และทักษะได�เต็มศักยภาพเปAนหัวใจสำคัญของการปฏิรูปการศึกษา การจัดการ
ศึกษาท่ีคำนึงถึงความแตกต-างของผู�เรียนและสามารถสนองตอบผู�เรียนได�อย-างเหมาะสมสิ่งท่ีสำคัญและจำเปAน
เปAนอย-างยิ่งสำหรับผู�เรียนในยุคปFจจุบันเพ่ือท่ีผู�เรียนจะได�ใช�ความรู�เปAนเครื่องมือในการพัฒนาตนเองและ
แสวงหาความรู�ใหม- ๆ  อีกท้ังวิธีการหาความรู�โดยวิธีการท่ีหลากหลายยังเปAนการปลูกฝFงให�ผู�เรียนเปAนผู�ท่ีมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห!  คิดสังเคราะห!  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร�างสรรค!  ดำรงตนในสังคมได�
อย-างมีความสุข 

          โรงเรียนบ�านปรางค!  จัดการศึกษาให�กับครูผู�สอนได�รับโอกาสในการพัฒนาเต็มศักยภาพ  ได�เล็งเห็น
ความสำคัญของการพัฒนาครูผู�สอนให�มีคุณภาพ จึงได�ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการ
เรียนการสอนห�องเรียนพิเศษ MEP สู-ความเปAนครูมืออาชีพและก�าวสู-ความเปAนสากลอย-างเต็มศักยภาพของแต-
ละบุคคล  ให�เกิดการเรียนรู�และประสบการณ!ตรงได�แลกเปลี่ยนเรียนรู�กัน เพ่ือการพัฒนาศักยภาพและการ
ขยายผลท่ียั่งยืนสามารถนำความรู�ท่ีได�ไปใช�ให�เกิดประโยชน!ต-อผู�เรียน จึงมีความจำเปAนจัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนของครูผู�สอนห�องเรียนพิเศษ MEP เพ่ือนำความรู�ไปพัฒนาผู�เรียนต-อไป 

2.  วัตถุประสงค� 

      2.1 เพ่ือให�ครูและบุคลากรในโรงเรียนได�เรียนรู�มีประสบการณ!และศักยภาพด�านการจัดการเรียนการสอน
ห�องเรียนพิเศษ MEP   
      2.2 เพ่ือให�ครูและบุคลากรในโรงเรียนได�แลกเปลี่ยนเรียนรู�ร-วมกัน มีความม่ันใจในการจัดการเรียนการ
สอนห�องเรียนพิเศษ MEPได�อย-างมีประสิทธิภาพ 
3. เป1าหมาย 

     3.1 เชิงปริมาณ 
         1. ครูผู�สอนห�องเรียนพิเศษ MEP ระดับชั้นอนุบาล 2 - 3 และชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 1 - 6 ได�มี 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู� อย-างน�อย เดือนละ 1 ครั้ง 
     3.2 เชิงคุณภาพ 

        คณะครูท่ีเข�าร-วมกิจกรรมทุกคนมีความรู�ความสามารถ มีประสบการณ!และมีทักษะการจัดการเรียนการ
สอนในห�องเรียนพิเศษ MEP แลกเปลี่ยนเรียนรู�ร-วมกันพัฒนาศักยภาพการเรียนรู�ของตนเอง  สามารถนำไปใช�
ในการจัดการเรียนการสอนอย-างมีประสิทธิภาพ ส-งผลให�นักเรียนมีความรู�ความสามารถมากยิ่งข้ึน 

4. วิธีดำเนินการ 

4.1 ข้ันเตรียมการ 
1. เขียนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปAน 

ภาษาอังกฤษ Mini English Program(MEP)   
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2. เสนอโครงการต-อผู�บริหารโรงเรียน 
3. ติดต-อประสานงานไปยังครูผู�รับผิดชอบโครงการและงบประมาณของโครงการ 

  4. ติดต-อประสานงานไปยังกลุ-มบริหารงบประมาณ  งานแผนงาน  งานพัสดุ และงานการเงินเพ่ือขอ
งบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ 
      4.2 ข้ันดำเนินการ 

1. ดำเนินการแต-งต้ังกรรมการดำเนินงานโครงการ  
          2. ประสานงานครูผู�รับผิดชอบ ดำเนินกิจกรรมตามท่ีได�กำหนดไว�  
  3. นิเทศ  ติดตามโครงการ/กิจกรรม ดำเนินงานตามแผนงานท่ีวางไว�  

4.3 ข้ันสรุป 

           1. ทำการเก็บข�อมูลการประเมินผลกิจกรรม 
           2. สรุปผลการทำกิจกรรม 
           3. สรุปผลกิจกรรม 
           4. รายงานผลการดำเนินงานโครงการต-อผู�บริหารสถานศึกษาและผู�เก่ียวข�อง 

5.  แผนการดำเนินงาน 

      กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ ผู&ควบคุม ไตรมาส
ท่ี 1 

ไตรมาส
ท่ี 2 

ไตรมาส
ท่ี 3 

ไตรมาส
ท่ี 4 

1. ประชุมคณะกรรมการ 
2. จัดทำโครงการ/กิจกรรม 
3. เสนอโครงการ/กิจกรรม 
4. วางแผนกำหนดปฏิทิน 
5. ดำเนินการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
6.  สรุปและรายงานผล
การดำเนินงาน 
 

√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
 
 

 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
√ 
 
 

 
 
 
 
√ 
 
√ 
 

นางบุญ
ประภา  
รัตนะประภา 
นางณหฤทัย 
 แก�วระดี 
น.ส.ศรีเรือน 
จิตอารีย! 
  
 

นายชิต 
 คำชั่ง 

 

 

6.  งบประมาณ  

 งบประมาณรวมท้ังสิ้น 10,000  บาท (ถัวจ-ายทุกรายการ) 
แหล-งท่ีมางบประมาณ   งบเงินรายได�สถานศึกษา 10,000 บาท  

รายละเอียดการใช&งบประมาณ งบประมา จำแนกตามหมวดรายจ?าย ระยะเวลา 
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ณ 
ท้ังส้ิน 

ค?าตอบแท
น 

ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ 

1. ค-าอาหารว-าง 4 ม้ือ ม้ือละ 25 
บาท  2 ครั้ง/ภาคเรียน 
- ผู�ข�าร-วมประชุมจำนวน  30  คน   
2.จัดทำเอกสารประกอบการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

7,000 
 
 

3,000 

- 
 
 
- 

7,000 
 

1,000 

- 
 
 

2,000 

ตุลาคม 
2563 –
กันยายน 
2564 

รวม 10,000 - 8,000 2,000  
 
7.  การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช&วัด 

1.  ครูและบุคลากรในโรงเรียนได�เรียนรู�มีประสบการณ!
และศักยภาพด�านการจัดการเรียนการสอนห�องเรียน
พิเศษ MEP   

2.  ครูและบุคลากรในโรงเรียนได�แลกเปลี่ยนเรียนรู�
ร-วมกัน มีความม่ันใจในการจัดการเรียนการสอน
ห�องเรียนพิเศษ MEPได�อย-างมีประสิทธิภาพ 

3.  ความพึงพอใจของคณะครู บุคลากรท่ีมีต-อโครงการ 

การสังเกต 

การสอบถาม 

 

การสัมภาษณ! 

 

 

การสอบถาม 

แบบสังเกต 

แบบสอบถาม 

 

แบบสัมภาษณ! 

 

 

แบบสอบถาม 

 

8. ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 

คณะครูและบุคลากรท่ีเข�าร-วมโครงการมีความรู�ความสามารถและมีทักษะในการจัดการเรียนการสอน
ห�องเรียนพิเศษ MEP  มีทัศนคติท่ีดีต-อการใช�ภาษาอังกฤษ  มีความม่ันใจการใช�ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจำวันได�อย-างมีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู�ของคระครูและบุคลากร และสามารถ
นำไปประยุกต!ใช�ในชีวิตประจำวันได� 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

ช่ือโครงการ                  จัดซ้ือหนังสือแบบเรียน/แบบฝWกหัดและหนังสืออ?านเพ่ิมเติม  

แผนงาน   กลุ-มบริหารวิชาการ 

สนองกลยุทธ�   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี  3 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-านเขต 2 ข�อท่ี  3 

โรงเรียนบ�านปรางค!  ข�อท่ี  3 

สนองมาตรฐานสพฐ.       มาตรฐานท่ี  8,11 

ลักษณะโครงการ            �  ใหม-    � ต-อเนื่อง  

ผู&รับผิดชอบ                  นางเรณู คำเทพ  นางหทยา  เตชนันท!และนางชฎาภรณ! ไชยสว-าง  
ระยะเวลาท่ีดำเนินการ     ป�งบประมาณ  2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30  กันยายน 2563 ) 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายเปsดโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ เปAนภาษาอังกฤษ(English Programและ Mini English Program) เพ่ือส-งเสริม
สนับสนุนให�การจัดการเรียนการสอนเปAนภาษาอังกฤษท้ังในสถานศึกษาเอกชนและของรัฐให�เปAนไปอย-างมี
คุณภาพและเท-าเทียม มีความเปAนธรรม และสอดคล�องกับหลักการและจุดหมายของหลักสูตรในแต-ละระดับ
ตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  การจัดกระบวนการเรียนรู�เพ่ือส-งเสริมให�
ผู�เรียนสามารถพัฒนาความรู�และทักษะได�เต็มศักยภาพเปAนหัวใจสำคัญของการปฏิรูปการศึกษา การจัดการ
ศึกษาท่ีคำนึงถึงความแตกต-างของผู�เรียนและสามารถสนองตอบผู�เรียนได�อย-างเหมาะสมสิ่งท่ีสำคัญและจำเปAน
เปAนอย-างยิ่งสำหรับผู�เรียนในยุคปFจจุบันเพ่ือท่ีผู�เรียนจะได�ใช�ความรู�เปAนเครื่องมือในการพัฒนาตนเองและ
แสวงหาความรู�ใหม- ๆ  อีกท้ังวิธีการหาความรู�โดยวิธีการท่ีหลากหลายยังเปAนการปลูกฝFงให�ผู�เรียนเปAนผู�ท่ีมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห!  คิดสังเคราะห!  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร�างสรรค!  ดำรงตนในสังคมได�
อย-างมีความสุข 

          โรงเรียนบ�านปรางค! อำเภอปFว  จังหวัดน-าน  เปAนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาน-าน เขต 2 ได�เข�าร-วมโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปAน
ภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ป�การศึกษา 2558  จัดการศึกษาให�กับผู�เรียนได�มีโอกาสในการพัฒนา
อย-างเต็มศักยภาพ และได�เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาผู�เรียนให�มีคุณภาพ จึงได�ดำเนินการจัดหาหนังสือ
เรียนและแบบฝVกหัดสำหรับนักเรียนข้ึน เพ่ือมุ-งพัฒนาผู�เรียนห�องเรียนพิเศษ MEP สู-ความเปAนเลิศและก�าวสู-
ความเปAนสากลอย-างเต็มศักยภาพของแต-ละบุคคล เปsดโอกาสให�นักเรียนได�เรียนรู�พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร  เพ่ือการพัฒนาศักยภาพและการขยายผลท่ียั่งยืน สามารถนำความรู�ท่ีได�ไปใช�ให�เกิดประโยชน!
ในการเรียนและชีวิตประจำวันต-อไป 

2.  วัตถุประสงค� 
      2.1  เพ่ือให�นักเรียนมีหนังสือเรียน/แบบฝVกหัด/หนังสืออ-านเพ่ิมเติม ในการเรียนห�องเรียนพิเศษ MEP   
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

      2.2  เพ่ือให�นักเรียนได�พัฒนาคุณภาพผู�เรียน มีประสบการณ!ด�านภาษา มีความม่ันใจในการใช�
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวันได�อย-างมีประสิทธิภาพ 

3. เป1าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ 
           1. นักเรียนห�องเรียนพิเศษ MEP ระดับชั้นอนุบาลป�ท่ี 2 – ชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 6 
     3.2  เชิงคุณภาพ 

        นักเรียนห�องเรียน MEP ทุกคนมีหนังสือเรียน/แบบฝVกหัดและหนังสืออ-านเพ่ิมเติม เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู�เรียนครบทุกคน มีความรู�ความสามารถ มีประสบการณ!และมีทักษะการใช�ภาษาอังกฤษ แลกเปลี่ยนเรียนรู�
ร-วมกันพัฒนาศักยภาพการเรียนรู�ของตนเอง  สามารถนำไปใช�ในชีวิตประจำวันได� และพัฒนาอย-างต-อเนื่อง 
ดำรงตนในสังคมได�อย-างมีความสุข 

4. วิธีดำเนินการ 

4.1 ข้ันเตรียมการ 

 4.1.1  เขียนโครงการการจัดซ้ือหนังสือเรียน/แบบฝVกหัด ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปAน
ภาษาอังกฤษ Mini English Program(MEP)   

 4.1.2  เสนอโครงการต-อผู�บริหารโรงเรียน 
 4.1.3  ติดต-อประสานงานไปยังครูผู�รับผิดชอบโครงการและงบประมาณของโครงการ 

   4.1.4  ติดต-อประสานงานไปยังกลุ-มบริหารงบประมาณ  งานแผนงาน  งานพัสดุ และงานการเงิน
เพ่ือของบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ 
      4.2  ข้ันดำเนินการ 

   4.2.1  ดำเนินการแต-งต้ังกรรมการดำเนินงานโครงการจัดซ้ือหนังสือเรียน/แบบฝVกหัด  
             4.2.2  ประสานงานครูผู�รับผิดชอบโครงการ ดำเนินกิจกรรมตามท่ีได�กำหนดไว�  
             4.2.3  นิเทศ ติดตามโครงการจัดซ้ือหนังสือเรียน/แบบฝVกหัด ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เปAนภาษาอังกฤษ Mini English Program(MEP)  ดำเนินงานตามแผนงานท่ีวางไว�  

4.3  ข้ันสรุป 
             4.3.1  ทำการเก็บข�อมูลการประเมินผลโครงการ 
             4.3.2  สรุปผลการทำโครงการ 
             4.3.3  สรุปผลโครงการ 
             4.3.4  รายงานผลการดำเนินงานโครงการต-อผู�บริหารสถานศึกษาและผู�เก่ียวข�อง 
5.  แผนการดำเนินงาน   

รายละเอียดกิจกรรม 

ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ 
ผู&

ควบคุม ไตรมาสท่ี 
1 

ไตรมาสท่ี 
2 

ไตรมาสท่ี 
3 

ไตรมาสท่ี 
4 



แผนปฏิบัติการประจำป�งบประมาณ 2563                                                                                                160             

โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

1. ประชุมคณะกรรมการ 
2. จัดทำโครงการ 
3. เสนอโครงการ 
4. จัดทำการคัดเลือก
หนังสือเรียน 
5. ดำเนินการจัดซ้ือ
หนังสือเรียน/แบบฝVกหัด 
และหนังสืออ-านเพ่ิมเติม        
ชั้น อ. 2- ป. 6 
6.  สรุป / รายงานผล 

√ 
√ 
√ 
 
 

  
 
 
√ 
 

 
 
 
 
 
√ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

√ 

นางเรณู 
 คำเทพ  
นางหทยา 
เตชนันท! 
นาง 
ชฎาภรณ! 
ไชยสว-าง 
 

นายชิต  
คำชั่ง 

 
6.  งบประมาณ   

งบประมาณ รายได�สถานศึกษา รวมท้ังสิ้น     580,000   บาท (ถัวจ-ายทุกรายการ) 

รายการงบประมาณ
(กิจกรรม) 

งบประมาณ 

ท้ังสิ้น 

จำแนกตามหมวดรายจ?าย 
ระยะเวลา 

ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ ค?าครุภัณฑ� 

1.ค-าหนังสือเรียน/
แบบฝVกหัดและหนังสือ
อ-านเพ่ิมเติมชั้นอนุบาล 2-
3ชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 1- 6 

580,000   

 

- 

 

 

- 

 

580,000   - ตุลาคม 
62-

กันยายน
63 

รวม 580,000 - - 580,000   - 

 
7.  การวัดและประเมินผล 
 ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดและ

ประเมินผล 
เครื่องมือท่ีใช&วัด 

1.นักเรียนมีหนังสือเรียน/แบบฝVกหัด  

เพ่ือจัดการเรียนรู�ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ เปAนภาษาอังกฤษ
(English Programและ Mini English 
Program 

การสังเกต 

การสอบถาม 

 

แบบสังเกต 

แบบสอบถาม 

2.เพ่ือให�นักเรียนได�พัฒนาคุณภาพผู�เรียน มี
ประสบการณ!ด�านภาษา มีความม่ันใจในการใช�
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวันได� 

การสัมภาษณ! แบบสัมภาษณ! 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

อย-างมีประสิทธิภาพ 

3.  ความพึงพอใจของนักเรียนและคณะครู 
บุคลากรท่ีมีต-อโครงการ 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

 

8. ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 

นักเรียนห�องเรียนพิเศษMEPมีหนังสือเรียน/แบบฝVกหัดและหนังสืออ-านเพ่ิมเติม เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู�เรียน ให�มีความรู�ความสามารถและมีทักษะการใช�ภาษาอังกฤษ มีทัศนคติท่ีดีต-อการใช�ภาษาอังกฤษ  มีความ
ม่ันใจการใช�ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวันได�อย-างมีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู�ของตนเอง และสามารถนำไปประยุกต!ใช�ในชีวิตประจำวันได� 
 

 

 

 

ช่ือโครงการ   สอบคัดเลือกนักเรียนเข&าเรียนห&องเรียน MEP  

แผนงาน   กลุ-มบริหารท่ัวไป 

สนองกลยุทธ�               สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี  5 
    สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-านเขต 2 ข�อท่ี  5 
    โรงเรียนบ�านปรางค!  ข�อท่ี  6 
สนองมาตรฐาน สพฐ.            มาตรฐานท่ี  8 , 9 , 11 
ลักษณะของโครงการ            � ใหม-     � ต-อเนื่อง 
ผู&รับผิดชอบ           นางสิริพร  วงศ!เงิน , นางวัชรีภรณ!  ละม-อม  และนางวิลาวัณย!  คำรังษี 
ระยะเวลาท่ีดำเนินการ     ป�งบประมาณ  2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30  กันยายน 2563 ) 

 

1. หลักการและเหตุผล  

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายเปsดโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ เปAนภาษาอังกฤษ(English Programและ Mini English Program) เพ่ือส-งเสริมสนับสนุน
ให�การจัดการเรียนการสอนเปAนภาษาอังกฤษท้ังในสถานศึกษาเอกชนและของรัฐให�เปAนไปอย-างมีคุณภาพและ
เท-าเทียม มีความเปAนธรรม และสอดคล�องกับหลักการและจุดหมายของหลักสูตรในแต-ละระดับตามนโยบายของ
รัฐบาลและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  การจัดกระบวนการเรียนรู�เพ่ือส-งเสริมให�ผู�เรียนสามารถพัฒนา
ความรู�และทักษะได�เต็มศักยภาพเปAนหัวใจสำคัญของการปฏิรูปการศึกษา การจัดการศึกษาท่ีคำนึงถึงความ
แตกต-างของผู�เรียนและสามารถสนองตอบผู�เรียนได�อย-างเหมาะสมสิ่งท่ีสำคัญและจำเปAนเปAนอย-างยิ่งสำหรับ
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ผู�เรียนในยุคปFจจุบันเพ่ือท่ีผู�เรียนจะได�ใช�ความรู�เปAนเครื่องมือในการพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู�ใหม- ๆ  อีก
ท้ังวิธีการหาความรู�โดยวิธีการท่ีหลากหลายยังเปAนการปลูกฝFงให�ผู�เรียนเปAนผู�ท่ีมีความสามารถในการคิดวิเคราะห!  
คิดสังเคราะห!  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร�างสรรค!  ดำรงตนในสังคมได�อย-างมีความสุข 

          โรงเรียนบ�านปรางค! อำเภอปFว  จังหวัดน-าน  เปAนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาน-าน เขต 2 ได�เข�าร-วมโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปAน
ภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ป�การศึกษา 2558  จัดการศึกษาให�กับผู�เรียนได�รับโอกาสในการพัฒนา
เต็มศักยภาพ  ได�เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาผู�เรียนให�มีคุณภาพ จึงได�ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน
เพ่ือเข�าเรียนชั้นอนุบาลป�ท่ี 2 และชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 1  เพ่ือมุ-งพัฒนาผู�เรียนห�องเรียนพิเศษ MEP สู-ความเปAน
เลิศและก�าวสู-ความเปAนสากลอย-างเต็มศักยภาพของแต-ละบุคคล เปsดโอกาสให�นักเรียนได�เรียนรู�พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารต-อไป 

2. วัตถุประสงค�  

  เพ่ือคัดเลือกนักเรียนเข�าเรียนชั้นอนุบาลป�ท่ี 2 และชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 1  ห�องเรียน MEP            
ป�การศึกษา 2563  

 

3.  เป1าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ   

1. คัดเลือกนักเรียนเข�าเรียนชั้นอนุบาลป�ท่ี 2   จำนวน  2  ห�องเรียน/25 คน 
2. คัดเลือกนักเรียนเข�าเรียนชั้นประถมศึกษาป�ท่ีป�ท่ี 1  จำนวน  2  ห�องเรียน/30 คน 
3. คัดเลือกนักเรียนเข�าเรียนชั้นประถมศึกษาป�ท่ี  2 - 5  เพ่ิมเติมตามจำนวนท่ีกำหนด 

3.2 เชิงคุณภาพ   
 นักเรียนห�องเรียน MEP  มีความรู�พ้ืนฐานด�านภาษาอังกฤษในวิชาคณิตศาสตร! ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร!และสุขศึกษาในระดับดีมาก  

4.  วิธีดำเนินการ 

4.1  ข้ันเตรียมการ 

1.  เขียนโครงการสอบคัดเลือกนักเรียน ห�องเรียนพิเศษ MEP.   
2.  เสนอโครงการเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติ 
3.  ติดต-อประสานงานไปยังผู�รับผิดชอบกิจกรรมแต-ละกิจกรรมในเรื่องระยะเวลาของกิจกรรมและ 

งบประมาณของแต-ละกิจกรรม 
  4.  ติดต-อประสานงานไปยังกลุ-มบริหารงบประมาณ  งานแผนงาน  งานพัสดุ และงานการเงินเพ่ือขอ 

งบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ 

4.2  ข้ันดำเนินการ 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

           1.  ดำเนินการแต-งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานแต-ละกิจกรรม 
           2.  ประสานงานผู�รับผิดชอบกิจกรรมแต-ละกิจกรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
           3.  ติดตามโครงการและกิจกรรม ตามแผนงานท่ีวางไว� 

4.3  ข้ันสรุป 

1.  ทำการเก็บข�อมูลการประเมินผลกิจกรรมแต-ละกิจกรรมในโครงการ 
2.  สรุปผลการทำกิจกรรมในโครงการ  
3.  สรุปผลโครงการ 
4.  รายงานผลการจัดโครงการต-อผู�บริหารสถานศึกษาและผู�เก่ียวข�อง  เผยแพร-ต-อสาธารณชน 

5.  แผนการดำเนินงาน 

 รายละเอียด
กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ 
ผู&

ควบคุม ไตรมาสท่ี 
1 

ไตรมาสท่ี 
2 

ไตรมาสท่ี 
3 

ไตรมาสท่ี 
4 

1. ประชุมคณะกรรมการ 

2. จัดทำโครงการ/กิจกรรม 

3. เสนอโครงการ/กิจกรรม 

4. จัดทำการแบบสอบ
สัมภาษณ!นักเรียน/
ผู�ปกครอง และแบบทดสอบ
นักเรียนท่ีเข�าเรียนชั้น ป.1 
5. ดำเนินการทดสอบ 
6. สรุป/รายงานผล 

√ 

√ 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสิริพร 

วงศ!เงิน 

นาง 

วัชรีภรณ!  
ละม-อม  
และนาง
วิลาวัณย!  
คำรังษี 

นายชิต  

 คำชั่ง 

 

 

6.  งบประมาณ   

 งบประมาณท้ังส้ิน     8,000 บาท  (ถัวจ?ายทุกรายการ) 

แหล?งท่ีมาของเงินงบประมาณ เงินรายได&สถานศึกษา(MEP)    8,000 บาท   

รายการงบประมาณ
(กิจกรรม) 

งบประมาณ 

ท้ังส้ิน 

จำแนกตามหมวดรายจ?าย 
ระยะเวลา 

ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ ค?าครุภัณฑ� 

1. ค-าจัดทำแบบทดสอบ 

2. ค-าอาหารและอาหารว-าง

2,000 

    6,000 

- 

- 

2,000 

6,000 

- 

- 

- 

- 

ก.พ. 63 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

กรรมการดำเนินงาน      

รวม 8,000 - 8,000 - - 

 

7.  การวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ?งช้ีความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช&วัด 

 นักเรียนห�องเรียน MEP มีความรู�พ้ืนฐานในวิชา

คณิตศาสตร! ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร!

และสุขศึกษาในระดับดี 

การสอบ 

การสัมภาษณ! 

แบบทดสอบ 

แบบสัมภาษณ! 

 

8.  ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 

นักเรียนท่ีเข�าห�องเรียน MEP มีความรู�พ้ืนฐานการใช�ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและมีความสามารถใน 
การเรียนวิชาคณิตศาสตร! ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร!และสุขศึกษาในระดับดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือโครงการ                 ค?ายเตรียมความพร&อมนักเรียนใหม? 

แผนงาน           กลุ-มบริหารวิชาการ 

สนองกลยุทธ�  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี  1, 4, 5 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-านเขต 2 ข�อท่ี  1, 4, 5 

โรงเรียนบ�านปรางค!  ข�อท่ี  1, 5, 6, 7 

สนองมาตรฐานสพฐ.     มาตรฐานท่ี  15 

ลักษณะโครงการ          �  ใหม-    � ต-อเนื่อง  

ผู&รับผิดชอบ นางฉลวย อนุเคราะห! และ นางสิริพร วงศ!เงิน 
และคณะครูกลุ-มสาระการเรียนรู�ภาษาต-างประเทศ 

ระยะเวลาท่ีดำเนินการ    ป�งบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

1. หลักการและเหตุผล 

          โรงเรียนบ�านปรางค! อำเภอปFว  จังหวัดน-าน  เปAนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาน-าน เขต 2 ได�เข�าร-วมโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปAน
ภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ต้ังแต-ป�การศึกษา 2558  จัดการศึกษาให�กับผู�เรียนได�รับโอกาสในการ
พัฒนาอย-างเต็มศักยภาพ  ได�เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาผู�เรียนให�มีคุณภาพ จึงได�ดำเนินการโครงการ
ค-ายเตรียมความพร�อมนักเรียนข้ึน เพ่ือมุ-งพัฒนาผู�เรียนห�องเรียนพิเศษ MEP สู-ความเปAนเลิศและก�าวสู-ความเปAน
สากลอย-างเต็มศักยภาพของแต-ละบุคคล  ได�เรียนรู�อย-างเต็มศักยภาพผ-านกระบวนการเรียนรู�ด�วยวิธีการค�นพบ 
ฝVกทักษะการอยู-ร-วมกัน เข�าค-ายฝVกโดยตรงเปAนการเตรียมความพร�อมให�กับนักเรียนก-อนเปsดภาคเรียนกิจกรรม
หนึ่งท่ีมีความสำคัญยิ่งเปsดโอกาสท่ีนักเรียนได�เรียนรู�พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ให�เกิดการเรียนรู�
และประสบการณ!ตรงได�แลกเปลี่ยนเรียนรู�กัน เพ่ือการพัฒนาศักยภาพและการขยายผลท่ียั่งยืน สามารถนำ
ความรู�ท่ีได�ไปใช�ให�เกิดประโยชน!ต-อชีวิตประจำวันต-อไป 

2.  วัตถุประสงค� 

      2.1  เพ่ือให�นักเรียนมีความพร�อมด�านทักษะพ้ืนฐาน ในการเรียนห�องเรียนพิเศษ MEP   

      2.2  เพ่ือให�นักเรียนได�แลกเปลี่ยนเรียนรู�ร-วมกัน มีความม่ันใจในการใช�ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ในชีวิตประจำวันได�อย-างมีประสิทธิภาพ 
3. เป1าหมาย 
     3.1  ด&านปริมาณ 

         1. นักเรียนใหม-ห�องเรียนพิเศษ MEP ระดับชั้นอนุบาลป�ท่ี 2  จำนวน 60 คน      
         2. นักเรียนใหม-ห�องเรียนพิเศษ MEP ระดับชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 1  จำนวน 70 คน   
     3.2  ด&านคุณภาพ 

        นักเรียนท่ีเข�าร-วมกิจกรรมทุกคนมีความรู�ความสามารถ มีประสบการณ!และมีทักษะการใช�ภาษาอังกฤษ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู�ร-วมกันพัฒนาศักยภาพการเรียนรู�ของตนเอง  สามารถนำไปใช�ในชีวิตประจำวันได� และพัฒนา 
อย-างต-อเนื่อง ดำรงตนในสังคมได�อย-างมีความสุข 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

 

4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินการ 

4.2 ข้ันเตรียมการ 
 4.1.1  เขียนโครงการค-ายเตรียมความพร�อมนักเรียนใหม- การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการเปAนภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP)   
 4.1.2  เสนอโครงการต-อผู�บริหารโรงเรียน 
 4.1.3  ติดต-อประสานงานไปยังครูผู�รับผิดชอบกิจกรรมแต-ละกิจกรรมในเรื่องระยะเวลาของกิจกรรม

และงบประมาณของกิจกรรม 
   4.1.4  ติดต-อประสานงานไปยังกลุ-มบริหารงบประมาณ  งานแผนงาน  งานพัสดุ และงานการเงินเพ่ือ
ขออนุมัติงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ 
      4.2  ข้ันดำเนินการ 

   4.2.1  ดำเนินการแต-งต้ังกรรมการดำเนินงานโครงการค-ายเตรียมความพร�อมนักเรียนใหม- การ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปAนภาษาอังกฤษ Mini English Program(MEP)   
             4.2.2  ประสานงานครูผู�รับผิดชอบ ดำเนินกิจกรรมตามท่ีได�กำหนดไว�  
             4.2.3  นิเทศ ติดตามโครงการโครงการค-ายเตรียมความพร�อมนักเรียนใหม- การจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปAนภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP)  ดำเนินงานตามแผนงานท่ี 
วางไว�  

4.3  ข้ันสรุป 

             4.3.1  ทำการเก็บข�อมูลการประเมินผลโครงการ 
             4.3.2  สรุปผลโครงการ 
             4.3.3  รายงานผลการดำเนินงานโครงการต-อผู�บริหารสถานศึกษาและผู�เก่ียวข�อง 

 

 5.  แผนการดำเนินงาน  

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ ผู&ควบคุม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

1.  เสนอโครงการ √    นางฉลวย  
อนุเคราะห! 
นางสิริพร 
วงค!เงิน 
คณะครูสาระ
ภาษาต-าง  
ประเทศ 

นายชิต  
คำช่ัง 2.  ประชุมช้ีแจงแผนงาน 

แต-งตั้งคณะทำงาน  
√    

3. ดำเนินกิจกรรมตาม
แผน 
3.1 คณะทำงานออกแบบ
และนำเสนอรูปแบบการ
จัดกิจกรรม 

3.2 จัดทำหลักสูตรคู-มือ
ค-ายและเตรียมอุปกรณ! 

 

√ 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

เอกสาร 
3.3 จัดกิจกรรมค-าย 
4. กำกับ ติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงาน 

 √   

5.  สรุปและรายงานผล 
การดำเนินงาน 

 √  √ 

6.  งบประมาณ   

งบประมาณท้ังสิ้น  39,000  บาท   

แหล-งท่ีมาของงบประมาณ   งบเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค!  39,000  บาท 
 

รายละเอียดการใช&งบประมาณ งบประมาณ 
ท้ังส้ิน 

จำแนกตามหมวดรายจ?าย 
ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ 

1. ค-าอาหารกลางวัน อาหารว-างและน้ำด่ืม 
2. ค-าวัสดุจัดกิจกรรมค-ายและจัดทำคู-มือเอกสาร 
หลักสูตร ตารางการจัดกิจกรรม แบบสอบถาม รูปเล-ม
รายงานผลการจัดกิจกรรม  
3. ค-าใช�จ-ายอ่ืนๆ ท่ีสนับสนุนการจัดกิจกรรม 

39,000 
 

 

- 
- 
 
 
- 

  29,000 
- 
 
 

4,000 

- 
6,000 

 
 

 
รวม 39,000 -   33,000 6,000 

 
7.  การวัดและประเมินผล 
 

 ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. นักเรียนได�เรียนรู�มีประสบการณ!และ
ศักยภาพทางด�านภาษอังกฤษ และได�พัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  

         การสังเกต 

การสอบถาม 

 

          แบบสังเกต 

แบบสอบถาม 

2. นักเรียนได�แลกเปลี่ยนเรียนรู�ร-วมกัน  
มีความม่ันใจในการใช�ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวันได�อย-างมี
ประสิทธิภาพ 

การสัมภาษณ! แบบสัมภาษณ! 

3.  ความพึงพอใจของนักเรียนและคณะครู 
บุคลากรท่ีมีต-อกิจกรรมค-าย 

การสอบถาม 

 

แบบสอบถาม 

 

8. ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

8.1 นักเรียนใหม-ระดับชั้น อนุบาล 2  และชั้น ป.1  เข�าร-วมกิจกรรมค-ายเตรียมความพร�อม 
8.2 นักเรียนท่ีเข�าร-วมกิจกรรมมีทักษะการใช�ภาษาอังกฤษและมีทัศนคติท่ีดีต-อการใช�ภาษาอังกฤษ     

มีความม่ันใจการใช�ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวันได� 
 

 

 
 
 
 
 
 
ช่ือโครงการ              ส?งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู&เรียน(ชุมนุม) 

แผนงาน         กลุ-มบริหารวิชาการ 

สนองกลยุทธ�          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี   1 , 3 

    สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-านเขต 2 ข�อท่ี   1 , 3 

    โรงเรียนบ�านปรางค!  ข�อท่ี  1 , 3 

สนองมาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานท่ี 10 

ลักษณะของโครงการ  � ใหม-    � ต-อเนื่อง            

ผู&รับผิดชอบ   นางกนกพร  ไชยบุญเรือง นางสิริพร  ยอดหล�า และนางเบญญาดา  ตามล      

ระยะเวลาท่ีดำเนินการ     ป�การศึกษา 2563 (ตุลาคม 2562 –  กันยายน 2563) 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห-งชาติ พ.ศ. 2542  กำหนดแนวการจัดการศึกษา โดยยึดหลักว-าผู�เรียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรู�และพัฒนาตนเองได�  และถือว-าผู�เรียนมีความสำคัญท่ีสุด  กระบวนการจัดการศึกษา
ต�องส-งเสริมให�ผู�เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ  โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให�
สอดคล�องกับความสนใจและความถนัดของผู�เรียน คำนึงถึงความแตกต-างระหว-างบุคคล  ฝVกทักษะกระบวนการ
คิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ!  และการประยุกต!ความรู�มาใช�ในการปjองกัน  แก�ปFญหาและเรียนรู�จาก
ประสบการณ!จริง  กอปรกับมีการเปลี่ยนแปลงอย-างรวดเร็วของสังคมและเทคโนโลยี  ก-อให�เกิดท้ังผลดีและ
ผลเสียต-อการดำเนินชีวิตในปFจจุบันของบุคคล  ทำให�เกิดความยุ-งยากซับซ�อนมากยิ่งข้ึน  จำเปAนต�องปรับเปลี่ยน
วิถีการดำเนินชีวิตให�สามารถดำรงชีวิตอยู-ในสังคมได�อย-างมีคุณค-า มีศักด์ิศรี และมีความสุข 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

 ดังนั้นโรงเรียนบ�านปรางค!จึงได�จัดทำโครงการกิจกรรมชุมนุม  เพ่ือพัฒนาความสามารถตามศักยภาพ 
ความถนัด ความสนใจ และความต�องการของผู�เรียน เปAนกิจกรรมท่ีมุ-งเน�นการเติมเต็มความรู� ความชำนาญและ
ประสบการณ!ของผู�เรียนให�กว�างขวางยิ่งข้ึน  เพ่ือการค�นพบความถนัด ความสนใจของตนเอง และพัฒนาตนเอง
ให�เต็มศักยภาพ 

2.  วัตถุประสงค� 

1. เพ่ือพัฒนาความสามารถตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจ และความต�องการของผู�เรียน 

 2. เพ่ือให�ผู�เรียนได�รับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค!อย-างสมบูรณ! 
3.  เป1าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 1 – 6 ทุกคนได�เข�าร-วมกิจกรรมชุมนุม 

3.2 เชิงคุณภาพ 
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ�านปรางค! ร�อยละ 80  ได�รับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง

ประสงค! ตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจ และความต�องการ ในกิจกรรมชุมนุมท่ีนักเรียนสนใจ  

4.  วิธีดำเนินการ 

       4.1  ข้ันเตรียมการ 

1. เขียนโครงการส-งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู�เรียน(ชุมนุม) 

2. เสนอโครงการเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติ 
3. สำรวจความต�องการวัสดุในแต-ละชุมนุม 
4. ติดต-อประสานงานไปยังกลุ-มบริหารงบประมาณ งานแผนงาน งานพัสดุ และงานการเงินเพ่ือขอ 

งบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ 
       4.2  ข้ันดำเนินการ 

1. ดำเนินการแต-งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 
2. ประสานงานผู�รับผิดชอบกิจกรรม  ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
3. ติดตามโครงการและกิจกรรม ตามแผนงานท่ีวางไว� 

       4.3  ข้ันสรุป 

1. สรุปผลดำเนินการโครงการ 
2. รายงานผลการจัดโครงการต-อผู�บริหารสถานศึกษาท่ีเก่ียวข�อง 

5.  แผนการดำเนินงาน 

รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ ผู&ควบคุม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

1.  เสนอโครงการ 
2.  ประชุมชี้แจงแผนงาน  
แต-งต้ังคณะทำงาน  
3. ดำเนินกิจกรรมตามแผน 
4. กำกับ ติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงาน 
5.  สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

√ 
√ 
 

 
 
 
 
 
 
√ 
 

 
 
 
√ 
√ 
 
 

 
 
 
 
 
√ 

นาง 
กนกพร  
ไชยบุญเรือง 
นางศิริพร  
ยอดหล�า
นาง 
เบญญาดา  
ตามล   

นายชิต  
คำช่ัง 

6.  งบประมาณ 
งบประมาณรวมท้ังส้ิน 20,000 บาท 
แหล?งท่ีมาของงบประมาณ   งบอุดหนุนค-าใช�จ-ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู�เรียน  20,000 บาท 

รายการงบประมาณ
(กิจกรรม) 

งบประมาณ 
ท้ังส้ิน 

จำแนกตามหมวดรายจ?าย 
ระยะเวลา 

ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ ค?าครุภัณฑ� 
จัดซ้ือวัสดุในการจัด
กิจกรรมชุมนุม 

20,000 - - 20,000 -  

รวม 20,000 - - 20,000 -  
7.  การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

ผู�เรียนได�พัฒนาความรู�และทักษะจนเกิดเปAนผลงาน 
ชิ้นงานตามศักยภาพ และความถนัดของแต-ละบุคคล 

การสังเกต  

การตรวจผลงาน ชิ้นงาน 

แบบสังเกต 

แบบประเมินผลงาน 

 

8.  ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 

1. ผู�เรียนได�รับการพัฒนาความสามารถตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจ และความต�องการของ
ตนเอง 
 2. ผู�เรียนได�รับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค!อย-างสมบูรณ! 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือโครงการ            ลูกเสือ - ยุวกาชาด  เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน� 

แผนงาน           กลุ-มบริหารวิชาการ 

สนองกลยุทธ�           สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี  1 , 2    

   สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-านเขต 2 ข�อท่ี  1, 2  

   โรงเรียนบ�านปรางค!  ข�อท่ี  1, 2 

สนองมาตรฐาน สพฐ. มาตรฐานท่ี  10 

ลักษณะของโครงการ     � ใหม-      � ต-อเนื่อง  
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

ผู&รับผิดชอบ   นางปราณี  สุวัฒนา, นางวิลาวัณย!  คำรังษี      

ระยะเวลาดำเนินการ      ป�งบประมาณ  2563  (1 ตุลาคม  2562 – 30  กันยายน 2563 ) 
...................................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 

กิจกรรมพัฒนาผู�เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ-งให�ผู�เรียนได�
พัฒนาตนเองตามศักยภาพ  พัฒนาอย-างรอบด�านเพ่ือความเปAนมนุษย!ท่ีสมบูรณ!ท้ังร-ากาย สติปFญญา อารมณ! 
และสังคม เสริมสร�างให�เปAนผู�มีศีลธรรม  จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝFงและสร�างจิตนึกของการทำประโยชน!
เพ่ือสังคม สามารถจัดการตนเองได�และอยู-ร-วมกับผู�อ่ืนอย-างมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผู�เรียนมุ-งพัฒนาคุณภาพ
ผู�เรียน ให�องค!ความรู� ทักษะและเจตคติจากการเรียนรู�  8 กลุ-มสาระการเรียนรู� และประสบการณ!ของผู�เรียนมา
ปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือช-วยให�ผู�เรียนเกิดสมรรณนะสำคัญ อันได�แก- ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถใน
การคิดความสามารถในการแก�ปFญหา ความสามารถในการใช�เทคโนโลยี ซ่ึงจะส-งผลในการพัฒนาคุณภาพผู�เรียน
ให�มีคุณลักษณะอันพึงประสงค!มีทักษะการทำงานและอยู-ร-วมกับผู�อ่ืนในสังคมได�อย-างมีความสุข  ในฐานะ
พลเมืองไทย   

 โรงเรียนบ�าปรางค!จึงได�จัดทำโครงการเพ่ือให�การดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู�เรียนประกอบด�วย  
กิจกรรมนักเรียน  ได�แก- ลูกเสือ ยุวกาชาด  และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน!  ได�พัฒนาคุณภาพ
ผู�เรียนบรรลุนโยบายตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  ในโรงเรียนต-อไป  
 

2. วัตถุประสงค� 

1. เพ่ือให�ลูกเสือ-ยุวกาชาดทุกคนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู�  และพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ ตามหลักสูตร 

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  

2.  เพ่ือให�ลูกเสือ -ยุวกาชาด  ปฏิบัติกิจกรรมวันสำคัญและผู�บำเพ็ญประโยชน!ต-อสังคม ชุมชน และ 

ท�องถ่ิน มีประสบการณ!  และทักษะการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาได�ถูกต�องสมบูรณ! 

3.  เพ่ือให�นักเรียนได�รับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค!อย-างสมบูรณ! 

3. เป1าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 

นักเรียนโรงเรียนบ�านปรางค!  ชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 1 – ชั้นประถมศึกษาป�ท่ี  6  จำนวน  650  คน                   

เข�าร-วมกิจกรรมลูกเสือ - ยุวกาชาด 

 3.2 เชิงคุณภาพ 

1. ลูกเสือ-ยุวกาชาดทุกคนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู�  และพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ ตาม 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  

2. ลูกเสือ - ยุวกาชาด ผู�บำเพ็ญประโยชน!ทุกคนมีประสบการณ! และทักษะการปฏิบัติกิจกรรม    
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 จิตอาสาได�สมบูรณ! 

3. ให�นักเรียนได�รับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค!อย-างสมบูรณ! 

4.  วิธีดำเนินงาน 

     4.1  ข้ันเตรียมการ 
1.  วางแผนดำเนินงาน 
2.  เขียนโครงการพัฒนาคุณภาพ 

3.  เสนอโครงการเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติ 

4.  ประสานงานกับผู�รับผิดชอบแต-ละกิจกรรมและกลุ-มบริหารงบประมาณในการดำเนินงาน           

      4.2  ข้ันดำเนินการ  

1.  ปฏิบัติตามโครงการท่ีเสนอ 
2.  แต-งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน   
3.  จัดซ้ืออุปกรณ!กิจกรรมการเรียนรู� 

 4.  จัดกิจกรรมวันถวายราชสดุดี  วันสถาปนาลูกเสือแห-งชาติ  และวันสถาปนายุวกาชาด 

 5.  จัดกิจกรรมอบรมลูกเสือจราจร 

 6.  จัดกิจกรรมการเรียนรู�   กิจกรรมการเดินทางไกล - อยู-ค-ายพักแรม  และเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน! 

4.3  ข้ันสรุป 
1. ทำการเก็บข�อมูลการประเมินผลกิจกรรมแต-ละกิจกรรมในโครงการ 
2. สรุปผลการทำกิจกรรมในโครงการ 
3. สรุปผลโครงการ 
4. รายงานผลการจัดโครงการต-อผู�บริหารสถานศึกษาและผู�เก่ียวข�อง เผยแพร-ต-อสาธารณชน 

5.  แผนการดำเนินงาน 

รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ ผู&ควบคุม ไตรมาสท่ี 
1 

ไตรมาสท่ี 
2 

ไตรมาสท่ี 
3 

ไตรมาสท่ี 
4 

1. กิจกรรมวันถวายราชสดุดี √    นางปราณ ี
สุวัฒนา 
และนาง
วิลาวัณย!   
คำรังษี      

นายชิต 
คำช่ัง 2. จัดการเรียนรู�และการดินทางไกล 

อยู-ค-ายพักแรมลูกเสือ - ยุวกาชาด 
 

 
√   

 3. กิจกรรมเปsด-ป�ดกอง/หน-วย 
ลูกเสือ-ยุวกาชาด 

 
 

 √  

4. กิจกรรมวันสถาปนายุวกาชาด  √   
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5. กิจกรรมอบรมลูกเสือจราจร                                 √    
6. กิจกรรมเพ่ือสังคมและ          
สาธารณประโยชน! 

  √  

7. กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือ  
   แห-งชาติ 

√ 
 

   

 

6. งบประมาณ   

งบประมาณ  รวมท้ังส้ิน  45,870  บาท  (ถัวจ-ายทุกรายการ)  

         แหล?งงบประมาณ  งบอุดหนุนค?าใช&จ?ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู&เรียน 45,870  บาท   

รายการงบประมาณ(กิจกรรม) งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ?าย 

ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ ค?าครุภัณฑ� 
1. กิจกรรมวันถวายราชสดุดี 

2. จัดการเรียนรู�และการดินทางไกลอยู-ค-าย  

    พักแรมลูกเสือ – ยุวกาชาด  

3. จัดหาสื่ออุปกรณ!ลูกเสือ – ยุวกาชาด 

4. กิจกรรมวันสถาปนายุวกาชาด 

5. กิจกรรมอบรมลูกเสือจราจร                                 

6.  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน! 

7.  กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห-งชาติ  

1,000 
 

   20,000 
 
 

15,870  
  

 1,000 
 

6,000 
 1,000 

 

 1,000 

- 
 

2,000 
 
 

- 
 

- 
 

1,000 
- 
 

- 

1,000 
 

 6,000 
 
 

15,870 
 

1,000 
 

 - 
 1,000 

 

 1,000 

 - 

  12,000 

 

- 

- 

5,000  

- 
 

- 

- 
- 
 
 
- 
 

- 
- 
 

- 
 

- 
รวม 45,870 3,000 25,870   17,000 - 

7.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 

วิธีการวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

1.  ลูกเสือ-ยุวกาชาดทุกคนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู�         
    และพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ ตามหลักสูตร 
    แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  

-  สังเกต 
 

-  แบบสังเกตพฤติกรรม 

2. ลูกเสือ - ยุวกาชาด ผู�บำเพ็ญประโยชน!ทุกคนมี  

   ประสบการณ! และทักษะการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาได�  

   ถูกต�องสมบูรณ! 

-  ตรวจสอบ -  แบบบันทึกกิจกรรม 
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3. ผู�เรียนทุกคนมีผลการประเมินระดับผ-าน ในกิจกรรม  
    นักเรียน  และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน! 

-  บันทึกข�อมูลการร-วม  
  กิจกรรม 

-  รายงานผลการ
ประเมิน 

4. นักเรียนพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค!ได�อย-างสมบูรณ!   สังเกต    -   แบบประเมิน 

 

8.  ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 

        1.  นักเรียนโรงเรียนบ�านปรางค!  ผ-านกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551 

       2.  ร�อยละ 100 กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมนักเรียน  และกิจกรรมเพ่ือสังคมและลูกเสือ-ยุวกาชาดทุกคน
ผ-านเกณฑ!การประเมิน  

       3.  นักเรียนพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค!ได�อย-างสมบูรณ! 
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ช่ือโครงการ               ทัศนศึกษาแหล?งเรียนรู&นอกสถานท่ี 

แผนงาน   กลุ-มบริหารวิชาการ 

สนองกลยุทธ�               สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี   3 

    สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-านเขต 2 ข�อท่ี   3 

    โรงเรียนบ�านปรางค!  ข�อท่ี  3 

สนองมาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานท่ี 13 

ลักษณะของโครงการ  � ใหม-    � ต-อเนื่อง 

ผู&รับผิดชอบ           นายจิระเมศร!  พิพัฒน!คงถาวร นางปริญญา  เนตรทิพย! นางเรณู  คำเทพ  
                                        และนางลัดดา  วีรวงค!    
ระยะเวลาดำเนินงาน        ป�งบประมาณ  2563  (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

การศึกษาตามท่ีระบุไว�ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห-งชาติ พ.ศ. 2542 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)   
พ.ศ. 2545 ซ่ึงเปAนกฎหมายสำคัญของการปฏิรูปการศึกษามีความมุ-งหมายในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทย
ให�เปAนมนุษย!ท่ีสมบูรณ!ท้ังร-างกายจิตใจสติปFญญาความรู�และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต
สามารถอยู-ร-วมกับผู�อ่ืนได�อย-างมีความสุข และแหล-งเรียนรู�เปAนสิ่งสำคัญตามมาตรา 25 กล-าวว-า  รัฐต�องส-งเสริม
การดำเนินงานและจัดต้ังแหล-งเรียนรู�ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ การจัดการศึกษาในปFจจุบันได�มุ-งเน�นให�ผู�เรียนได�
เรียนรู�เรื่องราวต-างๆ ตามสภาพแวดล�อมท่ีเปAนจริงจากประสบการณ!ของตนเอง โดยผสมผสานความรู�ต-างๆ 
อย-างสมดุล  มุ-งเน�นในเรื่องของความรู� คุณธรรม กระบวนการเรียนรู�และบูรณาการความรู�ต-างๆตามความ
เหมาะสม รวมท้ังจัดกิจกรรมให�ผู�เรียนได�เรียนรู�จากประสบการณ!จริงการศึกษาแหล-งเรียนรู�นอกสถานท่ี จึงเปAน
กิจกรรมการเรียน    การสอนท่ีสำคัญอย-างมาก ท่ีจะช-วยให�ผู�เรียนได�มีโอกาสเรียนรู�ด�วยตนเองทำให�ได�รับความรู� 
ความเข�าใจในเรื่องท่ีศึกษาอย-างแท�จริง  ท้ังยังเปAนการเสริมสร�าง ประสบการณ!การเรียนรู�ให�แก-ผู�เรียนอย-าง
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สมบูรณ!มากยิ่งข้ึน  เพราะการพาผู�เรียนไปทัศนศึกษาถือว-าเปAนวิธีการท่ีทำให�ผู�เรียนได�รับประสบการณ!ตรงใน
การเรียนรู�และสามารถพัฒนาผู�เรียนในด�านร-างกาย สติปFญญา จิตใจ อารมณ!และสังคม อีกท้ังเสริมสร�างความ
สามัคคีในหมู-คณะ ตลอดจนได�รับการศึกษาท้ัง 8 สาระแบบบูรณาการ อย-างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
กระทรวงศึกษาธิการได�จัดสรรงบประมาณให�สถานศึกษา สำหรับบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู�เรียนได�
เองตามวัตถุประสงค!ใน 4 กิจกรรม และทัศนศึกษานอกสถานท่ี ก็เปAนกิจกรรมหนึ่งท่ีได�รับงบประมาณ สนับสนุน
โดยให�โรงเรียนจัดอย-างน�อย 1 ครั้งต-อคนต-อป� โดยให�หน-วยงานต�นสังกัดและสถานศึกษาจัดกระบวนการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีต�องดำเนินการต-อเนื่องเพ่ือให�การจัดการศึกษาบรรลุเปjาหมายตามหลักสูตร 

     ดังนั้นทางโรงเรียนบ�านปรางค!  จึงได�จัดโครงการทัศนศึกษาแหล-งเรียนรู�  ให�กับนักเรียนทุกคนได�มี
โอกาส ร-วมกิจกรรมการเรียนรู�แบบบรูณาการ ท่ีมีผลต-อการพัฒนาการเรียนรู�แก-ผู�เรียนในทุกกลุ-มสาระการ
เรียนรู�ได�เปAนอย-างดีเพราะผู�เรียนจะได�มีโอกาสได�พบเห็น สัมผัส ทดลอง ฝVกปฏิบัติกับแหล-งเรียนรู�ท่ีเปAนของจริง 
สถานท่ีจริง ท่ีผู�เรียนสนใจ ทำให�เกิดความรู� ประสบการกรณีอย-างหลากหลายได�ในระยะเวลาอันสั้น ปลูกฝFงนิสัย
การแสวหาความรู�ด�วยตนเองเกิดแนวคิดเปรียบเทียบของการใช�ชีวิตในสังคมยุคใหม-ยุคแห-งเทคโนโลยีทำให�รู�
คุณค-าของธรรมชาติสิ่งแวดล�อม โบราณสถาน ศิลปะ วัฒนธรรมเนียมและประเพณีไทย เกิดความรักหวงแหน 
และเห็นความสำคัญของการอนุรักษ!รักษาไว� ท้ังยังเปAนการฝVกปฏิบัติตนในการใช�ชีวิตร-วมกันกับผู�อ่ืนเพ่ือ
พัฒนาการมีมนุษย!สัมพันธ!ท่ีดีในสังคม  และให�ผู�เรียนได�เปsดโลกทัศน!แห-งการเรียนรู�ด�วยตนเอง  

2. วัตถุประสงค� 

      2.1  เพ่ือให�นักเรียนได�ศึกษาแหล-งเรียนรู�ในท�องถ่ินของตนเอง และสำนึกรักถ่ินบ�านเกิด 

      2.2  เพ่ือให�นักเรียนมีความรู�และประสบการณ! จากแหล-งเรียนรู�ในจังหวัดใกล�เคียง 

3.  เป1าหมาย 
      3.1 เชิงปริมาณ   

           นักเรียนโรงเรียนบ�านปรางค! จำนวน 934 คน ได�เข�าร-วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล-งเรียนรู� 

      3.2 เชิงคุณภาพ   

นักเรียนเกิดความสนใจท่ีจะแสวงหาความรู�ด�วยตนเองจากแหล-งเรียนรู�และเพ่ือรู�จักการนำความรู�จาก
แหล-งเรียนรู�มาประยุกต!ใช�เพ่ือให�เกิดประโยชน!และแก�ปFญหาในชีวิตประจำวันได� 

4.  วิธีดำเนินการ 

4.1  ข้ันเตรียมการ 
1.  เขียนโครงการทัศนศึกษาแหล-งเรียนรู� 
2.  เสนอโครงการเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติ 
3.  ติดต-อประสานงานไปยังผู�รับผิดชอบกิจกรรมแต-ละกิจกรรมในเรื่องระยะเวลาของกิจกรรมและ 

งบประมาณของแต-ละกิจกรรม 
  4.  ติดต-อประสานงานไปยังกลุ-มบริหารงบประมาณ  งานแผนงาน  งานพัสดุ และงานการเงินเพ่ือขอ 

งบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ 
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4.2  ข้ันดำเนินการ 
           1.  ดำเนินการแต-งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานแต-ละกิจกรรม   
           2.  ประสานงานผู�รับผิดชอบกิจกรรมแต-ละกิจกรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
           3.  ติดตามโครงการและกิจกรรม ตามแผนงานท่ีวางไว� 

4.3  ข้ันสรุป 
1.  ทำการเก็บข�อมูลการประเมินผลกิจกรรมแต-ละกิจกรรมในโครงการ 
2.  สรุปผลการทำกิจกรรมในโครงการ  
3.  สรุปผลโครงการ 
4.  รายงานผลการจัดโครงการต-อผู�บริหารสถานศึกษาและผู�เก่ียวข�อง 
5.  เผยแพร-ต-อสาธารณชน 

5.  แผนการดำเนินงาน 

รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ ผู&ควบคุม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

1.  เสนอโครงการ 
2.  ประชุมชี้แจงแผนงาน  
แต-งต้ังคณะทำงาน  
3. ดำเนินกิจกรรมตามแผน 
  3.1 อนุบาล 1 ,ป. 1-2 
และ ป. 4-5 ของ อบจ.น-าน 
3.2อนุบาล 2 ในจังหวัดน-าน 
 3.3 ป. 3 ในจังหวัดน-าน 
 3.4 ป. 6 ต-างจังหวัด 
4. กำกับ ติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงาน 
5.  สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

√ 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 

 
 
 
 

 

√ 
 
√ 
 
√ 
√ 
√ 
 
√ 

 
 

 
 

√ 
 
 
 
 
 
√ 
 

 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
√ 
 
√ 

นาย         
จิระเมศร!    
นางปริญญา  
นางเรณู  
นางลัดดา 
 

นายชิต  
 คำช่ัง 

 

6. งบประมาณ   

 งบประมาณ 150,000 บาท  (ถัวจ-ายทุกรายการ) 

แหล?งท่ีมาของงบประมาณ งบค?าใช&จ?ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู�เรียน 150,000 บาท   

รายการงบประมาณ(กิจกรรม) งบประมาณ 

ท้ังส้ิน 

จำแนกตามหมวดรายจ?าย 

ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ ค?าครุภัณฑ� 
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1.ศึกษาแหล-งเรียนรู� ในจังหวัด ชั้น
อนุบาล 1 ,ป.1- 2และ ป. 4 - 5 

2,000 - 2,000 - - 

2. ศึกษาแหล-งเรียนรู� ในจังหวัด
น-าน ชั้นอนุบาล 2 

 
23,000 

-  
23,000 

 
- 

 
- 

3. ศึกษาแหล-งเรียนรู� 
  ในจังหวัดน-านชั้น ป. 3  

 
24,000 

-  
24,000 

 
- 

 
- 

4. ศึกษาแหล-งเรียนรู� ต-างจังหวัด  
ชั้น ป. 6  

 
100,000 

 
- 

 
100,000 

 
- 

 
- 

5. จัดทำแบบบันทึกการศึกษาดู
งานและจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินการโครงการ 

 
1,000 

 
- 

 
1,000 

 
- 

 
- 

รวม 150,000   - 150,000 - - 
 

7. การประเมินผล 

ตัวบ?งช้ีความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช&วัด 

1.ร�อยละ 90 นักเรียนได�เข�าร-วมกิจกรรม 

2.ร�อยละ 90 นักเรียนได�รับความรู�และ
ประสบการณ!จริง 

บันทึกผู�ร-วมกิจกรรม 

สำรวจความพึงพอใจ 

แบบบันทึกผู�ร-วมกิจกรรม
แบบสอบถามความพึงพอใจ  

 

8.  ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 

     1.  นักเรียนเปAนผู�มีคุณลักษณะอันพึงประสงค!ของหลักสูตร 

     2.  นักเรียนเรียนรู�อย-างมีความสุข  

 

ช่ือโครงการ    การจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู&เด็กปฐมวัยร?วมกับพ?อแม? ผู&ปกครอง  

แผนงาน   กลุ-มบริหารวิชาการ 

สนองกลยุทธ�   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี 5 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-านเขต 2 ข�อท่ี 5 

โรงเรียนบ�านปรางค!   ข�อท่ี 6 

สนองมาตรฐานสพฐ.  มาตรฐานท่ี 7  ตัวบ-งชี้ท่ี  4  

    มาตรฐานท่ี 9  ตัวบ-งชี้ท่ี  2 
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ลักษณะโครงการ  �  ใหม-    �  ต-อเนื่อง            

ผู&รับผิดชอบ   นางฉลวย  อนุเคราะห! และนางสาวศุภาพิชญ!  แสนกัน 

ระยะเวลาดำเนินการ                ป�งบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

 เด็กแรกเกิดถึงห�าป�  เปAนช-วงวัยท่ีสำคัญท่ีสุดของชีวิต  การวางรากฐานและอบรมเลี้ยงดูอย-างเหมาะสม  
จะทำให�เด็กมีสุขภาพท่ีดีท้ังทางร-างกายและจิตใจ  เปAนบุคคลท่ีมีคุณภาพสร�างประโยชน!ให�กับตนเอง  ครอบครัว  
สังคม  และประเทศชาติ  การให�ความรู�  ความเข�าใจในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก  แก-พ-อแม-  ผู�ปกครอง  และผู�ท่ี
เก่ียวข�องกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กจึงเปAนเรื่องท่ีจำเปAน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จึงมี
นโยบายให�จัดกิจกรรมพัฒนาผู�ปกครองเด็กปฐมวัยให�มีความรู�ความเข�าใจ  สามารถอบรมเลี้ยงดู  สร�างเสริม
พัฒนาการท้ังด�านร-างกาย  อารมณ!-จิตใจ  สังคม  และสติปFญญาตามวัย  สอดคล�องกับพัฒนาการทางสมองของ
เด็กปฐมวัย   

 เพ่ือให�เปAนไปตามนโยบายและเจตนารมณ!ดังกล-าว  โรงเรียนบ�านปรางค! ซ่ึงเปAนโรงเรียนศูนย!ปฐมวัย
ต�นแบบเครือข-ายของอำเภอปFว  จึงได�จัดทำโครงการพัฒนาการเรียนรู�เด็กปฐมวัยร-วมกับพ-อแม-ผู�ปกครองข้ึน  
ท้ังนี้เพ่ือสร�างความตระหนัก  และให�ความรู�  ความเข�าใจ  ในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก  แก-พ-อแม-  ผู�ปกครอง  และผู�
ท่ีเก่ียวข�องกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย  โดยเน�นท่ีกระบวนการพัฒนาของสมอง  ควบคู-ไปกับการพัฒนาด�าน
ร-างกาย  อารมณ!  จิตใจ  และสังคม  โดยกำหนดให�พ-อแม-  ผู�ปกครอง  ของเด็กระดับชั้นอนุบาล 1- 2  โรงเรียน
บ�านปรางค! เข�าร-วมโครงการพัฒนาการเรียนรู�เด็กปฐมวัยของโรงเรียนบ�านปรางค! 

2.  วัตถุประสงค� 

 2.1 เพ่ือสร�างความตระหนัก และให�ความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยแก-พ-อแม-  
ผู�ปกครอง 

 2.2  เพ่ือส-งเสริมให�เด็กปฐมวัยในชุมชนได�รับการพัฒนาอย-างเหมาะสมตามหลักวิชาการ 

3.  เป1าหมาย  

3.1  ด&านปริมาณ   

พ-อแม-  ผู�ปกครองเด็กปฐมวัยท่ีกำลังเรียนอยู-ในระดับชั้นอนุบาล 2-3 ของโรงเรียนบ�านปรางค! 

จำนวน  250  คน 

 

3.2  ด&านคุณภาพ   

 พ-อแม- ผู�ปกครองเด็กปฐมวัยมีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยและสามารถ 

นำไปปรับใช�ในการพัฒนาเด็กอย-างมีคุณภาพ 
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 4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินการ 

    4.1  ข้ันเตรียมการ 
   1. เขียนโครงการการพัฒนาการเรียนรู�เด็กปฐมวัยร-วมกับพ-อแม- ผู�ปกครอง  

   2. เสนอโครงการเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติ 

   3. ติดต-อประสานงานไปยังผู�รับผิดชอบกิจกรรมในเรื่องระยะเวลาของกิจกรรมและงบประมาณของ 
กิจกรรม 

              4. ติดต-อประสานงานไปยังกลุ-มบริหารงบประมาณ  งานแผนงาน  งานพัสดุ และงานการเงินเพ่ือขอ
อนุมัติงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ 
     4.2  ข้ันดำเนินการ 
 1. ดำเนินการแต-งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 
 2. ประสานงานผู�รับผิดชอบกิจกรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
 3. ติดตามโครงการและกิจกรรม ตามแผนงานท่ีวางไว� 

4.3  ข้ันสรุป 
   1. ทำการเก็บข�อมูลการประเมินผลกิจกรรมในโครงการ 

             2. สรุปผลการทำกิจกรรมในโครงการ  
             3. รายงานผลการจัดโครงการต-อผู�บริหารสถานศึกษาและผู�เก่ียวข�องเผยแพร-ต-อสาธารณชน  
5.  แผนการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ ผู&ควบคุม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

1.  เสนอโครงการ √    นางฉลวย  
อนุเคราะห! 
นางสาว 
ศุภาพิชญ!  
แสนกัน 
คณะครู
ปฐมวัย 

นายชิต  
คำช่ัง 2.  ประชุมช้ีแจงแผนงาน 

แต-งตั้งคณะทำงาน  
  √ √ 

3. ดำเนินกิจกรรมตาม
แผน 
3.1 คณะทำงานออกแบบ
และนำเสนอรูปแบบการ
จัดกิจกรรม 
3.2 จัดเตรียมวัสดุและ
หนังสือเชิญผู�ปกครอง
นักเรียนปฐมวัย 
3.3 จัดกิจกรรม 

 
 
√ 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
√ 

 
√ 

 
 
 

4. กำกับ ติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงาน 

 
 

√ √ 

5.  สรุปและรายงานผล   √ √ 
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การดำเนินงาน 

6. งบประมาณ 

     งบประมาณ   8,000   บาท ถัวจ?ายทุกรายการ 

แหล?งท่ีมาของงบประมาณ  งบอุดหนุนค?าใช&จ?ายรายหัว  8,000  บาท 

                                   งบรายได&สถานศึกษา (MEP)……-…….บาท 
 

รายการงบประมาณ
(กิจกรรม) 

งบประมาณ 

ท้ังส้ิน 

จำแนกตามหมวดรายจ?าย 

ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ ค?าครุภัณฑ� 

1. ค-าอาหารว-างและน้ำด่ืม 

2. เอกสารและอุปกรณ!
กิจกรรมตามฐาน 

6,000 

2,000 

 

- 

- 

 

6,000 

- 

 

- 

2,000 

- 

- 

 

รวม 8,000 - 6,000 2,000 - 

 

7.  การวัดและประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

1. พ-อแม- ผู�ปกครองเด็กระดับปฐมวัย ร�อยละ 80  

มีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัย 

  การสอบถาม   1.แบบสอบถาม  

 

8.  ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 

ผู�ปกครองมีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยและเด็กปฐมวัยได�รับการพัฒนา 

อย-างเหมาะสมตามหลักวิชาการ 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจำป�งบประมาณ 2563                                                                                                183             

โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

 

 

 

 

ช่ือโครงการ                 โรงเรียนต&นแบบทรูปลูกปOญญา 

แผนงาน             กลุ-มบริหารวิชาการ  

สนองกลยุทธ�             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี 1 , 3 , 5 

    สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-านเขต 2 ข�อท่ี 1 , 3 , 5 

    โรงเรียนบ�านปรางค!  ข�อท่ี  1 , 3 , 5 , 6 

สนองมาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานท่ี 15 

ลักษณะของโครงการ  � ใหม-    � ต-อเนื่อง 

ผู&รับผิดชอบ    นายบุญนาค  ไชยศิลป} และนายวิทิต  คำรังษี 

ระยะเวลาดำเนินการ       ป�งบประมาณ  2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) 

 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
   ด�วยกลุ-มบริษัททรู ดำเนินโครงการทรูปลูกปFญญา โดยวัตถุประสงค!เพ่ือส-งเสริมและสนับสนุน 

การเปsดโลกทัศน!แห-งการเรียนรู�สู-โรงเรียนท่ัวประเทศ และเปsดโอกาสให�นักเรียนเข�าถึงแหล-งการเรียนรู�ได� 
อย-างเท-าเทียมกัน และกระตุ�นให�นักเรียนใช�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปAนเครื่องมือในการค�นคว�า 
หาความรู�ได�อย-างมีประสิทธิภาพ  มุ-งม่ันนำศักยภาพทางด�านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสื่อสารทุกรูปแบบ
สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคมด�านต-างๆ เพ่ือเปAนการปลูกความรู� ปลูกความดี ปลูกใจรักสิ่งแวดล�อม ให�แก-เด็ก 
เยาวชน และคนไทยท่ัวประเทศ เปsดโอกาสให�โรงเรียนในพ้ืนท่ีห-างไกลได�เข�าถึงแหล-งความรู�ได�เท-าเทียมกับเด็ก
ในเมืองใหญ- ผ-านชุดอุปกรณ!และสื่อดิจิทัลของทรูปลูกปFญญา รวมถึงส-งเสริมการ ปลูกความรู� ปลูกความดี และ 
ปลูกใจรักสิ่งแวดล�อม แก-เยาวชนทุกระดับและประชาชนท่ัวประเทศ ผ-านกิจกรรมต-างๆ เพ่ือสร�างสังคมแห-ง 
ภูมิปFญญา ควบคู-คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกต-อสิ่งแวดล�อม นำมาซ่ึงการพัฒนาประเทศอย-างยั่งยืนและ 
มีการพัฒนาช-องทางการกระจายความรู�อย-างต-อเนื่อง 

 โรงเรียนบ�านปรางค! ได�รับคัดเลือกเปAนโรงเรียนต�นแบบทรูปลูกปFญญา ตระหนักถึงความจำเปAน
ดังกล-าวข�างต�นเปAนอย-างยิ่ง จึงจัดทำโครงการเตรียมโรงเรียนต�นแบบทรูปลูกปFญญา  ให�ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถพัฒนาการเรียนการสอนและนักเรียนพัฒนาการเรียนรู�ให�มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

2.  วัตถุประสงค�    

     1. เพ่ือให�ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

     2. เพ่ือให�นักเรียนพัฒนาการเรียนรู�เต็มตามศักยภาพ 

3.  เป1าหมาย 

     3.1 เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนโรงเรียนบ�านปรางค! จำนวน  934   คน   

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  70  คน 

    3.2 เชิงคุณภาพ 

 ร�อยละ80 ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ�านปรางค! 

 
4.  วิธีดำเนินการ 

      4.1  ข้ันเตรียมการ 

1.  เขียนโครงการโรงเรียนต�นแบบทรูปลูกปFญญา 
2.  เสนอโครงการเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติ 
3.  ติดต-อประสานงานไปยังผู�รับผิดชอบกิจกรรมแต-ละกิจกรรมในเรื่องระยะเวลาของกิจกรรมและ 

งบประมาณของแต-ละกิจกรรม 
  4.  ติดต-อประสานงานไปยังกลุ-มบริหารงบประมาณ  งานแผนงาน  งานพัสดุ และงานการเงินเพ่ือขอ 

งบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ 

4.2  ขั้นดำเนินการ 

1. ประชุมคณะครู  เพ่ือกำหนดกิจกรรม 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช�ทรูปลูกปFญญา  

3. นักเรียนจัดทำผลงาน  ชิ้นงาน ในแต-ละกลุ-มสาระการเรียนรู� 

4. ปรับปรุงห�องทรูปลูกปFญญา 

     4.3  ข้ันสรุป 

1.  นำเสนอผลงานในแต-ละระดับชั้น 

2.  นำผลงานนักเรียนจัดนิทรรศการในงานปรางค!ปริทัศน! 

3.  สรุปรายงานผลเพ่ือรับการประเมินจากบริษัททรู 

5.  แผนการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ ผู&ควบคุม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

1.  เสนอโครงการ 

2.  ประชุมชี้แจง
แผนงาน แต-งต้ัง
คณะทำงาน 

3. ดำเนินกิจกรรมตาม
แผน 

4. กำกับ ติดตามและ
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน 

5.  สรุปและรายงานผล 
การดำเนินงาน 

√ 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

นายบุญนาค  
ไชยศิลป} 
นายวิฑิต 
และคณะครู 
ทุกคน 

นายชิต  
คำชั่ง 

 

 

 

6. งบประมาณ 

งบประมาณรวมท้ังส้ิน  12,000  บาท  (ถัวจ-ายทุกรายการ) 

แหล?งท่ีมาของงบประมาณ งบอุดหนุนค?าใช&จ?ายรายหัว  12,000  บาท 

รายการงบประมาณ
(กิจกรรม) 

งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ?าย 

ระยะเวลา 
ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ ค?าครุภัณฑ� 

1. ประชุมอบรมคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

2.จัดการเรียนการสอน 

ใช�สื่อทรูปลูกปFญญา 

3.จัดซ้ือและซ-อมแซมอุปกรณ! 

4. สรุปรายงานผล 

- 

 

- 

 

12,000 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

        - 

 

12,000 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ก.ย. 62.-  
ต.ค. 63 

 

 

 

 
มี่.ค 62 

รวม 12,000 - - 12,000 -  

7.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
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ชิ้นงานของนักเรียน 
สื่อการจัดการเรียนรู� 

ประเมินชิ้นงาน 
ประเมินชิ้นงาน 

แบบประเมินชิ้นงาน 
แบบประเมินชิ้นงาน 

8.  ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 

   ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 

ถึงระดับชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 6  ทุกคนสามารถเรียนรู�ได�อย-างเต็มศักยภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ                         การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด&วยกระบวนการ PLC 

แผนงาน                     กลุ-มบริหารวิชาการ  

สนองกลยุทธ�             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี 3 

    สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-านเขต 2 ข�อท่ี 3 

    โรงเรียนบ�านปรางค!  ข�อท่ี  3 

สนองมาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานท่ี 15 

ลักษณะของโครงการ  � ใหม-    � ต-อเนื่อง 

ผู&รับผิดชอบ    นางสาวศรีเรือน  จิตอารีย! และนางวิภาวี  สารถ�อย 

ระยะเวลาดำเนินการ       ป�งบประมาณ  2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) 

 

1.  หลักการและเหตุผล 
การศึกษาได�รับการคาดหมายให�ทำหน�าท่ีต-างๆ มากมายท้ังในทางสังคม การเมือง และ เศรษฐกิจ 

นับต้ังแต-การช-วยให�ประชาชนอ-านออกเขียนได�และคิดเปAน เรียนรู�จริยธรรมและความเปAนพลเมือง ตลอดจน 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

พัฒนาทักษะทางเศรษฐกิจ ซ่ึงจะช-วยเพ่ิมความเท-าเทียมในสังคมในระยะยาว จากบทบาทหน�าท่ีท่ีสำคัญ หลาย
ประการดังกล-าว การศึกษาท่ีไม-มีคุณภาพจึงก-อให�เกิด ปFญหาร�ายแรงต-อประเทศ โดยเฉพาะอย-างยิ่งในศตวรรษ 
ท่ี 21 ซ่ึงประชาชนต�องการทักษะการคิด และการดำรงชีวิตท่ีแตกต-างจากอดีตท่ีผ-านมาอย-างมี นัยสำคัญ  
ในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) หัวใจของการเปลี่ยนแปลงคือ เปลี่ยนจากเรียนรู�จากฟFง ครูสอน 
(Learning by Attending Lecture/Teaching) มาเปAนเรียนรู�จากการลงมือทำ (Learning by Doing) ท้ังหมด
นี้ เปAนการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนและวงการศึกษาโดยสิ้นเชิง เปAนการเปลี่ยนแปลงในระดับ จิตสำนึก ระดับ
รากฐาน และระดับโครงสร�าง จึงต�องมี “การจัดการการเปลี่ยนแปลง” (Change Management) อย-างจริงจัง
และเปAนระบบ มองจากมุมหนึ่ง PLC คือ เครื่องมือสำหรับให�ครูรวมตัวกันเปAน ชุมชน (community) ทำหน�าท่ี 
เปAนผู�นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงใน ระดับ “ปฏิรูป” การเรียนรู� เปAนการ
ปฏิรูปท่ี “เกิดจากภายใน” คือ ครูร-วมกันดำเนินการ เพ่ือให�การปฏิรูป การเรียนรู�ดำเนินคู-ขนาน และเสริมแรง
กันท้ังจากภายในและจากภายนอก PLC เปAนเครื่องมือให�ครูเปAน ผู�ลง มือกระทำ (actor) เปAน “ประธาน” เพ่ือ
สร�างการเปลี่ยนแปลงให�แก-วงการศึกษา (วิจารณ! พานิช.2555) ซ่ึงสัมพันธ!กับแนวคิดการสร�างโรงเรียนให�เปAน
ชุมชนการเรียนรู�ทางวิชาชีพครู ท่ีเน�นการเรียนรู�เพ่ือพัฒนา วิชาชีพครูโดยเน�นการเรียนรู�ของนักเรียนเปAนหัวใจ
สำคัญ จากการศึกษาท่ีพบว-าชุมชนการเรียนรู�ทางวิชาชีพ เปAนแนวคิดท่ีมุ-งเน�นการพัฒนาการเรียนรู�ของบุคคล
และองค!กร ท่ีพัฒนาจากแนวคิดองค!กรแห-งการเรียนรู�และ พัฒนาต-อมาเปAนโรงเรียนแห-งการเรียนรู� ผู�บริหาร
สถานศึกษาเปAนกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ต�องจัดการศึกษาและ ออกแบบการจัดการ
เรียนรู�ร-วมกับครู ผู�เรียนจึงจะประสบความสำเร็จในการเรียนรู�ดังนั้นจึงมีความจำเปAนท่ี ต�องจัดให�มีการประชุม
เชิ งปฏิ บั ติการการขยายผลการสร�างชุมชนการเรียนรู�ท างวิชาชีพ  (PLC : Professional Learning 
Community) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ทางวิชาการ เพ่ือให�เปAนเครื่องมือในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ให�เกิดประสิทธิผลสูงสุด 
   โรงเรียนบ�านปรางค!จึงได�จัดทำโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด�วยกระบวนการ PLC   เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ให�สอดคล�องและเกิดประโยชน!สูงสุดกับผู�เรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพต-อไป 

 

2.  วัตถุประสงค�    

      2.1  เพ่ือจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ทางวิชาการ แก-คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  
โรงเรียนบ�านปรางค! ไปสู-การปฏิบัติอย-างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

      2.2 เพ่ือให�คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ�านปรางค! สามารถสร�างเครื่องมือแก�ไขปFญหาและ
พัฒนาการเรียนรู�ด�วยกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ได�อย-างเต็มศักยภาพ 

3.  เป1าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 
          นักเรียนชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาป�ท่ี 6   จำนวน  934   คน   
 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  64  คน 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

     3.2 เชิงคุณภาพ 
         3.2.1 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู�ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให�แก-ผู�เรียน 
ได�อย-างมีประสิทธิภาพ  
         3.2.2 นักเรียนโรงเรียนบ�านปรางค!ทุกคนได�เรียนรู�อย-าง มีความสุข 
4.  วิธีดำเนินการ 

     4.1 ข้ันเตรียมการ 

  1. เขียนโครงการนำเสนอ 
          2.  เสนอโครงการเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติ 

3.  ติดต-อประสานงานไปยังกลุ-มบริหารงบประมาณ  งานแผนงาน  งานพัสดุ และงานการเงินเพ่ือขอ 
งบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ 
     4.2 ข้ันดำเนินการ 

  1. ดำเนินการแต-งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 
  2. ประสานงานผู�รับผิดชอบกิจกรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
  3. ติดตามโครงการและกิจกรรม ตามแผนงานท่ีวางไว� 

    4.3 ข้ันสรุป 
1.  สรุปผลดำเนินการโครงการ 
2.  รายงานผลการจัดโครงการต-อผู�บริหารสถานศึกษาและผู�เก่ียวข�อง   

5.  แผนการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ ผู&ควบคุม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

1.  เสนอโครงการ √    นางสาวศรีเรือน นายชิต  คำช่ัง 

2.  ประชุมช้ีแจงแผนงาน 
แต-งตั้งคณะทำงาน  

√    
นางสาวศรีเรือน 

3. ดำเนินกิจกรรมตามแผน  √ √ √ คณะครทูุกคน 

4. กำกับ ติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงาน 

 √  √ 
นางสาวศรีเรือน 

5.  สรุปและรายงานผล 
การดำเนินงาน 

 √  √ 
นางสาวศรีเรือน 
นางวิภาวี   

6. งบประมาณ 

 งบประมาณ -    บาท 

แหล?งท่ีมาของงบประมาณ  ไม-ใช�งบประมาณ 

รายการงบประมาณ งบประมาณ จำแนกตามหมวดรายจ?าย ระยะเวลา 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

(กิจกรรม) ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ ค?าครุภัณฑ� 

1. จัดซ้ือวัสดุ
ดำเนินการจัดทำ 

2.รายงานและจัดทำ
รูปเล-ม 

- 

 

- 

 

- 

- 

- - 

 

ตค..62 –
กย.63 

มี.ค. 63 - 

ก.ย.63 

รวม - - - - -  

7.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1.  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีเครื่องมือ
ในการแก�ปFญหาการจัดการเรียนการสอน 

2.  นักเรียนโรงเรียนบ�านปรางค!เรียนรู� 
อย-างมีความสุข  

ทำแบบทดสอบ  
ทำแบบฝVก 

การสอบถาม 

 

แบบทดสอบ   

แบบฝVก 

แบบสอบถาม 

8.  ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 

     8.1 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีเครื่องมือในการแก�ปFญหาการจัดการเรียนการสอน 

     8.2 นักเรียนเรียนรู�อย-างมีความสุข  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือโครงการ              ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู& 
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แผนงาน             กลุ-มบริหารวิชาการ  

สนองกลยุทธ�             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี 1 , 3 , 5 

    สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-านเขต 2 ข�อท่ี 1 , 3 , 5 

    โรงเรียนบ�านปรางค!  ข�อท่ี  1 , 3 , 5 

สนองมาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานท่ี 15 

ลักษณะของโครงการ  � ใหม-    � ต-อเนื่อง 

ผู&รับผิดชอบ    นางสาวอชิรญาณ!   อินต|ะแสน และนายเฉลิมพล  หน-อคำ 

ระยะเวลาดำเนินการ       ป�งบประมาณ  2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) 

 

1.  หลักการและเหตุผล 
 

           จากนโยบายการปรับเวลาเรียนของรัฐมนตรีว-าการกระทรวงศึกษาธิการ ให�ลดชั่วโมงเรียนของเด็กลง 
โดยเรียนภาควิชาการในสาระหลักถึงเวลา 14.00 น. จากนั้นให�เด็กทำกิจกรรมนอกห�องเรียน เพ่ือเสริมสร�าง
ทักษะการเรียนรู�ในทุกด�าน ในรูปแบบของกิจกรรมเสริมหลักสูตร และการเรียนรู�แบบบูรณาการ การเรียนรู�นอก
ห�องเรียนในกลุ-มสาระการเรียนรู� สุขศึกษาและพลศึกษา การงานพ้ืนฐานอาชีพและเทคโนโลยี และวิชาศิลปะ
และนาฎศิลป} ซ่ึงเปAนการเรียนรู�แบบบูรณาการและกิจกรรมกลุ-ม อันจะทำให�เด็กลดความเคร-งเครียด จากการ
เรียนเนื้อหามาเปAนกิจกรรมท่ีสนุกสนาน รวมท้ังเสริมสร�างทักษะทุกด�าน คือด�านร-างกาย สติปFญญา อารมณ! 
และสังคม 

โรงเรียนบ�านปรางค!เปAนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2   
เปAนโรงเรียนท่ีมุ-งจัดการศึกษาให�กับผู�เรียนได�รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพต้ังแต-ระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น  ปFจจุบันโรงเรียนบ�านปรางค!เปAนโรงเรียนต�นแบบแกนนำในการจัดการศึกษาท่ีสำคัญ 
เปAนโรงเรียนต�นแบบโรงเรียนในฝFน  เปAนศูนย!การเรียนรู�และโครงการพิเศษของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเปAนโรงเรียนต�นแบบการศึกษาภาคบังคับ  เปAนโรงเรียนยอดนิยมของอำเภอปFว จึงทำ
ให�มีนักเรียนเข�าเรียนเพ่ิมข้ึนทุกป�  ซ่ึงในป�การศึกษา  2562  มีจำนวนนักเรียน  685  คน ข�าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 65  คน ต�องจัดการศึกษาของโรงเรียนให�มีคุณภาพ ดังนั้นโรงเรียนบ�านปรางค!มี
การจัดการศึกษาท่ีให�ผู�เรียนได�เรียนรู�ในเชิงบูรณาการท่ีส-งเสริมให�ผู�เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู�ผ-านการปฏิบัติ
จริง ท่ีนักเรียนจะสามารถประยุกต!ใช�ความรู�และประสบการณ!ท่ีรับจากกิจกรรม ไปใช�ให�เกิดประโยชน!ในการ
ดำเนินชีวิตได�อย-างมีคุณภาพต-อไป  จากความสำคัญและเหตุผลดังกล-าวข�างต�น  

ทางโรงเรียนบ�านปรางค!  ได�เล็งเห็นความสำคัญของนโยบายลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู�ด�วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู�  การจัดประสบการณ!เรียนรู�  กิจกรรมท่ีหลากหลายเปAนการเพ่ิมพูนประสบการณ!ความรู�
ความสามารถตามความสามารถ  ความถนัด  ความสนใจและตามศักยภาพของผู�เรียน  ทางโรงเรียนเห็น
ความสำคัญของนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู�จึงจัดทำโครงการเตรียมความพร�อมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู�
เตรียมความพร�อมเพ่ือสนองต-อนโยบายดังกล-าว 
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 2.  วัตถุประสงค�    

      2.1 เพ่ือให�ผู�เรียนได�เพ่ิมพูนประสบการณ!ทักษะชีวิตตามศักยภาพของตนเอง 

      2.2 เพ่ือให�ผู�เรียนมีความสุขในการเรียนรู� 

3.  เป1าหมาย 

     3.1 เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนบ�านปรางค! ต้ังแต-ชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 1 ถึงชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 6 จำนวน 685 คน     

เข�าร-วมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู� 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 65 คน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
        1 นักเรียนเรียนรู�กิจกรรมตามความถนัด ความสนใจ ความต�องการ และปฏิบัติด�วยตนเองได� 

        2 นักเรียนเรียนรู�อย-างมีความสุข 
 4.  วิธีดำเนินการ 

      4.1 ข้ันดำเนินการ 
           4.1.1 เขียนโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู� 

 4.1.2 เสนอโครงการต-อผู�บริหารโรงเรียน 
   4.1.3 ติดต-อประสานงานไปยังครูผู�รับผิดชอบกิจกรรมแต-ละกิจกรรมในเรื่องระยะเวลาของกิจกรรม
และงบประมาณของแต-ละกิจกรรม 
   4.1.4 ติดต-อประสานงานไปยังกลุ-มบริหารงบประมาณ งานแผนงาน งานพัสดุ และงานการเงินเพ่ือ 
ของบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ 

      4.2 ข้ันดำเนินการ 
             4.2.1 ดำเนินการแต-งต้ังผู�รับผิดชอบโครงการเตรียมความพร�อมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู� 
             4.2.2 ประสานงานครูผู�รับผิดชอบ ดำเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู�ตามท่ีได�กำหนดไว�  
     4.2.3 ติดตามโครงการ/กิจกรรม ดำเนินงานตามแผนงานท่ีวางไว�   
      4.3 ข้ันสรุป 

             4.3.1 ทำการเก็บข�อมูลการประเมินผลกิจกรรมแต-ละกิจกรรมในโครงการ 

             4.3.2 สรุปผลการทำกิจกรรมในโครงการ 
             4.3.3 สรุปผลโครงการ 
             4.3.4 รายงานผลการจัดโครงการต-อผู�บริหารโรงเรียน 
5.  แผนการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ ผู&ควบคุม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

1.  เสนอโครงการ √    นางสาว
อชิรญาณ!   
อินต|ะแสน 
นายเฉลมิพล  
หน-อคำ 
 

นายชิต  
คำช่ัง 

2.  ประชุมช้ีแจงแผนงาน 
แต-งตั้งคณะทำงาน  

√    

3. ดำเนินกิจกรรมตามแผน √ √ √ √ 

4. กำกับ ติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงาน 

  √  

5.  สรุปและรายงานผล 
การดำเนินงาน 

  √  

6. งบประมาณ 

 งบประมาณ   20,000   บาท (ถัวจ-ายทุกรายการ) 

แหล?งท่ีมาของงบประมาณ งบอุดหนุนค-าใช�จ-ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู�เรียน 

รายการงบประมาณ(กิจกรรม) งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ?าย 

ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ ค?าครุภัณฑ� 
1. กิจกรรมสร�างเสริมสมรรถนะ
และการเรียนรู� 

7,500   - - 7,500   - 

2. กิจกรรมสร�างเสริมคุณลักษณะ
และค-านิยม 

7,000   - - 7,000   - 

3. กิ จ ก ร รม ส ร� า ง เส ริ ม ทั ก ษ ะ 
การทำงาน การดำรงชีพและทักษะ
ชีวิต 

5,000   -   - 5,000   - 

4. รายงานผล 500 - - 500 - 

รวม 20,000 - - 20,000 - 

7.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู�ความ
เข�าใจและมีความพร�อมการจัดการเรียนการสอน 
ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู� 

2. นักเรียนเรียนรู�และร-วมกิจกรรม 

อย-างมีความสุข 

การสอบถาม 

 

 

การสังเกต 

แบบสอบถาม 

 

 

แบบสังเกต 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

  

8.  ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 

     นักเรียน โรงเรียนบ�านปรางค!  มีความรู�ความสามารถและทักษะชีวิต อยู-ร-วมกับผู� อ่ืนในสังคมได�  
อย-างมีความสุข 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือโครงการ    การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการบริหารและ 

  การจัดการเรียนรู& 

แผนงาน    กลุ-มบริหารท่ัวไป 

สนองกลยุทธ�    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี 1 

     สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 ข�อ 1 

     โรงเรียนบ�านปรางค! ข�อท่ี 1 

สนองมาตรฐาน สพฐ.   มาตรฐานท่ี 11,13 

ลักษณะของโครงการ    � ใหม-    � ต-อเนื่อง 

ผู&รับผิดชอบโครงการ    นายบุญนาค  ไชยศิลป} ,นายวิฑิต  คำรังษี  

ระยะเวลาดำเนินการ       ป�งบประมาณ  2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) 

 

1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห-งชาติ พุทธศักราช 2542 แก�ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 
พุทธศักราช 2545 และ ฉบับท่ี 3 พุทธศักราช 2553  กำหนดวัตถุประสงค!ให�ผู�เรียนมีสิทธิได�รับการพัฒนาขีด
ความสามารถในการใช�เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให�มีความรู�และทักษะ มุ-งเน�นให�ผู�เรียนมีนิสัยรักการอ-าน ใฝv
เรียนรู� ใช�เทคโนโลยีสารสนเทศอย-างสร�างสรรค! สถานศึกษาจะต�องจัดให�มีการบริการด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

เพ่ือการศึกษาอย-างมีคุณภาพ เหมาะสม และเพียงพอในการให�บริการ ตามนโยบายเรียนฟรีอย-างมีคุณภาพ    
15 ป�  ซ่ึงกำหนดให�สถานศึกษาให�บริการด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม-น�อยกว-าป�ละ 40 ชั่วโมง  
 การให�บริการด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ ป�งบประมาณ 2561  โรงเรียนได�ปรับปรุงพัฒนาระบบ
เครือข-ายในห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร! อาคารปรางค!ฉัตรแก�วเปAนระบบสาย ความเร็วในการเข�าเชื่อมต-อ 
100Mbps อาคารปรางค!สิริและปรางค!ลีลาเปAนระบบไร�  ความเร็วในการเชื่อมต-อ 54Mbps และจากการสำรวจ
ความต�องการของผู�ใช�งานพบว-า ความเร็วอินเตอร!เน็ตท่ีใช�อยู-เพียง 100 Mbps ซ่ึงยังไม-เพียงพอกับความ
ต�องการในการจัดการศึกษา ดังนั้น เห็นสมควรปรับปรุงความเร็วของระบบอินเตอร!เน็ต เปAนระบบใยแก�วนำแสง 
เพ่ือให�ตอบสนองในการจัดการศึกษา 
 โรงเรียนบ�านปรางค! จึงจัดทำโครงการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหาร
และการจัดการเรียนรู�เพ่ือตอบสนองนโยบาย และพัฒนาการให�บริการดังกล-าว 

2. วัตถุประสงค� 

 1. เพ่ือให�นักเรียนได�ใช�เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบค�นข�อมูลตามความสนใจของนักเรียน 

 2. เพ่ือสร�างนิสัยใฝvรู�ใฝvเรียน รักการอ-านของนักเรียน 

 3. เพ่ือให�นักเรียนเกิดความรู�และทักษะในการเรียนรู� ด�วยตนเอง 

 4. เพ่ือเปAนการเพ่ิมเติมการเรียนรู�ในการสร�างองค!ความรู�ของนักเรียน 

 5. เพ่ือให�เพ่ิมทักษะการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน 

3. เป1าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 

 นักเรียนโรงเรียนบ�านปรางค! 934  คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนสามารถเข�าถึงและใช�งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาได� ระดับเกณฑ!คุณภาพ ดี 

  2. นักเรียนท่ีมีความพึงพอใจต-อการให�บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาระดับเกณฑ!
คุณภาพ ดี 

4. วิธีดำเนินการ 

 4.1 ข้ันเตรียมการ 

  1. เขียนโครงการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารและการ
จัดการเรียนรู� 
  2. เสนอโครงการเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติ 
  3. ติดต-อประสานงานไปยังผู�รับผิดชอบกิจกรรมแต-ละกิจกรรมในเรื่องระยะเวลาของกิจกรรม
และงบประมาณของแต-ละกิจกรรม 

  4. ติดต-อประสานงานไปยังกลุ-มบริหารงานงบประมาณ งานแผนงาน งานพัสดุ และงาน
การเงินเพ่ือของบประมาณในการสนับสนุนดำเนินงานตามโครงการ 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

 4.2 ข้ันดำเนินการ 

  1. ดำเนินการแต-งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานแต-ละกิจกรรม 

  2. ประสานงานผู�รับผิดชอบกิจกรรมแต-ละกิจกรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 

  3. ติดตามโครงการและกิจกรรม ตามแผนงานท่ีวางไว� 

 4.3 ข้ันสรุป 

  1. ทำการเก็บข�อมูลการประเมินผลกิจกรรมแต-ละกิจกรรมในโครงการ 

  2. สรุปผลการทำกิจกรรมในโครงการ 

  3. สรุปผลโครงการ 

  4. รายงานผลการจัดโครงการต-อผู�บริหารสถานศึกษาและผู�เก่ียวข�อง เผยแพร-ต-อสาธารณชน 

5. แผนการดำเนินงาน 

 

รายละเอียดกิจกรรม 

ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ ผู&ควบคุม ไตรมาสท่ี 
1 

ไตรมาสท่ี 
2 

ไตรมาสท่ี 
3 

ไตรมาสท่ี 
4 

1.  เสนอโครงการ 
2.  ประชุมชี้แจงแผนงาน  แต-งต้ัง
คณะทำงาน  
3. ดำเนินกิจกรรมตามแผน 
     - ติดต้ัง Wifi ห�องสมุด 1 จุด 
อาคารเรียน 2 จุด 
    - อัพเกรดอุปกรณ!คอมพิวเตอร!
ห�องปฏิบัติการ 
    - จัดซ้ืออุปกรณ!สำรอง 
4. กำกับ ติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
5.  สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

√ 
√ 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
  

  

 
 
 
 
√ 
  
√ 
 
 
√ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

√ 
√ 
√ 

นายบุญนาค  
ไชยศิลป}   

นายวิฑิต  
คำรังษี 

นายชิต  
 คำช่ัง 

 

6. งบประมาณ 

 งบประมาณ 150,000 บาท  (ถัวจ-ายทุกรายการ) 
 แหล?งงบประมาณ   งบอุดหนุนค-าใช�จ-ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู�เรียน 150,000  บาท   
 

รายการงบประมาณ งบประมาณ จำแนกตามหมวดรายจ?าย 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

(กิจกรรม) ท้ังส้ิน ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ ค?าครุภัณฑ� 
1.ปรับเปลี่ยนอุปกรณ!ระบบเครือข-าย 
2.ติดต้ังอุปกรณ! Wifi ห�องสมุดและอาคาร
เรียน 
3. อัพเกรดอุปกรณ!คอมพิวเตอร!
ห�องปฏิบัติการ 

70,000 
30,000 

 
50,000 

 

- 
- 
 
- 

 

- 
- 
 
- 

 

70,000 
- 

30,000 
50,000 

- 
- 
 
 
- 

 
รวม 150,000 - - 150,000 - 

 

7. การวัดและประเมินผล 

  

ตัวบ?งช้ีความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช&วัด 

1. ร�อยละของความพึงพอใจในการ
ให�บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.ร�อยละของนักเรียนสามารถใช�
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาอย-างมีคุณภาพ 

- สภาพจริง 

- สัมภาษณ!ความคิดเห็นของ
นักเรียน ครู ผู�รับบริการ 

- แบบสังเกต 

- แบบสัมภาษณ! 

 

8. ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 

 1. เพ่ือให�นักเรียนได�ใช�เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบค�นข�อมูลตามความสนใจของนักเรียน 

 2. เพ่ือสร�างนิสัยใฝvรู�ใฝvเรียน รักการอ-านของนักเรียน 

 3. เพ่ือให�นักเรียนเกิดความรู�และทักษะในการเรียนรู� ด�วยตนเอง 

 4. เพ่ือเปAนการเพ่ิมเติมการเรียนรู�ในการสร�างองค!ความรู�ของนักเรียน 

 5. เพ่ือให�เพ่ิมทักษะการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน 

 
 

 

 

 

 

ช่ือโครงการ               ส?งเสริมสุขภาพ  

แผนงาน   กลุ-มบริหารท่ัวไป 

สนองกลยุทธ�               สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี  3 

    สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-านเขต 2 ข�อท่ี   3 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

    โรงเรียนบ�านปรางค! ข�อท่ี  3 

สนองมาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานท่ี 1 

ลักษณะของโครงการ  � ใหม-    � ต-อเนื่อง 

ผู&รับผิดชอบ           นางสมคิด  จันทร  และนางสุครอง  นันทแลบ 

ระยะเวลาดำเนินการ                ป�งบประมาณ  2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) 

 

1.หลักการและเหตุผล 

สุขภาพเปAนปFจจัยท่ีสำคัญในการดำรงชีวิต การดูแลสุขภาพอย-างต-อเนื่องเปAนส-งท่ีดีและทุกคนควร
กระทำ หากมีสุขภาพท่ีแข็งแรงและสมบูรณ!ดี  จะเปAนพ้ืนฐานสำคัญต-อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนา
ด�านสุขภาพอนามัยจะต�องได�รับการดูแลอย-างใกล�ชิดต้ังแต-วัยเด็ก  จะส-งผลให�การจัดการศึกษาเปAนไปอย-างมี
ประสิทธิภาพตามไปด�วย นักเรียนเปAนกลุ-มประชากรสำคัญท่ีเปAนเปjาหมายในการพัฒนาพฤติกรรมอนามัย และ
สร�างสุขนิสัยของเด็ก ประชากรกลุ-มวัยเรียน  ซ่ึงเปAนจุดเริ่มต�นของการเปAนผู�ใหญ-ท่ีมีสุขภาวะท่ีดี โรงเรียนบ�าน
ปรางค!  เปAนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 มุ-งจัดการศึกษาให�กับผู�เรียน
ได�รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพต้ังแต-ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต�น  ปFจจุบันโรงเรียน
บ�านปรางค!เปAนโรงเรียนต�นแบบแกนนำในการจัดการศึกษาท่ีสำคัญ  เปAนโรงเรียนต�นแบบโรงเรียนในฝFน ต�องจัด
การศึกษาของโรงเรียนให�มีคุณภาพและส-งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียน  บุคลากรให�มีสุขภาพสมบูรณ!
แข็งแรงพร�อมท่ีจะดำรงชีวิตอยู-ในสังคมได�อย-างมีความสุข จากความสำคัญและเหตุผลดังกล-าวข�างต�น  ทาง
โรงเรียนได�เล็งเห็นความสำคัญของการส-งเสริมสุขภาพ ทันตสุขภาพและอนามัย นักเรียน  จัดกิจกรรมการ
ส-งเสริมสุขภาพต-างๆ เพ่ือให�นักเรียนได�ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาสุขภาพร-างกายของตนเองมีอนามัย
สมบูรณ!ร-างกายแข็งแรง มีสุขนิสัย และสุขภาพจิตท่ีดี  จึงได�จัดทำโครงการส-งเสริมสุขภาพ ข้ึน  เพ่ือส-งเสริม
สุขภาพอนามัยของนักเรียนให�มีสุขภาพสมบูรณ!แข็งแรง ปลูกฝFงให�ผู�เรียนมีวินัยต-อตนเองท่ีรู�จักการรักษาความ
สะอาดของร-างกายและได�เรียนรู�เก่ียวกับการปฏิบัติตนในการส-งเสริมสุขภาพอนามัยของตนเองและบุคคลใน
ครอบครัว  รู�จักการปjองกันโรคต-าง ๆ รวมท้ังสิ่งท่ีเปAนภัยต-อชีวิต และส-งเสริมความสัมพันธ!  ความร-วมมือ กับ
ชุมชนในการส-งเสริมสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
 
2. วัตถุประสงค� 

 1. เพ่ือส-งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียนให�มีสุขภาพสมบูรณ!แข็งแรง 
      2. เพ่ือให�นักเรียนได�เรียนรู�เก่ียวกับการปฏิบัติตนในการส-งเสริมสุขภาพอนามัยของตนเองและบุคคล      
ในครอบครัว 
      3. เพ่ือส-งเสริมความสัมพันธ! ความร-วมมือ กับชุมชนในการส-งเสริมสุขภาพของนักเรียนและบุคลากร      
ในโรงเรียน    



แผนปฏิบัติการประจำป�งบประมาณ 2563                                                                                                198             

โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

3. เป1าหมาย 

      3.1 ด&านปริมาณ     
   นักเรียนโรงเรียนบ�านปรางค!  จำนวน 934  คน 

     3.2 ด&านคุณภาพ  
1. ร�อยละ 95 ของนักเรียนมีความรู�เรื่องสุขภาพและทันตสุขภาพท่ีถูกต�องสามารถนำไปปฏิบัติ                

ในชีวิตประจำวันและแนะนำผู�อ่ืนได� 

2. ร�อยละ 95 ของนักเรียนและบุคลากรมีสุขภาพร-างกายท่ีแข็งแรง 

3. นักเรียนทุกคนได�รับบริการด�านสุขภาพอนามัย  และทันตสุขภาพอย-างต-อเนื่องทุกป�    

4.  กิจกรรมและวิธีดำเนินงาน 

      4.1   ข้ันเตรียมการ 

 4.1.1  เขียนโครงการส-งเสริมสุขภาพ 
 4.1.2  เสนอโครงการต-อผู�บริหารโรงเรียน 
 4.1.3  ติดต-อประสานงานไปยังครูผู�รับผิดชอบโครงการและงบประมาณของโครงการ 

   4.1.4  ติดต-อประสานงานไปยังกลุ-มบริหารงบประมาณ  งานแผนงาน  งานพัสดุ และงานการเงินเพ่ือ
ของบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ 

      4.2  ข้ันดำเนินการ 

   4.2.1  ดำเนินการแต-งต้ังกรรมการดำเนินงานโครงการส-งเสริมสุขภาพ 
             4.2.2  ประสานงานครูผู�รับผิดชอบโครงการ ดำเนินกิจกรรมตามท่ีได�กำหนดไว�  
             4.2.3  นิเทศ ติดตามโครงการส-งเสริมสุขภาพ ดำเนินงานตามแผนงานท่ีวางไว�  

4.3  ข้ันสรุป 

             4.3.1  ทำการเก็บข�อมูลการประเมินผลโครงการ 
             4.3.2  สรุปผลการทำโครงการ 
             4.3.3  สรุปผลโครงการ 
             4.3.4  รายงานผลการดำเนินงานโครงการต-อผู�บริหารสถานศึกษาและผู�เก่ียวข�อง 
 

5.  แผนการดำเนินงาน 

รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ ผู&ควบคุม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

1.จัดซ้ือยา 
2.จัดซ้ือบัตรสุขภาพ
นักเรียน 

√          

       √  

นางสมคิด 
จันทร 

นางสุครอง 

นายชิต   

คำช่ัง 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

นันทแลบ 

 

 

 

6.  งบประมาณ  รวมท้ังส้ิน   5,000   บาท  (ถัวจ?ายทุกรายการ) 

 แหล?งเงินงบประมาณ    งบอุดหนุนค?าใช&จ?ายรายหัว 5,000   บาท   

รายการงบประมาณ
(กิจกรรม) 

งบประมาณ 

ท้ังส้ิน 

จำแนกตามหมวดรายจ?าย 
ระยะเวลา 

ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ ค?าครุภัณฑ� 

1.จัดซ้ือยา 
2.จัดซ้ือบัตรสุขภาพ
นักเรียน 

4,000 
1,000 

- 
- 

- 
- 

4,000 
1,000 

- 
- 

 

รวม 5,000 - - 5,000 - 
 

 

7.  การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช&วัด 

1. มียาสำหรับการปฐมพยาบาลเบ้ืองต�น
ในโรงเรียนอย-างเพียงพอ 

2.  นักเรียนมีบัตรสุขภาพครบทุกคน 

1. สอบถาม สัมภาษณ!   

2. ประเมินโครงการ 

1. แบบสอบถาม 

2. แบบประเมินโครงการ 

 

 

8.  ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 

 นักเรียนโรงเรียนบ�านปรางค!ทุกคน  มีความรู�เก่ียวกับการปฏิบัติตนในการส-งเสริมสุขภาพอนามัย
ของตนเองและบุคคลในครอบครัว  มีสุขภาพอนามัยของนักเรียนให�มีสุขภาพสมบูรณ!แข็งแรง  ผู�นำนักเรียนมี
ส-วนร-วมในการประชาสัมพันธ!  ส-งเสริมความสัมพันธ!  ความร-วมมือ กับชุมชนในการส-งเสริมสุขภาพของนักเรียน  
บุคลากร  ในโรงเรียนและชุมชน 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือโครงการ              ปรับปรุงภูมิทัศน� ส่ิงแวดล&อมและส&วมสะอาด 

แผนงาน  กลุ-มบริหารท่ัวไป 

สนองกลยุทธ�           สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี 1, 2 

   สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-านเขต 2 ข�อท่ี 1, 2 

   โรงเรียนบ�านปรางค!  ข�อท่ี 1, 2 

สนองมาตรฐาน สพฐ. มาตรฐานท่ี 11 

ลักษณะของโครงการ � ใหม-    � ต-อเนื่อง 

ผู&รับผิดชอบ  นายจิระเมศร!  พิพัฒน!คงถาวร , นายจักราช  ดีคำวงค!  

ระยะเวลาดำเนินงาน     ป�การศึกษา 2563 (ตุลาคม 2562 –  กันยายน 2563) 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

 การศึกษาตามท่ีระบุไว�ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห-งชาติ  พ.ศ. 2542  แก�ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2)
พ.ศ. 2545 ซ่ึงเปAนกฎหมายสำคัญของการปฏิรูปการศึกษามีความมุ-งหมายในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา 
คนไทยให�เปAนมนุษย!ท่ีสมบูรณ!ท้ังร-างกายจิตใจสติปFญญาความรู�และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน 
การดำรงชีวิตสามารถอยู-ร-วมกับผู�อ่ืนได�อย-างมีความสุข และแหล-งเรียนรู�เปAนสิ่งสำคัญตามมาตรา 25 กล-าวว-า   
รัฐต�องส-งเสริมการดำเนินงานและจัดต้ังแหล-งเรียนรู�ตลอดชีวิตทุกรูปแบบอย-างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ    
โดยให�หน-วยงานต�นสังกัดและสถานศึกษาจัดกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีต�องดำเนินการ
ต-อเนื่องเพ่ือให�การจัดการศึกษาบรรลุเปjาหมายตามหลักสูตร 

 ดังนั้นโรงเรียนบ�านปรางค!  จึงได�จัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน!สิ่งแวดล�อมและส�วมสะอาด เปAนส-วนหนึ่ง
ของการจัดแหล-งเรียนรู�ตลอดชีวิตทุกรูปแบบของโรงเรียนเปAนกิจกรรมการเรียนแบบบรูณาการท่ีสำคัญยิ่งอย-าง
หนึ่งท่ีมีผลต-อการพัฒนาการเรียนรู�แก-ผู�เรียนในกลุ-มสาระการเรียนรู�ได�เปAนอย-างดี  จัดกิจกรรมการจัดภูมิทัศน!
และสิ่งแวดล�อมในโรงเรียนให�น-าอยู-  รมรื่น  และการจัดกิจกรรมส�วมสุขสันต!เน�นความสะอาดส-งผลให�นักเรียน
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

เรียนรู�อย-างมีความสุข สุขภาพดี  ตระหนักและรู�คุณค-าของสิ่งแวดล�อมในโรงเรียน เปAนแหล-งเรียนรู�ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนและทำให�มีบรรยากาศสะอาดร-มรื่นสวยงาม ซ่ึงเปAนความสำคัญของ
ผู�เรียนในการเปsดโลกทัศน!แห-งการเรียนรู�ด�วยตนเอง  

 2.  วัตถุประสงค� 

      2.1  เพ่ือให�นักเรียนตระหนักรู�คุณค-าของสิ่งแวดล�อมในโรงเรียน 

      2.2  เพ่ือเปAนแหล-งเรียนรู�ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน 

      2.3  เพ่ือให�มีบรรยากาศสะอาดร-มรื่นสวยงาม 

      2.4  เพ่ือให�ส�วมสะอาดถูกสุขลักษณะ 

3.  เป1าหมาย 

     3.1 เชิงปริมาณ   
       1.  นักเรียนโรงเรียนบ�านปรางค! ชั้นอนุบาลป�ท่ี 2 – 6 ทุกคน     
          2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ�านปรางค!  ทุกคน   

          3.2 เชิงคุณภาพ  

  1.  โรงเรียนมีสิ่งแวดล�อมและแหล-งเรียนรู�และมีบรรยากาศร-มรื่นสะอาดสวยงาม  ให�นักเรียน
ใช�เปAนแหล-งเรียนรู�ในการศึกษาค�นคว�า  และสร�างองค!ความรู�ด�วยตนเองอย-างสร�างสรรค!จากการปฏิบัติจริง 

  2.  นักเรียนได�เรียนรู�และประสบการณ!จริงจากแหล-งเรียนรู�ต-าง ๆ  ร�อยละ 90 

    3.  ส�วมสะอาดและถูกสุขลักษณะ ไม-มีกลิ่นรบกวนส-งผลให�นักเรียนเรียนรู�อย-างมีความสุข   

4.  วิธีดำเนินการ 

4.1  ข้ันเตรียมการ 

1.  เขียนโครงการปรับปรุงภูมิทัศน!  สิ่งแวดล�อมและส�วมสะอาด 

2.  เสนอโครงการเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติ 

3.  ติดต-อประสานงานไปยังผู�รับผิดชอบกิจกรรมแต-ละกิจกรรมในเรื่องระยะเวลาของกิจกรรมและ 

งบประมาณของแต-ละกิจกรรม 

  4.  ติดต-อประสานงานไปยังกลุ-มบริหารงบประมาณ  งานแผนงาน  งานพัสดุ และงานการเงินเพ่ือขอ 

งบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ 

4.2  ข้ันดำเนินการ 

           1.  ดำเนินการแต-งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานแต-ละกิจกรรม 

           2.  ประสานงานผู�รับผิดชอบกิจกรรมแต-ละกิจกรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
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           3.  ติดตามโครงการและกิจกรรม ตามแผนงานท่ีวางไว� 

4.3  ข้ันสรุป 

1.  ทำการเก็บข�อมูลการประเมินผลกิจกรรมแต-ละกิจกรรมในโครงการ 

2.  สรุปผลการทำกิจกรรมในโครงการ  

3.  สรุปผลโครงการ 

4.  รายงานผลการจัดโครงการต-อผู�บริหารสถานศึกษาและผู�เก่ียวข�อง 

5.  เผยแพร-ต-อสาธารณชน 
5.  แผนการดำเนินงาน  
 

กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ ผู&ควบคุม ไตรมาสท่ี 
1 

ไตรมาสท่ี 
2 

ไตรมาสท่ี 
3 

ไตรมาสท่ี 
4 

1.  เสนอโครงการ √    นายจิระเมศร! 
พิพัฒน!คงถาวร  

นายจักราช   

ดีคำวงค! 

 

 

 

 

นายชิต  

คำช่ัง 

 

 

 

 

 

2.  ประชุมชี้แจงแผนงาน  
แต-งต้ังคณะทำงาน  

√    

3. ดำเนินกิจกรรมตามแผน 

   3.1 จัดภูมิทัศน!และ
สิ่งแวดล�อมในโรงเรียน 

   3.2 จัดกิจกรรมส�วมสะอาด 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

4. กำกับ ติดตามและประเมินผล
การดำเนินงาน 

√ √ √ √ 

5.  สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

   √ 
  

6.  งบประมาณ  

งบประมาณ  30,000  บาท  (ถัวจ-ายทุกรายการ) 
แหล?งท่ีมาของงบประมาณ  งบอุดหนุนค-าใช�จ-ายรายหัว   30,000  บาท   
 

รายการงบประมาณ
(กิจกรรม) 

งบประมาณ 

ท้ังส้ิน 

จำแนกตามหมวดรายจ?าย 

ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ ค?าครุภัณฑ� 
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1. จัดภูมิทัศน!และสิ่งแวดล�อม
ในโรงเรียน 

30,000 - 22,000 - - 

3. กิจกรรมส�วมสะอาด 8,000 - - 8,000 - 

รวม 30,000 - 22,000 8,000 - 

 

7. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ?งช้ีความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช&วัด 

1.ร�อยละ 80 โรงเรียนมีสิ่งแวดล�อม
และแหล-งเรียนรู�และมีบรรยากาศร-ม
รื่นสะอาดสวยงาม   

2.ร�อยละ 80 นักเรียนได�เรียนรู�และ
ประสบการณ!จริงจากแหล-งเรียนรู�  
ต-าง ๆ   

3. ร�อยละ 80 ส�วมสะอาดและถูก
สุขลักษณะ ไม-มีกลิ่นรบกวน  

การบันทึกผู�ร-วมกิจกรรม 

การสำรวจความพึงพอใจ 

แบบบันทึกผู�ร-วมกิจกรรม 

แบบสอบถามความพึงพอใจ  

ในการใช�บริการ 

  

 

8.  ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 

      นักเรียนเปAนผู�มีคุณลักษณะอันพึงประสงค!ตามหลักสูตร  เรียนรู�อย-างมีความสุข 

 

 

ช่ือโครงการ       ส?งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

แผนงาน   กลุ-มบริหารท่ัวไป 

สนองกลยุทธ!   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี 2 

    สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-านเขต 2 ข�อท่ี 2 , 5  

    โรงเรียนบ�านปรางค!  ข�อท่ี 2 , 5   

สนองมาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานท่ี  3 , 4 

ลักษณะของโครงการ  � ใหม-    � ต-อเนื่อง 

ผู�รับผิดชอบ   นายจักราช  ดีคำวงค! , นางชุติกาญจน!  สุวรรณ 



แผนปฏิบัติการประจำป�งบประมาณ 2563                                                                                                204             

โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

ระยะเวลาดำเนินการ       ป�งบประมาณ  2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) 

...................................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 มุ-งพัฒนาพัฒนาผู�เรียนให�เปAนคนดี  มี
ความสุข  มีศักยภาพในการศึกษาต-อและประกอบอาชีพ  จึงกำหนดเปAนจุดหมายเพ่ือให�เกิดกับผู�เรียน เม่ือจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานให�ผู�เรียนเปAนคนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค-านิยมอันพึงประสงค!   เห็นคุณค-าของตนเอง     
มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความรู�อันเปAนสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด  การแก�ปFญหา  การใช�เทคโนโลยี    
และมีทักษะชีวิต  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัยดี  มีความรักชาติ   มีจิตสำนึกในความเปAนพลเมือง
ไทยและพลเมืองโลก ยึดม่ันในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย!ทรงเปAน
ประมุข      มีจิตสำนึกในการอนุรักษ!วัฒนธรรมและภูมิปFญญาไทย  การอนุรักษ!และพัฒนาสิ่งแวดล�อม  มีจิต
สาธารณะท่ีมุ-ง   ทำประโยชน!และสร�างสิ่งท่ีดีงามในสังคมและอยู-ร-วมกันในสังคมอย-างมีความสุข   

ดังนั้นทางโรงเรียนบ�านปรางค!จึงต�องจัดโครงการส-งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน กิจกรรมมุ-งพัฒนา
ผู�เรียนปลูกฝFงให�ผู�เรียนมีจิตสำนึกในความเปAนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  ตามวิถีชีวิตและการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย!ทรงเปAนประมุข  มีการอนุรักษ!และพัฒนาสิ่งแวดล�อมเกิดทักษะใน
การดำรงชีวิต มีจิตสาธารณะท่ีมุ-งทำประโยชน!และสร�างสิ่งท่ีดีงามในสังคม อยู-ร-วมกับผู�อ่ืนในสังคมอย-าง มี
ความสุข    

  ดังนั้นการปลูกฝFง การถ-ายทอด และการส-งเสริมให�นักเรียนมีวิถีชีวิตแห-งประชาธิปไตย และได�นำเอา
แบบอย-างวิธีการท่ีถูกต�องไปใช�ในชีวิตประจำวัน และโลกภายนอกได�อย-างเหมาะสม 

2. วัตถุประสงค� 

 2.1 จัดกิจกรรมโดยให�นักเรียนได�มีส-วนร-วมและส-งเสริมบรรยากาศประชาธิปไตย 
 2.2 ส-งเสริมให�นักเรียนมีความเข�าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยมากยิ่งข้ึน 
3. เป1าหมาย 
 3.1 ด&านปริมาณ 

     1). นักเรียนโรงเรียนบ�านปรางค!ร�อยละ 90 มีแนวคิดประชาธิปไตยท่ีถูกต�องท้ังหลักการและวิธีการ 
               2). ประชาชนในชุมชนมีความกระตือรือร�นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอย-างน�อยร�อยละ80 

3.2 ด&านคุณภาพ     
     1). นักเรียนโรงเรียนบ�านปรางค!มีส-วนร-วมในการทำกิจกรรมประชาธิปไตยอย-างมีประสิทธิภาพ 
    2). นักเรียนโรงเรียนบ�านปรางค!ได�ทำกิจกรรมเก่ียวกับประชาธิปไตยเปAนหมู-คณะ และรู�จักวิธี 

การอยู-ร-วมกันอย-างสันติวิธี 
 

4.  วิธีดำเนินการ 

4.1 ข้ันเตรียมการ 
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     1. เขียนโครงการส-งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

2. เสนอโครงการเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติ 

3. ติดต-อประสานงานไปยังผู�รับผิดชอบกิจกรรมในเรื่องระยะเวลาของกิจกรรมและงบประมาณของ 
กิจกรรม 

    4.  ติดต-อประสานงานไปยังกลุ-มบริหารงบประมาณ งานแผนงาน งานพัสดุ และงานการเงินเพ่ือขอ 
5. งบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ 

4.2 ข้ันดำเนินการ 
1. ดำเนินการแต-งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 
2. ประสานงานผู�รับผิดชอบกิจกรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
3. ติดตามโครงการและกิจกรรม ตามแผนงานท่ีวางไว� 

4.3 ข้ันสรุป 
1. ทำการเก็บข�อมูลการประเมินผลกิจกรรมในโครงการ 
2. สรุปผลการทำกิจกรรมในโครงการ  

5.  แผนการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ ผู&ควบคุม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

1. เสนอโครงการ √    
นายจักราช    
นางชุติกาญจน!  

นายชิต 
คำช่ัง 

 2.ประชุมชี้แจงแผนงาน  
แต-งต้ังคณะทำงาน 

√    
คณะคร ู
ทุกคน 

3. ดำเนินกิจกรรมตามแผน 
 3.1 กิจกรรมหน�าเสาธง 

  √ √ √ 
นายจักราช    
นางชุติกาญจน! 
  3.2. กิจกรรมประชาสัมพันธ!   √ √ √ 

 3.3. กิจกรรมประชุมสภานักเรยีน  √ √ √ 
 3.4. กิจกรรมจิตอาสาสภานักเรียน  √ √ √ 
 3.5 กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน  √   
3.6 กิจกรรมบริหารจัดการกิจกรรม
วันสำคัญ 

 √ √ √ 
นายจักราช    
น.ส.จรวยพร 

3.7. กิจกรรมรณรงค!การเลือกตั้ง  √ √  นายจักราช    
นางชุติกาญจน! 
 

3.8. กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำ
สารวัตร 

 √ √ √ 

4.กำกับ ติดตามและประเมินผล 
สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 √ √ √ 



แผนปฏิบัติการประจำป�งบประมาณ 2563                                                                                                206             

โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

6.  งบประมาณ 

งบประมาณ 5,000 บาท  (ถัวจ-ายทุกรายการ) 
แหล?งท่ีมาของงบประมาณ     งบอุดหนุนค-าใช�จ-ายรายหัว  5,000 บาท 

รายการงบประมาณ
(กิจกรรม) 

งบประมาณ 

ท้ังส้ิน 

จำแนกตามหมวดรายจ?าย 

ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ ค?าครุภัณฑ� 

1. จัดเลือกต้ัง
คณะกรรมการนักเรียน 
2. ส-งเสริมความรู�เรื่อง
ระบอบประชาธิปไตยและ
การเลือกต้ัง  
3. กิจกรรมหน�าเสาธง 
4. ทำผังสภานักเรียน 
5. วัสดุและสื่อส-งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

1,000 
 
- 
 
 

1,000 
1,500 
1,500 

- 
 

- 

 

- 

- 

- 

- 
 

- 

 

- 

- 

- 

1,000 
 

- 
 
 
 

1,000 
1,500 

1,500 

- 
 

- 
 

 

- 

- 

- 

รวม 5,000 - - 5,000 - 

 

7.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

1. ร�อยละ 80 ผู�เรียนเปAนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
2. ร�อยละ 80 ผู�เรียนมีจิตสำนึกในความเปAนพลเมืองดี 
3. ร�อยละ 80 ผู�เรียนเกิดทักษะในการดำรงชีวิตท่ีดี    
4. ร�อยละ 80 ผู�เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค! 8 
ประการ 

การสังเกตการปฏิบัติ
กิจกรรมตามสภาพจริง 
การสนทนาสอบถาม 
การบันทึกกิจกรรม 
 

แบบสำรวจพฤติกรรม 
แบบสอบถาม 
แบบบันทึกกิจกรรม 
แบบสังเกตและแบบ
บันทึกกิจกรรม 

 
8.  ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 

8.1. นักเรียนเข�าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตยได�ดีข้ึน 

8.2. คณะกรรมการสภานักเรียนได�รับประสบการณ!ตรงในการปฏิบัติงาน 
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ช่ือโครงการ       สถานศึกษาสะอาดปราศจากขยะ รักษาส่ิงแวดล&อม 

แผนงาน   กลุ-มบริหารท่ัวไป 

สนองกลยุทธ�   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี 2 

    สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-านเขต 2 ข�อท่ี 2   

    โรงเรียนบ�านปรางค!  ข�อท่ี  2 , 6 

สนองมาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานท่ี  3 , 4 

ลักษณะของโครงการ  � ใหม-    � ต-อเนื่อง 

ผู&รับผิดชอบ   นายบุญนาค  ไชยศิลป}    

ระยะเวลาดำเนินการ      ป�งบประมาณ  2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) 

...................................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
            ปFจจุบันปFญหาเรื่องขยะนับว-าเปAนปFญหาของโรงเรียน สาเหตุเนื่องมานักเรียนมีจำนวนมากข้ึน ขยะก็
เพ่ิมข้ึน สถานประกอบการเรียนต-างๆ มีมากข้ึน และสิ่งท่ีตามมาอย-างเลี่ยงไม-ได�ก็คือ ขยะ ย-อมมีจำนวนมากข้ึน
ตามไปด�วย จนกระท่ังการกำจัดขยะไม-สมดุลกับการเพ่ิมข้ึนของจำนวน สร�างปFญหาเปAนอย-างมากท้ังทางด�าน 

ทัศนวิสัย กลิ่น ความสะอาด ฯลฯ เกิดเปAนปFญหาขยะ ถึงแม�ว-าในป�หนึ่งๆ ประเทศจะต�องเสียงบประมาณเปAน
จำนวนมากไปกับการจัดการและแก�ไขปFญหาด�านขยะ แต-ผลลัพธ!ท่ีได�ก็ยังไม-เปAนท่ีน-าพอใจ เนื่องจากรัฐบาลยังมี
การบริหารการจัดการขยะยังไม-ดีเท-าท่ีควร ประกอบกับประชาชนในประเทศเองก็ยังขาดจิตสำนึกในการท้ิงขยะ
ให�เปAนท่ี การคัดแยกขยะก-อนท้ิง รวมท้ังขาดความรู�เก่ียวกับการนำขยะกลับมาใช�ใหม- เพราะพอได�ยินคำว-า “ 
ขยะ ” หลายๆ คนก็ไม-สนใจ ละเลยและไม-เห็นคุณค-า ท้ังท่ีขยะเหล-านั้นหากนำมาคัดแยกอย-างถูกวิธีแล�วจะ
สามารถสร�างประโยชน!ได� และยังสามารถนำกลับมาหมุนเวียนเข�ากระบวนการผลิตเพ่ือนำกลับมาใช�ใหม-ได�อีก
ครั้ง ขยะบางชนิดก็มีประโยชน!บ�างถ�ามีวิธีการนำกลับมาใช�จะได�คุณค-าอย-างแท�จริง การกำจัดขยะ ไม-ว-าโดยวิธี
ใด ย-อมมีผลกระทบต-อสิ่งแวดล�อมไม-มากก็น�อยท้ังในระยะสั้นและระยะยาวโดยเฉพาะในบ�านเราไม-ได�มีการแยก
ขยะอันตรายท่ีมีสารเคมีและโลหะหนักออกไปกำจัดให�ถูกต�อง ก็ยิ่งน-าเปAนห-วงผลกระทบต-อสิ่งแวดล�อมและ
สุขภาพของประชาชน การหาวิธีกำจัดขยะในรูปแบบต-าง ๆ เปAนการแก�ปFญหาท่ีปลายเหตุเหมือนการระดมคนมา
กวาดถนนหรือใช�รถดูดฝุvน เพราะ “ กวาดเท-าไหร-ก็ไม-หมด ถ�าไม-งดท้ิงขยะ” แต-สำหรับการกำจัดขยะให�ได�ผล 
ต�องแก�ท่ีต�นเหตุ คือ “คน"ซ่ึงเปAนผู�ก-อให�เกิดขยะ โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันทำให�ปริมาณขยะเพ่ิมข้ึนเรื่อย  
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 โรงเรียนบ�านปรางค!เปAนหน-วยงานย-อยจึงเห็นความสำคัญในการกำจัดขยะ มีการจัดเก็บ แยก ทำลาย 
เผา ฝFง ทำปุ�ยหมัก แล�วก็ไม-สามารถลดขยะลงได� พร�อมท้ังเปAนปFญหาระดับประเทศในการทำลาย หรือจัดหา
แหล-งท่ีกำจัดขยะได� เปAนการแก�ปFญหาปลายทางเท-านั้น ถ�ามีการตัดวงจรจากการเกิดขยะได�ขยะจะลดได�ส-วน
หนึ่ง โรงเรียนพร�อมสร�างพลังชุมชน สร�างจิตสำนึก สร�างพฤติกรรม เปลี่ยนนิสัยของประชาชนและเยาวชนใน
โรงเรียนและชุมชน  จึงจัดกิจกรรม “ รวมพลัง....ช-วยกันแยก ช-วยกันลด หมดปFญหาขยะ” ซ่ึงเปAนการประหยัด
ทรัพยากรและเงินงบประมาณแผ-นดินได�เปAนจำนวนมาก รวมท้ังปริมาณขยะก็จะลดจำนวนลงได�มาก ซ่ึงจะส-งผล
ดีท้ังต-อสิ่งแวดล�อม ต-อนักเรียน และต-อชุมชนต-อไป  

2. วัตถุประสงค� 
2.1. เพ่ือปลูกจิตสำนึกและให�ความรู�กับนักเรียนในเรื่องการคัดแยกขยะก-อนท้ิง 
2.2. เพ่ือให�ความรู�เรื่องการกำจัดขยะอย-างถูกวิธี 
2.3. เพ่ือให�นักเรียนรับรู� และตระหนักถึงปFญหาเรื่องผลกระทบจากขยะต-อสิ่งแวดล�อม 

3. เป1าหมาย 
 3.1 ด�านปริมาณ 

1). นักเรียนโรงเรียนบ�านปรางค! 934 คน ได�มีส-วนร-วมในการการกำจัดขยะ 
2). ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ�านปรางค! 70 คน 

3.2 ด�านคุณภาพ 
  1). นักเรียนตระหนักถึงปFญหาขยะเปAนปFญหาท่ีใกล�ตัว 

 2). โรงเรียนมีความสะอาด บรรยากาศสดชื่น สร�างบรรยากาศในการเรียนรู� 
4.  วิธีดำเนินการ 

4.1 ข้ันเตรียมการ 
     1. เขียนโครงการรวมพลังช-วยกันแยก ช-วยลด หมดปFญหาขยะ 

2. เสนอโครงการเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติ 

3. ติดต-อประสานงานไปยังผู�รับผิดชอบกิจกรรมในเรื่องระยะเวลาของกิจกรรมและงบประมาณ 
ของกิจกรรม 

3. ติดต-อประสานงานไปยังกลุ-มบริหารงบประมาณ งานแผนงาน งานพัสดุ และงานการเงินเพ่ือ 
ของบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ 

4.2 ข้ันดำเนินการ 

1. ดำเนินการแต-งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 

2. ประสานงานผู�รับผิดชอบกิจกรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 

1. ติดตามโครงการและกิจกรรม ตามแผนงานท่ีวางไว� 

4.3 ข้ันสรุป 

1. ทำการเก็บข�อมูลการประเมินผลกิจกรรมในโครงการ 
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2. สรุปผลการทำกิจกรรมในโครงการ  
5.  แผนการดำเนินงาน  

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ ผู&ควบคุม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

1.  เสนอโครงการ √    นายบุญนาค 
ไชยศิลป} 
 
 
 

นายชิต  
คำช่ัง 
 
 
 
 
 

2.  ประชุมชี้แจงแผนงาน  
แต-งต้ังคณะทำงาน  

√    

3. ดำเนินกิจกรรมตามแผน 
- กิจกรรมช-วยกันแยก 
 ช-วยลด หมดปFญหาขยะ 

√ √ √ √ 

4. กำกับ ติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงาน 

√ √ √ √ 

5.  สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

   √ 

6. งบประมาณ 

 งบประมาณรวมท้ังส้ิน 30,000  บาท  (ถัวจ-ายทุกรายการ) 

แหล?งท่ีมาของงบประมาณ งบอุดหนุนค-าใช�จ-ายรายหัว  30,000  บาท   

รายการงบประมาณ(กิจกรรม) งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ?าย 

ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ ค?าครุภัณฑ� 
1. กิจกรรมช-วยกันแยก  ช-วยลด 
หมดปFญหาขยะ 

30,000 

 

- 

- 

- 

- 

30,000 

 

- 

 

รวม 30,000 - - 30,000 - 

7.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

1 ปริมาณขยะในโรงเรียนและชุมชนใกล�เคียงลดลง 

2 เพ่ือช-วยให�สิ่งแวดล�อมดีข้ึน  

สำรวจและบันทึกการจัด
กิจกรรมตามโครงการ 

แบบสังเกต 

แบบประเมินปริมาณขยะ 

8.  ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 

 8.1.   นักเรียนมีความรู�เก่ียวกับมลพิษท่ีเกิดจากขยะและผลกระทบของขยะต-อ สิ่งแวดล�อม  
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           8.2.   นักเรียนรู�วิธีการลดขยะภายในโรงเรียนและแหล-งชุมชนใกล�เคียง  

           8.3.   นักเรียนมีความรู�เก่ียวกับวิธีการแยกขยะประเภทต-างๆ และนำความรู�ท่ีได�ไปประยุกต!ใช�ใน
ชีวิตประจำวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือโครงการ             ส?งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค� 

แผนงาน   กลุ-มงานบริหารท่ัวไป 

สนองกลยุทธ�   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี  2    
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-านเขต 2 ข�อท่ี  2  
โรงเรียนบ�านปรางค!   ข�อท่ี 2   

สนองมาตรฐานสพฐ.       มาตรฐานท่ี 2     

ลักษณะโครงการ  � ใหม-    � ต-อเนื่อง  

ผู&รับผิดชอบ   นางปsยฉัตร   สุทธหลวง ,  น.ส.จีระภา สุดใจ 

ระยะเวลาดำเนินงาน        ป�งบประมาณ  2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) 
 
1.  หลักการและเหตุผล   

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 มุ-งพัฒนาพัฒนาผู�เรียนให�เปAนคนดี   
มีความสุข  มีศักยภาพในการศึกษาต-อ และประกอบอาชีพ  จึงกำหนดเปAนจุดหมาย เพ่ือให�เกิดกับผู�เรียน     
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เม่ือจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให�ผู�เรียนเปAนคนมีคุณธรรม จริยธรรมและค-านิยมอันพึงประสงค! เห็นคุณค-า 
ของตนเอง  มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเปAนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดม่ันในวิถีชีวิต 
และ การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย!ทรงเปAนประมุข     

ดังนั้นทางโรงเรียนบ�านปรางค!จึงต�องจัดโครงการส-งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค!  กิจกรรมมุ-งพัฒนาผู�เรียนให�เกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ คือ ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถใน   การคิด  ความสามารถในการแก�ปFญหา  ความสามารถในการใช�ทักษะชีวิต   ความสามารถ 
ในการใช�เทคโนโลยีและค-านิยมอันพึงประสงค! 8  ประการ คือ  รักชาติ ศาสน! กษัตริย! ซ่ือสัตย!สุจริต มีวินัย ใฝv
เรียนรู� อยู-อย-างพอเพียง  มุ-งม่ันในการทำงาน  รักความเปAนไทย และมีจิตสาธารณะ ส-งเสริมให�ผู�เรียนเปAนคนดีมี
คุณธรรม จริยธรรม  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค!บรรลุตามจุดหมายของหลักสูตร มีจิตสำนึกในความเปAน
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

2.  วัตถุประสงค� 

      2.1  เพ่ือส-งเสริมให�ผู�เรียนเปAนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค!  บรรลุตาม
จุดหมายของหลักสูตร 

2.2  เพ่ือปลูกฝFงให�ผู�เรียนมีจิตสำนึกในความเปAนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
2.3  เพ่ือพัฒนาผู�เรียนเกิดทักษะในการดำรงชีวิตตามวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย!ทรงเปAนประมุข 

3.  เป1าหมาย 

     3.1 เชิงปริมาณ 

 นักเรียนในโรงเรียนบ�านปรางค!ทุกคน ได�รับการส-งเสริม  ปลูกฝFง  และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม   และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค! ร�อยละ 100    

 

     3.2 เชิงคุณภาพ 

นักเรียนในโรงเรียนบ�านปรางค!ทุกคนเปAนคนดีมีคุณธรรม  จริยธรรม   และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค!   
ผู�เรียนมีทักษะการดำรงชีวิต  เปAนคนดี  มีความสุข  เห็นคุณค-าของตนเองและผู�อ่ืน  มีความเสียสละและบำเพ็ญ
ตนให�เกิดประโยชน!ต-อส-วนรวม สังคมและประเทศชาติ 

4.  วิธีดำเนินการ 

4.1  ข้ันเตรียมการ 
1.  เขียนโครงการส-งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค! 
2.  เสนอโครงการเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติ 
3.  ติดต-อประสานงานไปยังผู�รับผิดชอบกิจกรรมแต-ละกิจกรรมในเรื่องระยะเวลาของกิจกรรมและ 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

งบประมาณของแต-ละกิจกรรม 
  4.  ติดต-อประสานงานไปยังกลุ-มบริหารงบประมาณ  งานแผนงาน  งานพัสดุ และงานการเงินเพ่ือขอ 

งบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ 
4.2  ข้ันดำเนินการ 

           1.  ดำเนินการแต-งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานแต-ละกิจกรรม   
           2.  ประสานงานผู�รับผิดชอบกิจกรรมแต-ละกิจกรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
           3.  ติดตามโครงการและกิจกรรม ตามแผนงานท่ีวางไว� 

4.3  ข้ันสรุป 
1.  ทำการเก็บข�อมูลการประเมินผลกิจกรรมแต-ละกิจกรรมในโครงการ 
2.  สรุปผลการทำกิจกรรมในโครงการ  
3.  สรุปผลโครงการ 
4.  รายงานผลการจัดโครงการต-อผู�บริหารสถานศึกษาและผู�เก่ียวข�อง 
5.  เผยแพร-ต-อสาธารณชน 

 

5.  แผนการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ ผู&ควบคุม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

1. เสนอโครงการ √    นางปsฉัตร   
สุทธหลวง   
น.ส.จีระภา 
สุดใจ และ 

คณะคร ู
ทุกคน 

 

นายชิต   

คำช่ัง 

 
2.ประชุมชี้แจงแผนงาน  
แต-งต้ังคณะทำงาน 

√    

3. ดำเนินกิจกรรมตามแผน 

 3.1 กิจกรรมค-ายคุณธรรม 

    - ค-ายคุณธรรม ป.1 – 6 

  √  

 3.2. กิจกรรมอบรม 

       วันสุดสัปดาห! 
√ √ √ √ 

 3.3. กิจกรรมอบรม
ประจำวัน 

√ √ √ √ 

 3.4. กิจกรรมคุณธรรม  

8 ประการ 
√ √ √ √ 

4.กำกับ ติดตามและ
ประเมินผล 

√ √ √ √ 
นางปsฉัตร   
สุทธหลวง   
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

5. สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

 √  √ 
น.ส.จีระภา 
สุดใจ 

 

6.  งบประมาณ          

 งบประมาณ   56,000  บาท    

แหล?งท่ีมาของงบประมาณ งบอุดหนุนค?าใช&จ?ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู&เรียน 

รายการงบประมาณ
(กิจกรรม) 

งบประมาณ 

ท้ังส้ิน 

จำแนกตามหมวดรายจ?าย 

ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ ค?าครุภัณฑ� 

1. กิจกรรมจัดค-ายอบรม
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
2. กิจกรรมอบรมวันศุกร!     

 สุดสัปดาห! และกิจกรรม 

บูรณาการ 

55,000 

 

1,000 

 

 

10,000 

 

- 

40,000 

 

- 

 

 

5,000 

 

1,000 

 

 

- 

 

- 

 

 

รวม 56,000 10,000 40,000 6,000 - 
 

 

7.  การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช&วัด 

1.  ผู�เรียนเปAนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
2.  ผู�เรียนมีจิตสำนึกในความเปAนพลเมืองดี 
3.  ผู�เรียนเกิดทักษะในการดำรงชีวิตท่ีดี   
เรียบง-ายมีความสุข 
4.  ผู�เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค!     
    8 ประการ 

การสังเกตการปฏิบัติ
กิจกรรมตามสภาพจริง 

การสังเกตพฤติกรรม 
 

การสนทนาสอบถาม 
การบันทึกกิจกรรม 

แบบสังเกต การปฏิบัติกิจกรรม 
 
แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

แบบสอบถาม 
แบบบันทึกกิจกรรม 

 

8.  ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 

ผู�เรียนเปAนคนดี เปAนคนเก-ง มีความสุขในการดำรงชีวิต มีความรอบรู�เท-าทันการเปลี่ยนแปลง 

สามารถปรับตัวให�ทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย-างมีสติเห็นคุณค-าของตนเองและผู�อ่ืน และมีจิตสาธารณะ      

ช่ือโครงการ   พัฒนาระบบดูแลช?วยเหลือนักเรียน 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

แผนงาน   กลุ-มบริหารท่ัวไป 

สนองกลยุทธ�   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี 3 
                                 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-านเขต 2 ข�อท่ี 3 

โรงเรียนบ�านปรางค!   ข�อท่ี 3 
สนองมาตรฐานสพฐ.  มาตรฐานท่ี 7, 10, 14 

ลักษณะโครงการ  � ใหม-    � ต-อเนื่อง  

ผู&รับผิดชอบ   นางบุญประภา  รัตนะประภา   นางสาวจีระภา  สุดใจ   

ระยะเวลาดำเนินงาน        ป�งบประมาณ  2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนดและเน�นให�สถานศึกษาทุกแห-ง  ดำเนินงาน
ระบบดูแลช-วยเหลือนักเรียนอย-างมีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการ 5  ข้ันตอน เพ่ือให�นักเรียนทุกคนได�รับการ
ดูแลช-วยเหลือนักเรียนจากครูประจำชั้น ครูท่ีปรึกษา อย-างท่ัวถึง  โดยมีผู�ปกครอง ชุมชน หน-วยงานและองค!กร
ท่ีเก่ียวข�องเข�ามามีส-วนร-วมในการดำเนินงาน อย-างต-อเนื่อง โดยมุ-งท่ีจะพัฒนานักเรียนทุกระดับให�มีสมรรถนะ
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค!ตามเจตนารมณ!และความมุ-งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช  พ.ศ. 2551 

โรงเรียนบ�านปรางค!ตระหนักในความสำคัญของระบบติดตามและส-งเสริมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ผู�เรียนรายบุคคลและเพ่ือให�เปAนไปตามนโยบายก็ได�จัดระบบติดตามช-วยเหลือนักเรียนมาอย-างต-อเนื่องทำให�
โรงเรียนสามารถพัฒนา  ช-วยเหลือ  ปjองกัน   และแก�ไขปFญหา   ทำให�นักเรียนได�รู�จักตนเองและประสบ
ความสำเร็จในระดับหนึ่ง อย-างไรก็ตาม   ในปFจจุบันเปAนท่ีตระหนักดีว-าสังคมได�แปรเปลี่ยนไปมาก ส-งผลให�
นักเรียนต�องมีการปรับตัวอย-างรวดเร็วอันก-อให�เกิดปFญหาตามมาสำหรับนักเรียนท่ีไม-สามารถปรับตัวได�ทัน  ซ่ึง
การแก�ปFญหาท่ีดีท่ีสุดคือการปjองกันมิให�ปFญหาเกิดข้ึน ดังนั้นเพ่ือเปAนการสร�างภูมิคุ�มกันและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของนักเรียนให�สามารถดำรงอยู-อย-างมีคุณค-าท้ังต-อตนเองและสังคม ปลอดภัยจากวิกฤตท้ังมวล  โรงเรียนบ�าน
ปรางค!จึงจัดทำโครงการติดตามและส-งเสริมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู�เรียนรายบุคคลเปAนโครงการต-อเนื่อง 

2.  วัตถุประสงค� 

      2.1  เพ่ือจัดระบบติดตามและส-งเสริมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู�เรียนของโรงเรียนเปAนไปอย-างเปAนระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
      2.2  เพ่ือให�ผู�ปกครอง ชุมชน หน-วยงานท่ีเก่ียวข�องให�ความร-วมมือช-วยเหลือนักเรียน ให�นักเรียนมีคุณภาพ
ตามและมาตรฐาน ได�ดำรงชีวิตอย-างมีความสุข  
3.  เป1าหมาย 

         3.1 เชิงปริมาณ 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

นักเรียนชั้น อนุบาลป�ท่ี 2 – ชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 6  ทุกคนได�รับการส-งเสริมพัฒนาศักยภาพ
ผู�เรียนอย-างท่ัวถึงและตรงตามสภาพท่ีเปAนจริง 
        3.2  เชิงคุณภาพ 

1. โรงเรียนมีระบบติดตามและช-วยเหลือนักเรียนท่ีเข�มแข็ง มีประสิทธิภาพ 
2. นักเรียนเรียนรู�อย-างมีความสุข มีทักษะในการดำเนินชีวิตสามารถดำรงตนอยู-ในสังคมได�อย-าง

เหมาะสม 

4.  วิธีดำเนินการ 

4.1  ข้ันเตรียมการ 

1.  เขียนโครงการติดตามและส-งเสริมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู�เรียนรายบุคคล 

2.  เสนอโครงการเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติ 
3.  ติดต-อประสานงานไปยังผู�รับผิดชอบกิจกรรมแต-ละกิจกรรมในเรื่องระยะเวลาของกิจกรรมและ 

งบประมาณของแต-ละกิจกรรม 
  4.  ติดต-อประสานงานไปยังกลุ-มบริหารงบประมาณ  งานแผนงาน  งานพัสดุ และงานการเงินเพ่ือขอ 

งบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ 
4.2  ข้ันดำเนินการ 

           1.  ดำเนินการแต-งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานแต-ละกิจกรรม 
           2.  ประสานงานผู�รับผิดชอบกิจกรรมแต-ละกิจกรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
           3.  ติดตามโครงการและกิจกรรม ตามแผนงานท่ีวางไว� 

4.3  ข้ันสรุป 
1.  ทำการเก็บข�อมูลการประเมินผลกิจกรรมแต-ละกิจกรรมในโครงการ 
2.  สรุปผลการทำกิจกรรมในโครงการ  
3.  สรุปผลโครงการ 
4.  รายงานผลการจัดโครงการต-อผู�บริหารสถานศึกษาและผู�เก่ียวข�อง 
5.  เผยแพร-ต-อสาธารณชน 

5.  แผนการดำเนินงาน 

รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู�รับผิดชอบ ผู�ควบคุม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

1.  เสนอโครงการ 
2.  ประชุมชี้แจงแผนงาน  
แต-งต้ังคณะทำงาน  
3. ดำเนินกิจกรรมตามแผน 
  3.1 จัดทำข�อมูลนักเรียน
เปAนรายบุคคล 
  3.2.การคัดกรองนักเรียน 
  3.3.การเยี่ยมบ�านนักเรียน 
  3.4 ทำประกันอุบัติเหตุหมู-
นักเรียน 
 3.5 ประชุมชี้แจงผู�ปกครอง
และผู�นำเครือข-าย 
4. กำกับ ติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงาน 
5.  สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงานติดตาม  

√ 
√ 
 
 
 
 
 
 
 

√ 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 
 
√ 

 
 
 

 
 

√ 

 
 

√ 
√ 
√ 
 
√ 
 
√ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
√ 
 

√ 

ครูบุญประภา 
ครูจีระภา 
 

นายชิต  
คำช่ัง 
 

6.  งบประมาณ   

 งบประมาณ 10,000  บาท  (ถัวจ-ายทุกรายการ) 

แหล?งท่ีมาของงบประมาณ งบอุดหนุนค-าใช�จ-ายกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน  10,000  บาท 

รายการงบประมาณ(กิจกรรม) งบประมาณ 

ท้ังส้ิน 

จำแนกตามหมวดรายจ?าย 

ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ ค?าครุภัณฑ� 

1.  จัดทำข�อมูลนักเรียนเปAน
รายบุคคลและคัดกรองนักเรียน
ทุกชั้นเรียน 

2. จัดทำโปรแกรมติดตาม
ระบบดูแลนักเรียนและระบบ
ส-งต-อข�อมูล 

10,000 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

10,000 

 

- 

 

รวม 10,000 - - 10,000 -  

 

7.  การวัดและประเมินผล 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช&วัด 

1. สถานศึกษามีการดำเนินงานระบบ
ติดตามช-วยเหลือนักเรียนอย-างเปAนระบบ 

นิเทศ ติดตามผล - แบบนิเทศ 
- แบบบันทึกการช-วยเหลือ 

2. ผู�เก่ียวข�องมีความตระหนักรับผิดชอบ 
มีความเข�าใจ ได�ร-วมคิดร-วมทำ จัดระบบ
ติดตามช-วยเหลือนักเรียน 

สังเกต/สัมภาษณ! - แบบสัมภาษณ! 
- แบบบันทึกพฤติกรรม 

3. ผู�เรียนมีคุณภาพตามเปjาหมายของ
หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประเมินตัวบ-งชี้ -แบบประเมินมาตรฐาน
การศึกษา 

 

8.  ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 

     1.  โรงเรียนบ�านปรางค!จัดระบบติดตามและส-งเสริมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู�เรียนรายบุคคลเปAนไปอย-างเปAน
ระบบและมีประสิทธิภาพ    
     2.  นักเรียนทุกคนได�รับการติดตามและส-งเสริมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู�เรียนรายบุคคลอย-างต-อเนื่อง  
 

 

 

 

 

 

ช่ือโครงการ             ส?งเสริมการมีส?วนร?วมของชุมชนและเครือข?าย 

แผนงาน         กลุ-มบริหารท่ัวไป 

สนองกลยุทธ�         สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี  5  
          สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-านเขต 2 ข�อท่ี  5  
          โรงเรียนบ�านปรางค!  ข�อท่ี 6  
สนองมาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานท่ี  8, 9, 11, 14   

ลักษณะของโครงการ  � ใหม-    � ต-อเนื่อง  

ผู&รับผิดชอบ   นางสาวจีระภา  สุดใจ , นางฉลวย  อนุเคราะห!    
ระยะเวลาดำเนินการ       ป�งบประมาณ  2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) 
...................................................................................................................................................................... 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

1. หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนบ�านปรางค!เปAนโรงเรียนต�นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝFน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เปAนโรงเรียนต�นแบบในการจัดการศึกษาท่ีสำคัญของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และศูนย!การเรียนรู�ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2  เปAน
โรงเรียนยอดนิยมของชุมชน  จากสถิติจำนวนนักเรียนท่ีเข�าเรียนท้ังในและนอกเขตพ้ืนท่ีบริการมีจำนวนมากเพ่ิมข้ึนทุกป�  
จัดการศึกษาเปAน 2 ระดับคือ  ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา มีนักเรียนท้ังหมดจำนวน 894 คน  การ
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให�มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาธิบาลเน�นการมีส-วนร-วมจากทุกภาคส-วนในการส-งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา  

( Good  Govermance )   คงไว�ซ่ึงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา    สู-การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู-
มาตรฐานสากล  ตามแนวการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จึงต�องส-งเสริมการมีส-วนร-วม
ของทุกภาคส-วน และสร�างความสัมพันธ!อันดีระหว-างโรงเรียนกับชุมชนและผู�ปกครองนักเรียน โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู�ปกครองนักเรียน และชุมชนในเขตบริการทางการศึกษา
ของโรงเรียนบ�านปรางค!    จึงได�จึงได�จัดทำโครงการส-งเสริมการมีส-วนร-วมของชุมชนและเครือข-ายข้ึน  เพ่ือ
ส-งเสริมการมีส-วนร-วมและการเรียนรู�ร-วมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว-างคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน คณะกรรมการเครือข-ายผู�ปกครอง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  ผู�ปกครอง  ชุมชน 
และภาคีเครือข-ายท่ีเก่ียวข�องให�มีคุณภาพเข�าสู-มาตรฐานสากลและสร�างสัมพันธ!อันดีระหว-างโรงเรียน ผู�ปกครอง
และชุมชนต-อไป 

2. วัตถุประสงค� 
2.1 เพ่ือแจ�งนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 2.2 เพ่ือแจ�งนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษา 
 2.3 เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให�มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาธบิาลเน�นการมีส-วนร-วมจากทุกภาค
ส-วน 

2.4 เพ่ือสร�างความเข�าใจและความสัมพันธ!อันดีระหว-างโรงเรียน ผู�ปกครองและครูท่ีปรึกษา 

3. เป1าหมาย 
 3.1 ด&านปริมาณ      

3.1.1 ผู�ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ�านปรางค!ทุกคนได�เข�าร-วมประชุม ร�อยละ 80  

 

3.2 ด&านคุณภาพ 

   3.2.1  ผู�ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

   3.2.2 ผู�ปกครองนักเรียนเข�าใจและพึงพอใจ การจัดการศึกษาตามนโยบายสำคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

   3.3.3 โรงเรียนได�รับความร-วมมือในการพัฒนาการศึกษาให�มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาธิบาล
เน�นการมีส-วนร-วมจากทุกภาคส-วน 

   3.3.4 ผู�ปกครองนักเรียนมีความสัมพันธ!อันดีระหว-างโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา 

4.  กิจกรรมและวิธีดำเนินงาน 

  4.1  ข้ันเตรียมการ 

 1.  เขียนโครงการส-งเสริมการมีส-วนร-วมของชุมชนและเครือข-าย 

2.  เสนอโครงการเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติ 
3.  ติดต-อประสานงานไปยังผู�รับผิดชอบกิจกรรมแต-ละกิจกรรมในเรื่องระยะเวลาของกิจกรรม

และงบประมาณของแต-ละกิจกรรม 
    4.  ติดต-อประสานงานไปยังกลุ-มบริหารงบประมาณ  งานแผนงาน  งานพัสดุ และงานการเงิน

เพ่ือของบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ 
4.2  ข้ันดำเนินการ 

   1.  ดำเนินการแต-งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานแต-ละกิจกรรม 
             2.  ประสานงานผู�รับผิดชอบกิจกรรมแต-ละกิจกรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
             3.  ติดตามโครงการและกิจกรรม ตามแผนงานท่ีวางไว� 
 

     4.3  ข้ันสรุป 
1.  ทำการเก็บข�อมูลการประเมินผลกิจกรรมแต-ละกิจกรรมในโครงการ 
2.  สรุปผลการทำกิจกรรมในโครงการ  
3.  สรุปผลโครงการ 
4.  รายงานผลการจัดโครงการต-อผู�บริหารสถานศึกษาและผู�เก่ียวข�อง 
5.  เผยแพร-ต-อสาธารณชน 

5.  แผนการดำเนินงาน 

รายการ 
ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ 
ผู&ควบคุม 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

1.  เสนอโครงการ 
2.  ประชุมชี้แจงแผนงาน  
แต-งต้ังคณะทำงาน  
3. ดำเนินกิจกรรมตามแผน 
4. กำกับ ติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงาน 
5.  สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

√ 

√ 
 

√ 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

น.ส.จีระภา 
สุดใจ 

นางฉลวย  
อนุเคราะห! 

 

 

 

นายชิต   

คำช่ัง 

 

6. งบประมาณ 

งบประมาณรวมท้ังส้ิน  10,000 บาท (ถัวจ-ายทุกรายการ) 

แหล?งท่ีมาของงบประมาณ งบอุดหนุนค-าใช�จ-ายรายหัว 5,000 บาท 

      งบเงินรายได�สถานศึกษา(MEP) 5,000 บาท 

รายการงบประมาณ(กิจกรรม) งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ?าย 

ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ ค?าครุภัณฑ� 
1. ประชุมผู�ปกครองนักเรียนปกติ
และMEP ภาคเรียนท่ี1 
1. ประชุมผู�ปกครองนักเรียนปกติ
และMEP ภาคเรียนท่ี2 

5,000 
 

5,000 

- 
 
 

5,000 
 

5,000 

- 
 
 

- 
 

รวม 10,000 - 10,000 - - 
 

7.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

1. ส-งเสริมทุกภาคส-วนเข�ามามีส-วนร-วม 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข�อมูล 
แหล-งเรียนรู�ระหว-าง  คณะกรรมการเครือข-าย
ผู�ปกครอง  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  
นักเรียน  ผู�ปกครอง  ชุมชนและภาคีเครือข-าย 
3. ผู�ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 

การสังเกต 
การสอบถาม 

แบบสังเกต 

แบบสอบถาม 

 
8.  ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

ผู�ปกครองนักเรียน  คณะกรรมการเครือข-ายผู�ปกครอง ชุมชนและภาคีเครือข-ายท่ีเก่ียวข�อง  เข�ามา 

มีส-วนร-วมและเรียนรู�ร-วมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และได�ทราบข�อมูลข-าวสารกิจกรรมต-าง ๆ ของ
โรงเรียนอย-างต-อเนื่องและมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 

  

 

 

 

 

 

ช่ือโครงการ             ประชาสัมพันธ�งานโรงเรียน 

แผนงาน         กลุ-มบริหารท่ัวไป 

สนองกลยุทธ�         สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี  5  
          สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-านเขต 2 ข�อท่ี  5  
          โรงเรียนบ�านปรางค!  ข�อท่ี 6  
สนองมาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานท่ี  8  

ลักษณะของโครงการ  � ใหม-    � ต-อเนื่อง  

ผู&รับผิดชอบ   นางสิริพร  วงศ!เงิน , นางณหฤทัย  แก�วระดี   
ระยะเวลาดำเนินการ      ป�งบประมาณ  2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) 
...................................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
 

 ด�วยโรงเรียนบ�านปรางค!  ได�ปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา   ให�เปAนไปตามนโยบายการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จึงต�องประชาสัมพันธ!การดำเนินงานในส-วนของโรงเรียนซ่ึงเปAน
หน-วยปฏิบัติต�องให�ผู�ท่ีมีส-วนเก่ียวข�องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนรับทราบและเข�าใจในการดำเนินงาน ของ
ทางโรงเรียน จึงต�องจัดโครงประชาสัมพันธ!งานโรงเรียนข้ึน 

2. วัตถุประสงค� 

 2.1  เพ่ือให�โรงเรียนมีวารสารประชาสัมพันธ!โรงเรียนและงานอ่ืนๆให�ผู�นักเรียน ผู�ปกครองและผู�ท่ีมี
ส-วนเก่ียวข�องได�รับทราบ    

 2.2  เพ่ือให�โรงเรียนมีปjายประชาสัมพันธ!ติดหน�าโรงเรียนเพ่ือให�ชุมชนและองค!กรอ่ืนได�รับรู�ข-าวสาร 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

3. เป1าหมาย 

 3.1 ด&านปริมาณ     

           1.  โรงเรียนบ�านปรางค!มีวารสารประชาสัมพันธ!โรงเรียนเพ่ือประชาสัมพันธ!งานต-างๆ ให�นักเรียน 
ผู�ปกครองและผู�ท่ีมีส-วนเก่ียวข�องได�รับทราบ    
        2.  โรงเรียนมีปjายประชาสัมพันธ!เพ่ือประชาสัมพันธ!งานต-างๆเช-นงานรับนักเรียนและปjายแสดง
ความยินดีกับนักเรียนท่ีนำชื่อเสียงมาสู-โรงเรียนเพ่ือให�ชุมชนและองค!กรอ่ืนได�รับรู�ข-าวสาร 

3.2 ด&านคุณภาพ  
         1.  โรงเรียนบ�านปรางค!มีวารสารประชาสัมพันธ!โรงเรียน เพ่ือประชาสัมพันธ!งานต-างๆ ให�ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู�ปกครอง  หน-วยงานทางการศึกษาและผู�ท่ีมีส-วนเก่ียวข�องได�รับได�รับข-าวสาร
ประชาสัมพันธ!งานโรงเรียนและบริการท่ีดี    
        2.  โรงเรียนมีปjายประชาสัมพันธ!ติดหน�าโรงเรียนเพ่ือให�ชุมชนและองค!กรอ่ืนได�รับรู�ข-าวสาร
ประชาสัมพันธ!งานโรงเรียนและบริการท่ีดี    

4.  วิธีดำเนินงาน 

  4.1  ข้ันเตรียมการ 
 1. เขียนโครงการประชาสัมพันธ!งานโรงเรียน 

2. เสนอโครงการเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติ 
3. ติดต-อประสานงานไปยังผู�รับผิดชอบกิจกรรมในเรื่องระยะเวลาของกิจกรรมและงบประมาณ 

ของกิจกรรม 
         4. ติดต-อประสานงานไปยังกลุ-มบริหารงบประมาณ  งานแผนงาน  งานพัสดุ และงานการเงิน   

เพ่ือของบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ 

4.2  ข้ันดำเนินการ 

   1. ดำเนินการแต-งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 

  2. ประสานงานผู�รับผิดชอบกิจกรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
  3. ติดตามโครงการและกิจกรรม ตามแผนงานท่ีวางไว� 

     4.3  ข้ันสรุป 

 1. ทำการเก็บข�อมูลการประเมินผลกิจกรรมในโครงการ 

2. สรุปผลการทำกิจกรรมในโครงการ  
3. รายงานผลการจัดโครงการต-อผู�บริหารสถานศึกษาและผู�เก่ียวข�อง 

5.  แผนการดำเนินงาน 

รายการ 
ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ 
ผู&ควบคุม 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

1.  เสนอโครงการ 

2.  ประชุมชี้แจงแผนงาน  
แต-งต้ังคณะทำงาน  

3. ดำเนินกิจกรรมตามแผน 

4. กำกับ ติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงาน 

5.  สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

√ 

√ 

 

√ 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

 

√ 

นางสิริพร  

วงศ!เงิน 

นางณหฤทัย  
แก�วระด ี    

 

 

 

 

 

นายชิต   
คำช่ัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. งบประมาณ 

งบประมาณ  20,000  บาท (ถัวจ-ายทุกรายการ)  

แหล?งท่ีมาของงบประมาณ งบอุดหนุนค-าใช�จ-ายรายหัว 20,000 บาท  
          

รายการงบประมาณ(กิจกรรม) งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ?าย 

ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ ค?าครุภัณฑ� 
1. ปjายประชาสัมพันธ! 20,000 - 20,000 - - 

รวม 20,000 - 20,000 - - 
 

 

7.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

โรงเรียนมีวารสารและปjายประชาสัมพันธ! 
ประชาสัมพันธ!ข-าวสาร  แสดงความยินดี งานโรงเรียน
และการบริการท่ีดี   ให�คณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน ผู�ปกครอง  หน-วยงานทางการศึกษา
และผู�ท่ีมีส-วนเก่ียวข�องได�รับทราบ  

การสัมภาษณ! 

การสอบถาม 

แบบสัมภาษณ! 

แบบสอบถาม 

 

8.  ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

 โรงเรียนบ�านปรางค!มีวารสารและปjายประชาสัมพันธ!ประชาสัมพันธ!ให�ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  นักเรียน ผู�ปกครอง  หน-วยงานทางการศึกษาและผู�ท่ีมีส-วนเก่ียวข�องได�รับข-าวสารประชาสัมพันธ!งาน
โรงเรียนและบริการท่ีดี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือโครงการ             จัดซ้ือวัสดุสำนักงาน 

แผนงาน         กลุ-มบริหารงบประมาณ 

สนองกลยุทธ�         สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี  5  
          สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-านเขต 2 ข�อท่ี  5  
          โรงเรียนบ�านปรางค!  ข�อท่ี 6  
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

สนองมาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานท่ี  8 

ลักษณะของโครงการ  � ใหม-    � ต-อเนื่อง  

ผู&รับผิดชอบ   นายบุญนาค  ไชยศิลป} , นางณหฤทัย  แก�วระดี    
ระยะเวลาดำเนินการ      ป�งบประมาณ  2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) 
...................................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนเปAนหน-วยงานย-อยซ่ึงเปAนหน-วยงานบริหารต�องอาศัยปFจจัยท่ีส-งเสริมสนับสนุน  ท่ีสำคัญคือ 
วัสดุท่ีใช�ในสำนักงาน ซ่ึงเปAนสิ่งท่ีจะช-วยอำนวยความสะดวก และจะช-วยให�การบริหารจัดการศึกษาบรรลุ
จุดหมาย ทางโรงเรียนจึงได�จัดสรรงบประมาณเพ่ือรองรับโครงการดังกล-าว และเบิกจ-ายตามงบประมาณ 
ท่ีได�รับจัดสรร เปAนไปอย-างถูกต�องตามหลักเกณฑ! การใช�จ-ายงบประมาณดังกล-าวต�องให�เกิดประโยชน! 
อย-างสูงสุดต-อการจัดการศึกษา 
 

2. วัตถุประสงค� 
 2.1 เพ่ือใช�งบประมาณในการจัดการเรียนการสอนให�ได�ประโยชน!สูงสุดในการพัฒนานักเรียน 

      2.2 เพ่ือให�คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนใช�วัสดุสำนักงานโรงเรียนอย-างคุ�มค-า 

      2.3 เพ่ืออำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมต-างๆแก-ผู�บริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียน 
3. เป1าหมาย 
 3.1 ด&านปริมาณ     
     ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกลุ-มงาน 4 ฝvาย ได�แก- กลุ-มงานบริหารวิชาการ  งานบริหาร
บุคคล งานบริหารงบประมาณ และงานบริหารท่ัวไป  มีวัสดุใช�ในงานราชการ ตามเนื้องานท่ีรับผิดชอบ 

3.2 ด&านคุณภาพ  
  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียนบ�านปรางค!ได�ใช�วัสดุในงานราชการตาม       

ความต�องการท่ีมีคุณภาพและส-งผลให�การดำเนินงานของทางราชการมีประสิทธิภาพและสำเร็จตามวัตถุประสงค! 

4.  กิจกรรมและวิธีดำเนินงาน 
 4.1  ข้ันเตรียมการ 

1.  เขียนโครงการจัดซ้ือวัสดุสำนักงานโรงเรียน 
2.  เสนอโครงการเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติ 
3.  สำรวจความต�องการวัสดุ 

  4.  ติดต-อประสานงานไปยังกลุ-มบริหารงบประมาณ  งานแผนงาน  งานพัสดุ และงานการเงินเพ่ือขอ 
งบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ 
   4.2  ข้ันดำเนินการ 

 1.  ประชุมคณะกรรมการกลุ-มงานพัสดุ 

           2.  วางแผนการจัดซ้ือวัสดุ 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

           3.  จัดซ้ือวัสดุสำนักงาน 

           4.  ลงทะเบียนวัสดุ 

       4.3  ข้ันสรุป 
     1.  ตรวจสอบการใช�งาน 

     2.  สำรวจความพึงพอใจ 

  3.  สรุปผลดำเนินการโครงการ 
  4.  รายงานผลการจัดโครงการต-อผู�บริหารสถานศึกษาและผู�เก่ียวข�อง   

5.  แผนการดำเนินงาน 

รายการ 
ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ 
ผู&ควบคุม 

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

1.  เสนอโครงการ 

2.  ประชุมชี้แจงแผนงาน 
แต-งต้ังคณะทำงาน  

3. ดำเนินกิจกรรมตามแผน 

4. กำกับ ติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงาน 

5.  สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

√ 

√ 

 

 

√ 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

√ 

 

 

 

 

√ 

√ 

 

√ 

นายบุญนาค  

 ไชยศิลป} 

น.ส.ปริยากร  

 สุทธหลวง 

 

 

 

 

นายชิต  คำ
ช่ัง 

 

 

 

6. งบประมาณ   

งบประมาณ 65,078  บาท (ถัวจ-ายทุกรายการ) 

แหล?งท่ีมาของงบประมาณ งบอุดหนุนค-าใช�จ-ายรายหัว 65,078  บาท 
  

รายการงบประมาณ(กิจกรรม) งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ?าย 

ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ ค?าครุภัณฑ� 
1. วัสดุสำนักงานกลุ-มบริหารท่ัวไป 
2. วัสดุสำนักงานกลุ-มบริหารงบประมาณ 
3. วัสดุสำนักงานกลุ-มบริหารงานบุคคล 
4. วัสดุสำนักงานกลุ-มบริหารวิชาการ 

40,000  
15,000 
5,000 
5,078 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

40,000 
15,000 
5,000 
5,078 

- 
- 
- 
- 

รวม 65,078 - - 65,078 - 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

 

 

 

7.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

การบริหารจัดการเบิกจ-ายค-าวัสดุสำนักงานโรงเรียนได�
อย-างถูกต�องตามระเบียบฯ และเกิดประโยชน!สูงสุด 

การตรวจสอบภายใน แบบบันทึก 

 
8.  ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 

 การเบิกจ-ายงบประมาณเปAนไปอย-างถูกต�อง และเกิดประโยชน!สูงสุดต-อการจัดการศึกษา  
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

 

 

 

 

 

 

ช่ือโครงการ   ความปลอดภัยในสถานศึกษา 

แผนงาน   กลุ-มบริหารท่ัวไป 

สนองกลยุทธ�   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานข�อท่ี 5 

    สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-านเขต 2 ข�อ 5 

    โรงเรียนบ�านปรางค!ข�อท่ี 6 

สนองมาตรฐานสพฐ.  มาตรฐานท่ี 8, 9 , 11 

ลักษณะของโครงการ  � ใหม-    � ต-อเนื่อง  

ผู&รับผิดชอบโครงการ  นายบุญนาค    ไชยศิลป}  , นางวัชรีภรณ!  ละม-อม 
ระยะเวลาดำเนินการ    ป�งบประมาณ  2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) 
 

1. หลักการและเหตุผล 

ด�วยสภาพในปFจจุบันนี้ความปลอดภัยในสถานศึกษานักเรียนบุคลากรในสถานศึกษาและผู�มารับบริการ
เปAนสิ่งจำเปAนอย-างยิ่งท่ีสถานศึกษาต�องดูแลและแก�ปFญหาดังกล-าวดังนั้นทางโรงเรียนจึงได�ตระหนักถึงภัย
อันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับนักเรียนท้ังในห�องเรียนอาคารเรียนห�องน้ำสนามเด็กเล-นโรงอาหารหอประชุม
ห�องสมุดฯลฯให�เกิดความปลอดภัยต-อตัวนักเรียนบุคลากรทางการศึกษาและผู�มาใช�บริการให�มากท่ีสุดจึง
จำเปAนต�องปรับปรุงซ-อมแซมจุดเสี่ยงต-างๆให�อยู-ในสภาพดีปลอดภัยตลอดเวลา 

2. วัตถุประสงค� 

 2.1  เพ่ือปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตรายต-อนักเรียนท้ังในห�องเรียนและนอกห�องเรียน 

 2.2  เพ่ือให�นักเรียนมีสุขภาวะท่ีดี มีความปลอดภัย 

 2.3  เพ่ือให�อุปกรณ!ท่ีสนับสนุนทางการศึกษาอยู-ในสภาพท่ีปลอดภัยพร�อมใช�งาน 

3. เป1าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 

  1. นักเรียนโรงเรียนบ�านปรางค! 934  คน  
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  70  คน 

  3. อาคารเรียน จำนวน 5 อาคาร 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

 3.2 เชิงคุณภาพ 

  - พ้ืนท่ีทำกิจกรรมของนักเรียนมีความปลอดภัย เปAนระเบียบเรียบร�อย 
  - ซ-อมแซมสาธารณูปโภคไฟฟjา น้ำประปา 
  - ซ-อมแซมพ้ืนผิวถนน 
  - ซ-อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
4. วิธีดำเนินการ 

 4.1 ข้ันเตรียมการ 

  1. เขียนโครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา 

  2. เสนอโครงการเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติ 
  3. ติดต-อประสานงานไปยังผู�รับผิดชอบกิจกรรมแต-ละกิจกรรมในเรื่องระยะเวลาของกิจกรรม
และงบประมาณของแต-ละกิจกรรม 

  4. ติดต-อประสานงานไปยังกลุ-มบริหารงานงบประมาณงานแผนงานงานพัสดุและงานการเงิน
เพ่ือของบประมาณในการสนับสนุนดำเนินงานตามโครงการ 
 

 4.2 ข้ันดำเนินการ 

  1. ดำเนินการแต-งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานแต-ละกิจกรรม 

  2. ประสานงานผู�รับผิดชอบกิจกรรมแต-ละกิจกรรมดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 

  3. ติดตามโครงการและกิจกรรมตามแผนงานท่ีวางไว� 
 4.3 ข้ันสรุป 

  1. ทำการเก็บข�อมูลการประเมินผลกิจกรรมแต-ละกิจกรรมในโครงการ 

  2. สรุปผลการทำกิจกรรมในโครงการ 

  3. สรุปผลโครงการ 

  4. รายงานผลการจัดโครงการต-อผู�บริหารสถานศึกษาและผู�เก่ียวข�องเผยแพร-ต-อสาธารณชน 

5.  แผนการดำเนินงาน 

รายการ 
ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ ผู&ควบคุม 
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

1.  เสนอโครงการ 
2.  ประชุมชี้แจงแผนงาน  
แต-งต้ังคณะทำงาน  
3. ดำเนินกิจกรรมตามแผน 
- ซ-อมแซมอาคารเรียน 
- ซ-อมบำรุงระบบประปา
และระบบไฟฟjา 
-ปรับปรุงพ้ืนผิวทางเดินและ
ลานกิจกรรมเด็กปฐมวัย 
4. กำกับ ติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงาน 
5.  สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

√ 

√ 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

√ 
√ 
 
√ 
 
 

√ 
 
√ 

 
 
 

 
 

 

√ 

√ 
 
√ 

 
√ 
 

 
 
 
 
 

 
 

√ 

 

√ 

 
√ 

 

√ 

นายบุญนาค 
ไชยศิลป} 

นางวัชรีภรณ!  
ละม-อม 

 
 
 
 

นายชิต  
คำชั่ง 

 
 

 
6. งบประมาณ 

 งบประมาณ  235,240  บาท (ถัวจ-ายทุกรายการ) 
 แหล?งงบประมาณ งบอุดหนุนค-าใช�จ-ายรายหัว     130,000  บาท 
    งบเงินรายได�สถานศึกษา(MEP) 105,240 บาท 

รายการงบประมาณ 

(กิจกรรม) 
งบประมาณ 

ท้ังส้ิน 

จำแนกตามหมวดรายจ?าย 

ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ ค?าครุภัณฑ� 
1. ซ-อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบ 
2.ซ-อมบำรุงระบบประปา 
ระบบไฟฟjา 
3.ปรับปรุงพ้ืนทางเดินและลาน
กิจกรรมเด็กปฐมวัย 

100,000 
 

30,000 
 
 

105,240 

- 
 
- 
 

 

- 

100,000 
 

30,000 
 

 

105,240 

- 
 
- 
 
 

- 

- 
 
- 
 
 

- 

รวม 235,240 - 235,240 - - 
 
 
7. การวัดและประเมินผล 

  

ตัวบ?งช้ีความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช&วัด 

1. ร�อยละของผู�ใช�บริการมีความพึง
พอใจในการใช�ถนน 

- สภาพจริง 

- สัมภาษณ!ความคิดเห็นของ
- แบบสังเกต 

- แบบสัมภาษณ! 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

2.ร�อยละของนักเรียนมีความพึง
พอใจในการใช�ทางเดินไปห�องน้ำ 

3.ร�อยละของผู�ใช�บริการสามารถใช�
ไฟฟjาและน้ำประปาอย-างมี
ประสิทธิภาพ 

4. ร�อยละของนักเรียนมีความพึง
พอใจลานจัดกิจกรรม และทางเดิน
ท่ีมีความปลอดภัย 

 

นักเรียนครูผู�รับบริการ 

 

8. ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 

1..ระบบไฟฟjาในอาคารเรียนมีความปลอดภัย 

2.ระบบประปาและระบบบ-อน้ำสามารถเชื่อมต-อกันได�และน้ำไม-รั่วซึม 

3.อาคารเรียนมีความแข็งแรงม่ันคง 

4. พ้ืนผิวถนนและลานจัดกิจกรรม ท่ีได�มาตรฐานและมีความปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือโครงการ              วันสำคัญ 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

แผนงาน   กลุ-มบริหารท่ัวไป  

สนองกลยุทธ�               สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี   2 
    สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-านเขต 2 ข�อท่ี   2 
    โรงเรียนบ�านปรางค!  ข�อท่ี  2 
สนองมาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานท่ี 4      

ลักษณะของโครงการ  � ใหม-    � ต-อเนื่อง 

ผู&รับผิดชอบ   นางสาวจรวยพร  สุธรรมแปง ,นางสาวจีระภา  สุดใจ 

ระยะเวลาดำเนินการ                ป�งบประมาณ  2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) 

...................................................................................................................................................................... 
1.  หลักการและเหตุผล   

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  มุ-งพัฒนาพัฒนาผู� เรียนให�เปAนคนดี             
มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต-อและประกอบอาชีพ จึงกำหนดเปAนจุดหมายเพ่ือให�เกิดกับผู�เรียน เม่ือจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานให�ผู�เรียนเปAนคนมีคุณธรรม จริยธรรมและค-านิยมอันพึงประสงค! เห็นคุณค-าของตนเอง     
มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   มีความรู�อันเปAนสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด  การแก�ปFญหา การใช�เทคโนโลยี    
และมีทักษะชีวิต มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัยดี  มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเปAนพลเมือง
ไทยและพลเมืองโลก ยึดม่ันในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย!ทรงเปAน
ประมุข  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ!วัฒนธรรมและภูมิปFญญาไทย การอนุรักษ!และพัฒนาสิ่งแวดล�อม  มีจิต
สาธารณะท่ีมุ-งทำประโยชน!และสร�างสิ่งท่ีดีงามในสังคมและอยู-ร-วมกันในสังคมอย-างมีความสุข   

ดังนั้นทางโรงเรียนบ�านปรางค!จึงต�องจัดโครงการวันสำคัญกิจกรรมมุ-งพัฒนาผู�เรียนให�เกิดสมรรถนะสำคัญ 
5 ประการ และค-านิยมอันพึงประสงค! 8  ประการ ผู�เรียนเกิดทักษะในการดำรงชีวิตตามวิถีชีวิตและ 

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย!ทรงเปAนประมุข มีจิตสำนึกในการอนุรักษ!วัฒนธรรม
และภู มิปFญญาไทย การอนุรักษ! และพัฒนาสิ่ งแวดล�อม มีจิตสาธารณะท่ี มุ- งทำประโยชน!และสร�าง 
สิ่งท่ีดีงามในสังคม  อยู-ร-วมในสังคมอย-างมีความสุขต-อไป 

2.  วัตถุประสงค� 
     2.1  เพ่ือส-งเสริมให�ผู�เรียนเปAนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม บรรลุตามจุดหมายของหลักสูตร 

     2.2  เพ่ือปลูกฝFงให�ผู�เรียนมีจิตสำนึกในความเปAนไทย ในการอนุรักษ!วัฒนธรรมและภูมิปFญญาไทย  

 การอนุรักษ!และพัฒนาสิ่งแวดล�อม 

     2.3  เพ่ือพัฒนาผู�เรียนเกิดทักษะในการดำรงชีวิตตามวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย!ทรงเปAนประมุข 

     2.4 เพ่ือสร�างผู�เรียนให�สามารถดำรงตนอยู-ในสังคมไทย สังคมโลกได�อย-างสันติ 
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3.  เป1าหมาย 

     3.1 เชิงปริมาณ 

 นักเรียน ทุกคนได�รับการส-งเสริมปลูกฝFงและพัฒนาให�เข�าร-วมปฏิบัติกิจกรรมวันสำคัญ  ร�อยละ 100    

     3.2 เชิงคุณภาพ 

 ร�อยละ 80 นักเรียนเปAนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค!   ผู�เรียนมีทักษะการ
ดำรงชีวิต เปAนคนดี  มีความสุข  เห็นคุณค-าของตนเองและผู�อ่ืน มีจิตสาธารณะท่ีมุ-งทำประโยชน! 

4.  วิธีดำเนินการ 

4.1  ข้ันเตรียมการ 

1.  เขียนโครงการวันสำคัญ 

2.  เสนอโครงการเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติ 

3.  ติดต-อประสานงานไปยังผู�รับผิดชอบกิจกรรมแต-ละกิจกรรมในเรื่องระยะเวลาของกิจกรรมและ 

งบประมาณของแต-ละกิจกรรม 

  4.  ติดต-อประสานงานไปยังกลุ-มบริหารงบประมาณ  งานแผนงาน  งานพัสดุ และงานการเงินเพ่ือขอ 

งบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ 

4.2  ข้ันดำเนินการ 

           1.  ดำเนินการแต-งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานแต-ละกิจกรรม   

           2.  ประสานงานผู�รับผิดชอบกิจกรรมแต-ละกิจกรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 

           3.  ติดตามโครงการและกิจกรรม ตามแผนงานท่ีวางไว� 

4.3  ข้ันสรุป 

1.  ทำการเก็บข�อมูลการประเมินผลกิจกรรมแต-ละกิจกรรมในโครงการ 

2.  สรุปและรายงานผลการจัดโครงการต-อผู�บริหารสถานศึกษาและผู�เก่ียวข�อง 

3.  เผยแพร-ต-อสาธารณชน 
 

5.  แผนการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ ผู&ควบคุม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

1. เสนอโครงการ √    น.ส.จรวยพร   นายชิต   
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2.ประชุมชี้แจงแผนงาน  
แต-งต้ังคณะทำงาน 

  √  
คณะคร ู
ทุกคน 

คำช่ัง 

 

3. ดำเนินกิจกรรมตามแผน 

 3.1 วันไหว�คร ู
  √  

น.ส.จรวยพร 

 3.2. วันอาสาฬหบูชา 

/วันเข�าพรรษา 

 

  

√ 

 
นางปsยฉัตร 

 

 3.3. วันแม-แห-งชาต ิ    √ 
นางฉวีเพ็ญ/  
นางรัชนีย! 

 3.4. วันลอยกระทง √    นางสุครอง  

 3.5 วันป�ใหม-/วันคริสมาสต!  √   นางบุญประภา 

3.6 วันเด็กแห-งชาติ  √   น.ส.จีระภา 

4.กำกับ ติดตามและ
ประเมินผล 

√ √ √ √ 
น.ส.จรวยพร  
น.ส.จีระภา  

5.สรุปและรายงานผล    

การดำเนินงาน 
 √  √ 

น.ส.จรวยพร  
น.ส.จีระภา 

 

 

6. งบประมาณ 

 งบประมาณ 34,200 บาท  (ถัวจ-ายทุกรายการ) 

แหล?งท่ีมาของงบประมาณ งบอุดหนุนค-าใช�จ-ายรายหัว   34,200   บาท   
 

รายการงบประมาณ(กิจกรรม) งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ?าย 

ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ ค?าครุภัณฑ� 
1. กิจกรรมวันไหว�ครู 600 - 600 - - 

2. กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา/      

    วันเข�าพรรษา 

600 - 600 - - 

3. กิจกรรมวันแม-แห-งชาติ 8,000 - 6,000 2,000 - 

4. กิจกรรมวันลอยกระทง  - - - - - 
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5. กิจกรรมวันสิ้นป�/ 

    วันป�ใหม-/วันคริสมาสต! 

3,000 - 600 2,400 - 

6. วันเด็กแห-งชาติ 10,000 - 600 9,400 - 

7. ปjายนิทรรศการวันสำคัญ 5,000 - 5,000  - 

8. จัดปjายพระบรมฉายาลักษณ!ฯ 6,500 - 4,500 2,000 - 

9. รายงานผลการดำเนินงาน 500 - - 500 - 

รวม 34,200 - 17,900 16,300 - 

 

 

 

7.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช&วัด 

1. ผู�เรียนเปAนคนดีมีคุณธรรม  จริยธรรม 
 
2. ผู�เรียนมีจิตสำนึกในความเปAนพลเมืองดี 
3. ผู�เรียนเกิดทักษะในการดำรงชีวิตท่ีดี   
เรียบง-ายมีความสุข 
4. ผู�เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค! 8 
ประการ 

การสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม
ตามสภาพจริง 
การสำรวจพฤติกรรม 
การสนทนาสอบถาม 
 
การบันทึกกิจกรรม 

แบบสังเกต การปฏิบัติกิจกรรม 
 

แบบสำรวจพฤติกรรม 
แบบสอบถาม 
 

แบบสังเกตและแบบบันทึก
กิจกรรม 

 

8.  ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 

ผู�เรียนเปAนคนดี  เปAนคนเก-ง มีความสุขในการดำรงชีวิต  มีความรอบรู�เท-าทันการเปลี่ยนแปลง 

สามารถปรับตัวให�ทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย-างมีสติ  เห็นคุณค-าของตนเองและผู�อ่ืน อนุรักษ!วัฒนธรรม
และภูมิปFญญาไทย อนุรักษ!และพัฒนาสิ่งแวดล�อม มีจิตสาธารณะท่ีมุ-งทำประโยชน!และสร�างสิ่งท่ีดีงามในสังคม   
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โครงการ    สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

แผนงาน    กลุ-มบริหารท่ัวไป 

สนองกลยุทธ�             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี   1 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-านเขต 2 ข�อท่ี 1, 2 

    โรงเรียนบ�านปรางค!  ข�อท่ี  1 , 2 
สนองมาตรฐาน สพฐ.  ข�อ 1, 11, 13 
ลักษณะของโครงการ  �  ใหม-    �ต-อเนื่อง 

ผู&รับผิดชอบโครงการ   นายจักราช  ดีคำวงค! , นายจิระเมศร! พิพัฒน!คงถาวร 
    และนางสาวจีระภา  สุดใจ 
ระยะเวลาดำเนินการ       ป�งบประมาณ  2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) 
...................................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 

  ตามท่ีรัฐบาลได�ประกาศกำหนดให�การปjองกันและแก�ไขปFญหายาเสพติด เปAนวาระแห-งชาติ ภายใต�
ยุทธศาสตร!พลังแผ-นดินเอาชนะยาเสพติด และกระทรวงศึกษาธิการได�กำหนดแนวทางการดาเนินงานโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตามนโยบายการปjองกันและแก�ไขปFญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาและแผนงานท่ี 3 การสร�างภูมิคุ�มกันและปjองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ศูนย!อำนวยการพลัง
แผ-นดินเอาชนะยาเสพติดแห-งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ได�กำหนดเปjาหมายให�สถานศึกษาทุกแห-งเข�าร-วม
โครงการสถานศึกษาสีขาว ให�คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู�ปกครอง ชุมชน ท�องถ่ิน ผู�เก่ียวข�องทุกภาค
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ส-วน เฝjาระวังไม-ให�มีการแพร-ระบาดของยาเสพติดและอบายมุข มีจิตสำนึกในการดูแลลูกหลานไม-ให�เก่ียวข�อง
กับยาเสพติดและอบายมุข  

ในการนี้โรงเรียนบ�านปรางค!จึงได�จัดทำโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพ่ือ 
ดำเนินกิจกรรมให�สอดคล�องกับนโยบายของชาติและเปjาหมายของศูนย!อำนวยการพลังแผ-นดินเอาชนะยาเสพติด
แห-งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นเพ่ือให�สถานศึกษามีระบบการปjองกันท่ีเข�มแข็งและยั่งยืนจึงให�มีการ
ดำเนินงาน 5 มาตรการ ได�แก- มาตรการปjองกัน มาตรการค�นหา มาตรการรักษา มาตรการเฝjาระวัง มาตรการ
บริหารจัดการ และกลยุทธ! 4 ต�อง 2 ไม- คือ ต�องมียุทศาสตร!  ต�องมีแผนงาน ต�องมีระบบข�อมูล ต�องมีเครือข-าย 
และ 2 ไม- คือ ไม-ปกปsดข�อมูล ไม-ไล-ออก เปAนแนวทางการดำเนินงาน  โดยจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือ
เสริมสร�างผู�เรียนให�มีภูมิคุ�มกัน ปjองกัน และแก�ไข ปFญหายาเสพติดในโรงเรียน และสอดคล�องกับการจัด
การศึกษาของโรงเรียนปFจจุบัน ท่ีมุ-งส-งเสริมให�นักเรียนทุกคนเปAนคนดี อยู-ในสังคมได�อย-างมีความสุข และบรรลุ
ตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค!ของนักเรียน ตลอดจนนำข�อมูลไปกำหนดแนวทางสำหรับดำเนินการแก�ไขปFญหา 

ยาเสพติดในระยะต-อไป 

2. วัตถุประสงค� 

 1   เพ่ือปjองกัน เฝjาระวังไม-ให�มีการแพร-ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียน และชุมชน 

2   เพ่ือส-งเสริมให�นักเรียนมีสุขภาพดีสมบูรณ!แข็งแรงท้ังทางด�านร-างกาย จิตใจ และสติปFญญา  
3. เป1าหมาย 
 3.1 ด&านปริมาณ     
     1 นักเรียนทุกคนปลอดจากสารเสพติด การพนัน สื่อลามกอนาจาร และการทะเลาะวิวาท 

     2 โรงเรียนจัดกิจกรรมรณรงค!ปjองกันและแก�ไข ปFญหาสารเสพติดในสถานศึกษาภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

3.2 ด&านคุณภาพ  
       1. ผู�เรียนร�อยละ 90 มีสุขภาพสมบูรณ! แข็งแรง ปลอดจากสารเสพติด การพนัน สื่อลามกอนาจาร
และการทะเลาะวิวาท 

       2. ผู�เรียนร�อยละ 90 มีความรู�ความเข�าใจในการปjองกันภัยจากสารเสพติด การพนัน สื่อลามก
อนาจาร และการทะเลาะวิวาท 

4.  กิจกรรมและวิธีดำเนินงาน 

4.1 ข้ันเตรียมการ 

 4.1.1  เขียนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 4.1.2  เสนอโครงการต-อผู�บริหารโรงเรียน 
 4.1.3  ติดต-อประสานงานไปยังครูผู�รับผิดชอบโครงการและงบประมาณของโครงการ 

   4.1.4  ติดต-อประสานงานไปยังกลุ-มบริหารงบประมาณ  งานแผนงาน  งานพัสดุ และงานการเงินเพ่ือ
ของบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ 
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      4.2  ข้ันดำเนินการ 

 4.2.1  ดำเนินการแต-งต้ังกรรมการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข                
4.2.2  ประสานงานครูผู�รับผิดชอบโครงการ ดำเนินกิจกรรมตามท่ีได�กำหนดไว�  

           4.2.3  นิเทศ ติดตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขดำเนินงานตามแผนงาน
ท่ีวางไว�  

4.3  ข้ันสรุป 

           4.3.1  ทำการเก็บข�อมูลการประเมินผลโครงการ 
           4.3.2  สรุปผลการทำโครงการ 
           4.3.3  สรุปผลโครงการ 
            4.3.4  รายงานผลการดำเนินงานโครงการต-อผู�บริหารสถานศึกษาและผู�เก่ียวข�อง 

5.  แผนการดำเนินงาน 

รายการ 
ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ 
ผู&ควบคุม 

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

1.  เสนอโครงการ 
2.  ประชุมชี้แจงแผนงาน แต-งต้ัง
คณะทำงาน  
3. ดำเนินกิจกรรมตามแผน 
3.1 กิจกรรมรณรงค!ต�าน 
     ยาเสพติด 
3.2 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 
3.3 กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง
กับยาเสพติดและอบายมุข 
4. กำกับ ติดตามและประเมินผล
การดำเนินงาน 
5.  สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

√ 

√ 
 
 
 
 

√ 
 
√ 

√ 

 

√ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

√ 
 
 

√ 
√ 

 
√ 

 

√ 

 
 
 
 

 

√ 
 
 

√ 
√ 

 

√ 

 

 
 
 
 
 

√ 
 
 

√ 
√ 

 

√ 
 
√ 

 

นายจักราช    
 ดีคำวงค! 
นายจิระเมศร! 
พิพัฒน!คงถาวร 
น.ส.จีระภา  
สุดใจ 
 
 
 
 

นายชิต  
 คำช่ัง 

 
 

6. งบประมาณ 

 งบประมาณ 10,000  บาท 

แหล?งท่ีมาของงบประมาณ   งบอุดหนุนค?าใช&จ?ายรายหัว  10,000  บาท 
 

รายการงบประมาณ(กิจกรรม) งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ?าย 

ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ ค?าครุภัณฑ� 

1. ปjายนิเทศโครงสร�างโรงเรียนสีขาว 10,000 - - 1,000 - 
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2.ปjายนิเทศปjองกันและแก�ไขปFญหา
ยาเสพติดและอบายมุข 

3. กิจกรรมรณรงค!ต�านยาเสพติด 

4. กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 

5. กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับยา
เสพติดและอบายมุข 

6. ตู�เสมารักษ! 

7. ห�องเสมารักษ! 

- 
 
- 
- 
- 

- 

- 

- 

- 
 
- 
- 
- 

- 

- 

- 

1,000 

 

1,500 

1,000 

1,000 

 

1,500 

3,000 

- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

รวม 10,000 - - 10,000 - 
 

7.  การประเมินผล 

ตัวบ?งช้ีความสำเร็จ 
วิธีการวัดผลและ

ประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

-นักเรียนทุกคนมีความเข�าใจและมีส-วนร-วมในการ
ปjองกัน สารเสพติด การพนัน สื่อลามกอนาจาร และ
การทะเลาะ วิวาท 

-นักเรียนทุกคนปลอดจากสารเสพติด การพนัน สื่อ
ลามกอนาจาร และการทะเลาะ วิวาท 

-นักเรียนทุกคนมีสุขภาพดีสมบูรณ!แข็งแรงท้ังทางด�าน
ร-างกาย จิตใจ และสติปFญญา เปAนคนท่ีมีคุณภาพ 

สอบถาม/สังเกต 

 

 

สอบถาม/สังเกต 

 

สอบถาม/สังเกต 

 

แบบสอบถาม 

 

 

แบบสอบถาม 

 

แบบสอบถาม 

 
8.  ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 
 ครู ผู�ปกครอง นักเรียนและชุมชน ร-วมกันปjองกัน พัฒนาโรงเรียนให� ปลอดสารเสพติด การพนัน สื่อ
ลามกอนาจาร และการทะเลาะวิวาท และมีสุขภาพดี สมบูรณ!แข็งแรงท้ังทางด�านร-างกาย จิตใจ และสติปFญญา 
เปAนคนท่ีมีคุณภาพ 

 

โครงการ   โรงเรียนสพฐ. ใสสะอาดปราศจากคอร�รัปช่ัน 

แผนงาน   กลุ-มบริหารท่ัวไป 
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สนองกลยุทธ�   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี 1, 5 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-านเขต 2 ข�อท่ี  1, 5 

โรงเรียนบ�านปรางค!   ข�อท่ี  1, 6, 7 

สนองมาตรฐานสพฐ.  มาตรฐานท่ี  15 

ลักษณะโครงการ  � ใหม-  � ต-อเนื่อง  

ผู&รับผิดชอบโครงการ               นางปsยฉัตร  สุทธหลวง , นางฉวีเพ็ญ  ณ น-าน     

ระยะเวลาดำเนินงาน        ป�งบประมาณ  2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

 การทุจริตเปAนปFญหาสำคัญท่ีส-งผลเสียหายต-อชาติบ�านเมืองมาอย-างต-อเนื่องยาวนาน แม�กระท่ัง
ค-านิยมท่ีถูกต�อง ดีงามของสังคมไทยก็ได�รับผลกระทบจนบางส-วนของสังคมไทยมีความคิดว-าการทำงานของ
ราชการอาจมีการทุจริตเกิดข้ึนบ�างก็ไม-เปAนไร และยอมรับได�หากการทำงานนั้นจะมีผลงานเกิดข้ึนเปAนประโยชน!
แก-ประชาชนหรือชุมชนบ�าง ค-านิยมเช-นนี้นับว-าเปAนอันตรายอย-างยิ่งต-อสังคมไทย เพราะสื่อให�เห็นได�ว-าการ
ทุจริตกำลังจะได�รับการยอมรับว-าเปAนเรื่องปกติธรรมดาและอาจจะแผ-ขยายครอบคลุมไปท้ังภาคราชการ 
ภาคเอกชน ในอนาคตอย-างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงไม-ได� ซ่ึงหากไม-มีการดำเนินการแก�ไขโดยเร็วแล�ว สังคมไทยจะ
ได�รับผลกระทบอย-างรุนแรงและได�รับความเสียหายอย-างมากมาย 

 การศึกษาเปAนทางออกท่ีสำคัญ เนื่องด�วยการศึกษานั้นนอกจากจะเปAนกระบวนการสร�างความรู� 

แล�วยังจะทำให�เกิดแนวคิด ค-านิยมท่ีถูกต�อง ดีงาม ในการท่ีจะดูแลรับผิดชอบตนเอง ชุมชน สังคม และ 

ชาติบ�านเมือง ดังนั้น การท่ีจะสร�างค-านิยมให�กับสังคมจึงจำเปAนท่ีต�องเริ่มในสถาบันการศึกษา ซ่ึงจะส-งผล 

ให�เยาวชนท่ีผ-านกระบวนการศึกษา เปAนบุคลากรท่ีมีคุณภาพเปAนประโยชน!ต-อการพัฒนาชาติบ�านเมืองและ 
มีความรักชาติถูกทางท่ีจะรักองค!ประกอบต-างๆของชาติบ�านเมือง เช-น คนในชาติ แผ-นดินทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล�อม ศิลปวัฒนธรรม สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย!  

 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง การดำเนินงานตามโครงการ
เสริมสร�างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ปjองกันการสุจริต” เครือข-ายโรงเรียนสุจริต  
โรงเรียนบ�านปรางค!ได�รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2  ให�เปAน
โรงเรียนเครือข-ายโรงเรียนสุจริต การดำเนินงานตามโครงการเปAนไปตามยุทธศาสตร! พันธกิจ วัตถุประสงค!  มี
แนวปฏิบัติท่ีดีในการปjองกันการทุจริต  จึงได�จัดทำโครงการโรงเรียนสุจริตข้ึน เพ่ือสนับสนุนส-งเสริมการจัด
กระบวนการเรียน การสอน และกิจกรรมทางการศึกษา ส-งเสริมให�นักเรียนได�เรียนรู�และตระหนักในความสำคัญ
ของชาติ คุณค-า คุณประโยชน!ขององค!ประกอบต-าง ๆท่ีสร�างความเปAนชาติ มุ-งม่ันท่ีจะอนุรักษ!แก�ปFญหาและ
พัฒนาให�สิ่งเหล-านี้เจริญก�าวหน�า ม่ันคง ยั่งยืน โดยมีชุมชนเปAนส-วนร-วม  และนักเรียนเกิดความสำนึกท่ีจะมุ-งม่ัน
พัฒนาตนเองให�เปAนเยาวชนท่ีดีของชาติ และมีความรักชาติถูกทางท่ีจะรักองค!ประกอบต-างๆ ของชาติ  
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2.  วัตถุประสงค� 

1. เพ่ือส-งเสริม สนับสนุนให�เกิดการเสริมสร�างทัศนคติ ค-านิยม ความซ่ือสัตย!สุจริต แก-ผู�บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียน   

 2. เพ่ือสร�างเครือข-ายปjองกันและปราบปรามการทุจริต ในกลุ-มผู�บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
ผู�ปกครอง และประชาชนท่ัวไป เข�ามามีส-วนร-วมในการปjองกันและต-อต�านการทุจริตทุกรูปแบบ  

 3. เพ่ือให�โรงเรียน นำยุทธศาสตร!ชาติว-าด�วยการปjองกันและปราบปรามการทุจริต และดัชนีวัด
คุณธรรมและความโปร-งใส ของสำนักงาน ป.ป.ช. ไปประยุกต!ใช�ใน  ด�านการส-งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล แก-บุคลากรในการจัดการศึกษาให�ดำเนินไปอย-างถูกต�องมีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต 

3.  เป1าหมาย 

     3.1 เชิงปริมาณ 

          1. นักเรียนชั้นอนุบาลป�ท่ี 2  ถึงชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 6 โรงเรียนบ�านปรางค! จำนวน  934 คน  
เข�าร-วมอบรมโครงการคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “เยาวชนคนดีของแผ-นดิน และ 
ปปช.สพฐ.น�อย ในโรงเรียนสจุริต”  
          2. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ�านปรางค! จำนวน 50 คน เข�าร-วมโครงการคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “เยาวชนคนดีของแผ-นดิน และ ปปช.สพฐ.น�อย ในโรงเรียนสุจริต”  
    3.2 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนนักเรียนชั้นอนุบาลป�ท่ี 2  ถึงชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 6 โรงเรียนบ�านปรางค! 
มีความรู� ความเข�าใจในโรงเรียนสุจริต เกิดความสำนึกท่ีจะมุ-งม่ันพัฒนาตนเองให�เปAนเยาวชนท่ีดีของชาติ และมี
ความรักชาติถูกทาง  นักเรียนเปAนผู�นำ และเปAนต�นแบบในการทำความดี ดูแลการสร�างความดีของเพ่ือนนักเรียน
ในโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมทางการศึกษา ให�นักเรียนมี
ความรู� ความเข�าใจในโรงเรียนสุจริต เกิดความสำนึกท่ีจะมุ-งม่ันพัฒนาตนเองให�เปAนเยาวชนท่ีดีของชาติ และมี
ความรักชาติถูกทาง  

4.  วิธีดำเนินการ 

4.1  ข้ันเตรียมการ 
            1.  เขียนโครงการโรงเรียนสพฐ. ใสสะอาดปราศจากคอร!รัปชัน 

 2.  เสนอโครงการเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติ 
 3.  ติดต-อประสานงานไปยังผู�รับผิดชอบกิจกรรมแต-ละกิจกรรมในเรื่องระยะเวลาของกิจกรรมและ 

งบประมาณของแต-ละกิจกรรม 
   4.  ติดต-อประสานงานไปยังกลุ-มบริหารงบประมาณ  งานแผนงาน  งานพัสดุ และงานการเงินเพ่ือขอ 

งบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ 
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4.2  ข้ันดำเนินการ 
           1.  ดำเนินการแต-งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานแต-ละกิจกรรม 
           2.  ประสานงานผู�รับผิดชอบกิจกรรมแต-ละกิจกรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
           3.  ติดตามโครงการและกิจกรรม ตามแผนงานท่ีวางไว� 

4.3  ข้ันสรุป 
1.  ทำการเก็บข�อมูลการประเมินผลกิจกรรมแต-ละกิจกรรมในโครงการ 
2.  สรุปผลการทำกิจกรรมในโครงการ  
3.  สรุปผลโครงการ 
4.  รายงานผลการจัดโครงการต-อผู�บริหารสถานศึกษาและผู�เก่ียวข�อง 
5.  เผยแพร-ต-อสาธารณชน 

5.  แผนการดำเนินงาน 

รายการ 
ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ 
 

ผู&ควบคุม ไตรมาส
1 

ไตรมาส
2 

ไตรมาส
3 

ไตรมาส
4 

1.  เสนอโครงการ 
2.  ประชุมชี้แจงแผนงาน แต-งต้ัง
คณะทำงาน  
3. ดำเนินกิจกรรมตามแผน 
3.1 จัดประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
คณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา         
 3.2 กิจกรรมตู�แสดงความ
คิดเห็น 
 3.3 กิจกรรมช-องทางการรับข�อ
ร�องเรียน         
4. กำกับ ติดตามและประเมินผล
การดำเนินงาน 
5.  สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

√ 
√ 
 
 
√ 
 

 
 

√ 
 
√ 
 
√ 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

 
 

√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 

 
 
 
 
√ 
 

 
 

√ 
 
√ 
 
√ 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
√ 
 
√ 

 
√ 
 
√ 

นางปsยฉัตร  
สุทธหลวง 
นางฉวีเพ็ญ   
ณ น-าน 
 
 
 
 

นายชิต  
 คำช่ัง 

 
 

 

6.  งบประมาณ   

งบประมาณ   5,000 บาท (ถัวจ?ายทุกรายการ) 

แหล?งท่ีมาของงบประมาณ   เงินค?าใช&จ?ายเงินอุดหนุนรายหัว  5,000 บาท 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

รายการงบประมาณ(กิจกรรม) งบประมาณ 
ท้ังส้ิน 

จำแนกตามหมวดรายจ?าย 
ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ ค?าครุภัณฑ� 

1. จัดประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
คณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา    
 1.1. วัสดุโครงการเตรียมรับ
การประเมิน 
1.2. Best Practiceโรงเรียน
สุจริต 

- 
 
 
 

2,000 
 

3,000 
 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 

2,000 
 

- 
 
 
 

2,000 
 

1,000 
 

- 
 
 
 
- 

รวม 5,000 - 2,000 3,000 - 
 

7.  การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช&วัด 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการ
เรียนการสอน และกิจกรรมทางการศึกษา ให�
นักเรียนมีความรู� ความเข�าใจในโรงเรียนสุจริต  
เกิดความสำนึกท่ีจะมุ-งม่ันพัฒนาตนเอง 
ให�เปAนเยาวชนท่ีดีของชาติ   

2. นักเรียนเปAนผู�นำ และเปAนต�นแบบในการทำ
ความดี ดูแลการสร�างความดีของเพ่ือนนักเรียน
ในโรงเรียน 

การสอบถาม 

การสังเกต 

 

 

แบบสอบถาม 

แบบสังเกต 

แบบบันทึกความดี 

 

 

8.  ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 

 8.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษาการจัดกระบวนการเรียนการสอน และกิจกรรมทางการศึกษา  
ให�นักเรียนได�เรียนรู�และตระหนักในความสำคัญของชาติ คุณค-า คุณประโยชน!ขององค!ประกอบต-าง ๆ ท่ีสร�าง
ความเปAนชาติ มุ-งม่ันท่ีจะอนุรักษ!แก�ปFญหา และพัฒนาให�สิ่งเหล-านี้เจริญก�าวหน�า ม่ันคง ยั่งยืน โดยมีชุมชนเปAน
ส-วนร-วม 

            8.2 นักเรียน เกิดความสำนึกท่ีจะมุ-งม่ันพัฒนาตนเองให�เปAนเยาวชนท่ีดีของชาติ และมีความรักชาติ
เห็นคุณค-าและความสำคัญของคนในชาติ แผ-นดิน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล�อม ศิลปวัฒนธรรม  
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ             เบิกจ?ายค?าสาธารณูปโภค 

แผนงาน   กลุ-มบริหารงบประมาณ 

สนองกลยุทธ�   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี 5 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-านเขต 2 ข�อท่ี  5 

โรงเรียนบ�านปรางค!  ข�อท่ี 6 

สนองมาตรฐานสพฐ.  มาตรฐานท่ี 8 

ลักษณะโครงการ  � ใหม-    � ต-อเนื่อง  

ผู&รับผิดชอบ   นางพรรณี   ขันแก�วหล�า  และนางกนกพร  ไชยบุญเรือง 

ระยะเวลาดำเนินงาน        ป�งบประมาณ  2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

  ในการจัดการศึกษาในปFจจุบันนี้  ต�องอาศัยปFจจัยท่ีจะส-งเสริม  สนับสนุนท่ีสำคัญคือ  ไฟฟjา  
น้ำประปา  และโทรศัพท!  ซ่ึงเปAนสิ่งท่ีจะช-วยอำนวยความสะดวกและช-วยให�การบริหารจัดการศึกษาบรรลุ
จุดมุ-งหมาย   ทางโรงเรียนบ�านปรางค!จึงได�จัดสรรงบประมาณเพ่ือรองรับโครงการดังกล-าว  และดำเนินการ
เบิกจ-ายตามงบประมาณท่ีได�รับจัดสรรให�เปAนไปอย-างถูกต�องตามหลักเกณฑ!การใช�จ-ายงบประมาณ  เพ่ือให�เกิด
ประโยชน!อย-างสูงสุดต-อการจัดการศึกษา 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

2.  วัตถุประสงค� 

     2.1  เพ่ือใช�งบประมาณในการจัดการเรียนการสอนให�ได�ประโยชน!สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

     2.2  เพ่ือให�ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนได�ใช�ไฟฟjา  น้ำประปา และโทรศัพท! ได�อย-างคุ�มค-า          

     2.3  เพ่ืออำนวยความสะดวกให�ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.  เป1าหมาย 

      3.1 เชิงปริมาณ 

        1.  นักเรียนโรงเรียนบ�านปรางค!  จำนวน 935  คน          
           2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน 67  คน   
      3.2 เชิงคุณภาพ 

           ครูและบุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน โรงเรียนบ�านปรางค!ได�ใช�ไฟฟjา  น้ำประปา และ
โทรศัพท!อย-างสะดวก  คุ�มค-า และเกิดประโยชน!อย-างสูงสุด 

4.  วิธีดำเนินการ 

4.1  ข้ันเตรียมการ 

1.  เขียนโครงการบริหารจัดการค-าสาธารณูปโภค 
2.  เสนอโครงการเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติ 

  3.  ติดต-อประสานงานไปยังกลุ-มบริหารงบประมาณ  งานแผนงาน  และงานการเงินเพ่ือขอ 
งบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ 

4.2  ข้ันดำเนินการ 
           ดำเนินการเบิกจ-ายค-าไฟฟjา  น้ำประปา  และโทรศัพท!   
     4.3  ข้ันสรุป 

1.  สรุปผลดำเนินการโครงการ 
2.  รายงานผลการจัดโครงการต-อผู�บริหารสถานศึกษาและผู�เก่ียวข�อง   

5.  แผนการดำเนินงาน  

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ ผู&ควบคุม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

1.  เสนอโครงการ √    นางพรรณี   
ขันแก�วหล�า 

นาง 
กนกพร 

นายชิต   
คำชั่ง 

 
2.  ประชุมชี้แจงแผนงาน  
แต-งต้ังคณะทำงาน  

√    

3. ดำเนินกิจกรรมตามแผน √ √ √ √ 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

4. กำกับ ติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงาน 

√ √ √ √ ไชยบุญเรือง 
 

5.  สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

   √ 

6. งบประมาณ  

งบประมาณ  รวมท้ังส้ิน  803,000  บาท   

แหล?งท่ีมาของงบประมาณ งบอุดหนุนค?าใช&จ?ายรายหัว       305,000 บาท 

      งบเงินรายได&สถานศึกษา(MEP)      500,000   บาท 

รายการงบประมาณ(กิจกรรม) งบประมาณ 
ท้ังส้ิน 

จำแนกตามหมวดรายจ?าย 
ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ ค?าครุภัณฑ� 

บริหารจัดการค-าใช�จ-าย
สาธารณูปโภค  ได�แก-   
การเบิกจ-ายค-าไฟฟjา  น้ำประปา  
และโทรศัพท!   

803,000 - 803,000 _ - 

รวม 803,000 - 803,000 - - 
 

7.  การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช&วัด 

โรงเรียนสามารถบริหารจัดการเบิกจ-าย 
ค-าสาธารณูปโภคได�อย-างถูกต�องตาม
ระเบียบฯ และเกิดประโยชน!สูงสุด 

การตรวจสอบภายใน แบบบันทึกตรวจสอบภายใน 

8.  ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 

การเบิกจ-ายงบประมาณเปAนไปอย-างถูกต�อง และเกิดประโยชน!สูงสุดต-อการจัดการศึกษา    

ช่ือโครงการ              ซ?อมแซมครุภัณฑ�โรงเรียน 

แผนงาน        กลุ-มบริหารงบประมาณ 

สนองกลยุทธ�        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี  1, 5 
         สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-านเขต 2 ข�อท่ี  1, 5 
          โรงเรียนบ�านปรางค!  ข�อท่ี 1, 6  
สนองมาตรฐาน สพฐ.   มาตรฐานท่ี 11 

ลักษณะของโครงการ   �  ใหม-  �  ต-อเนื่อง 

ผู&รับผิดชอบ   นางฉลวย  อนุเคราะห!  นางเรณู  คำเทพ 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

ระยะเวลาดำเนินการ                ป�งบประมาณ  2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในยุคปฏิรูปการศึกษาและเพ่ือให�สอดคล�องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห-งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  หมวด 4  แนวการจัดการศึกษา  
มาตรา 24  ในการจัดกระบวนการเรียนรู� ให�สถานศึกษาและหน-วยงานท่ีเก่ียวข�องดำเนินการจัดเนื้อหาสาระ
และกิจกรรมให�สอดคล�องกับความสนใจและความถนัดของผู�เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต-างระหว-างบุคคล  
วัสดุ สื่อ และอุปกรณ! มีความจำเปAนอย-างยิ่งต-อการจัดการเรียนรู�ให�กับนักเรียนทุกชั้นเรียนให�มีความรู�และ
เปAนไปตามมาตรฐานการเรียนรู�โดยเฉพาะสื่อสมัยใหม-ในปFจจุบันซ่ึงสามารถเสริมความรู�ให�กับนักเรียนท้ัง
ด�านร-างกาย สติปFญญา อารมณ! จิตใจ และด�านสังคม ในการจัดการเรียนรู�ตามรายวิชา  พัฒนาการของ
นักเรียนจะต�องมีสื่อ วัสดุ และอุปกรณ!ในการจัดการเรียนรู�ให�กับนักเรียนครอบคลุมทุก ๆ ด�าน นักเรียนทุก
คนต�องมีอย-างเพียงพอและมีคุณภาพ  

 โรงเรียนบ�านปรางค!  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2  มุ-งจัดการ
ศึกษาให�กับผู�เรียนได�รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพต้ังแต-ระดับปฐมวัยถึงประถมศึกษาป�ท่ี 6
ปFจจุบันมีจำนวนนักเรียน 934  คน  ต�องจัดการศึกษาให�มีคุณภาพ  การใช�ครุภัณฑ!โรงเรียนย-อมต�องเกิดการ
ชำรุดเสียหาย จึงจำเปAนต�องมีการซ-อมแซมบำรุงรักษาให�ครุภัณฑ!คงทน สามารถนำมาใช�งานได� ซ่ึง
งบประมาณของทางราชการมีอย-างจำกัด  จึงได�จัดทำโครงการซ-อมแซมครุภัณฑ!การศึกษาข้ึน  เพ่ือ
ซ-อมแซมครุภัณฑ!การศึกษาสามารถใช�งานตามความต�องการอย-างมีประสิทธิภาพ 

 

2. วัตถุประสงค� 

 เพ่ือซ-อมแซมครุภัณฑ!การศึกษาสามารถนำมาใช�งานได�อย-างมีประสิทธิภาพ 
3. เป1าหมาย 

 3.1 ด&านปริมาณ     
 วัสดุครุภัณฑ!ท่ีชำรุดจากการใช�งาน 

3.2 ด&านคุณภาพ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีครุภัณฑ!ใช�งานตามความต�องการอย-างมีประสิทธิภาพ 

4.  กิจกรรมและวิธีดำเนินงาน 

4.1 ข้ันเตรียมการ 
 4.1.1  เขียนโครงการซ-อมแซมวัสดุครุภัณฑ!โรงเรียน  
 4.1.2  เสนอโครงการต-อผู�บริหารโรงเรียน 
 4.1.3  ติดต-อประสานงานไปยังครูผู�รับผิดชอบโครงการและงบประมาณของโครงการ 

   4.1.4  ติดต-อประสานงานไปยังกลุ-มบริหารงบประมาณ  งานแผนงาน  งานพัสดุ และงานการเงินเพ่ือ
ของบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ 
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      4.2  ข้ันดำเนินการ 

   4.2.1  ดำเนินการแต-งต้ังกรรมการดำเนินงานโครงการซ-อมแซมวัสดุครุภัณฑ! 
             4.2.2  ประสานงานครูผู�รับผิดชอบโครงการ ดำเนินกิจกรรมตามท่ีได�กำหนดไว�  
             4.2.3  นิเทศ ติดตามโครงการซ-อมแซมวัสดุครุภัณฑ!ดำเนินงานตามแผนงานท่ีวางไว�  

4.3  ข้ันสรุป 

             4.3.1  ทำการเก็บข�อมูลการประเมินผลโครงการ 
             4.3.2  สรุปผลการทำโครงการ 
             4.3.3  สรุปผลโครงการ 
             4.3.4  รายงานผลการดำเนินงานโครงการต-อผู�บริหารสถานศึกษาและผู�เก่ียวข�อง 

5.  แผนการดำเนินงาน 

รายการ 
ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ ผู&ควบคุม 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1.  เสนอโครงการ 

2.  ประชุมชี้แจงแผนงาน  
แต-งต้ังคณะทำงาน  

3. ดำเนินกิจกรรมตามแผน 

4. กำกับ ติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงาน 

5.  สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

√ 

√ 

 

√ 
 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

√ 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

√ 

√ 

นางฉลวย  
อนุเคราะห! 
นางเรณู   
คำเทพ 

นายชิต  
คำชั่ง 

 

 

 

6. งบประมาณ 

          งบประมาณ 90,000  บาท   (ถัวจ-ายทุกรายการ) 

แหล?งท่ีมาของงบประมาณ  งบอุดหนุนค?าใช&จ?ายรายหัว      40,000  บาท 

       งบเงินรายได&สถานศึกษา  50,000  บาท 

รายการงบประมาณ(กิจกรรม) งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ?าย 

ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ ค?าครุภัณฑ� 
     ซ-อมแซมครุภัณฑ!การศึกษา   90,000   - 90,000   - - 
      

รวม 90,000   - 90,000   - - 
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7.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

โรงเรียนมีครุภัณฑ!สำหรับใช�งานอย-างมี
ประสิทธิภาพตามความต�องการ 

1. สอบถาม สัมภาษณ!   

2. ประเมินโครงการ  

1. แบบสอบถาม 

2. แบบประเมินโครงการ 

8.  ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 

 โรงเรียนมีครุภัณฑ!สำหรับใช�งานอย-างมีประสิทธิภาพตามความต�องการ  

 

 

 

 

 

ช่ือโครงการ   จัดจ&างครูผู&สอนและบุคลากรผู&ปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

แผนงาน   กลุ-มบริหารบุคคล 

สนองกลยุทธ�            สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี  1, 4, 5 

    สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-านเขต 2ข�อท่ี  1, 4, 5 

    โรงเรียนบ�านปรางค! ข�อท่ี  ข�อท่ี  1, 5, 6, 7 

สนองมาตรฐาน สพฐ.            มาตรฐานท่ี15 

ลักษณะของโครงการ            � ใหม-     � ต-อเนื่อง 

ผู&รับผิดชอบ   นางวิไลลักษณ! งามล้ำ, นางบุญประภา รัตนะประภา, นางสาวจีระภา สุดใจ
    และนางชฎาภรณ!   ไชยสว-าง 

ระยะเวลาท่ีดำเนินการ     ป�งบประมาณ  2563 (ตุลาคม 2562 – ตุลาคม 2563) 

 

1.หลักการและเหตุผล : 

 โรงเรียนบ� านปรางค!  ตระหนักถึงความสำคัญ ในการพัฒนานักเรียนให� มี ทักษะทางด� าน 
ภาษาต-างประเทศคือภาษาอังกฤษและภาษาจีน ต้ังแต-ระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาป�ท่ี 6 จึงจัดทำ
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โครงการจัดหาครูชาวต-างประเทศเพ่ือสอนภาษาต-างประเทศ เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพความสามารถของนักเรียนให�มี
ความรู� ความเข�าใจในการพัฒนาทักษะด�านภาษาอังกฤษ เพ่ิมพูนความรู�คำศัพท!ภาษาอังกฤษอย-างกว�างขวาง 
สามารถออกเสียงได�อย-างถูกต�อง มีสำเนียงในการสื่อสารภาษาอังกฤษท่ีถูกต�อง และสามารถถ-ายทอด
ภาษาอังกฤษท้ังการพูด การฟFง มีความสามารถสื่อสารได� เพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู-ประชาคมอาเซียน โดย
ทางโรงเรียนบ�านปรางค!จัดหาครูสอนวิชาภาษาจีน พร�อมท้ังต�องบริหารจัดการด�านการอบรมเพ่ือพัฒนาครูชาว
ต-างประเทศให�สอนอย-างมีประสิทธิภาพภาคการศึกษาละหนึ่งครั้งเปAนอย-างน�อย ตลอดจนจัดหาผู�นิเทศการสอน
ในชั้นเรียนและนิเทศท่ัวไปเพ่ือติดตามและเยี่ยมเยียนครูท่ีสอน และสร�างความร-วมมืออันดีระหว-างครูไทยและครู
ชาวต-างประเทศ ในขณะเดียวกันได�มีการพัฒนาครูไทยท่ีสอนภาษาอังกฤษและทำหน�าท่ีประสานงานโครงการ 
 

2. วัตถุประสงค� 
1. เพ่ือให�มีบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสาขาท่ีขาดแคลนและครูเจ�าของภาษาหรือครู

ต-างประเทศซ่ึงใช�ภาษาอังกฤษเปAนภาษาหลักในการสื่อสาร 
2. เพ่ือให�มีบุคลากรทางการศึกษา ในการช-วยเหลือดูแลเด็กอนุบาล ในการจัดประสบการณ!ให�เด็กเกิด

พัฒนาการท้ัง 4 ด�าน 
3. เพ่ือให�การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของห�องเรียนปกติและห�องเรียนพิเศษ MEP เปAนไปอย-างมี

ประสิทธิภาพ 
 

3.  เป1าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

1. จัดจ�างบุคลากรครูผู�สอนชาวต-างชาติ  จำนวน  13  คน 
2. จัดจ�างบุคลากรครูผู�สอนสาขาขาดแคลน  จำนวน  6  คน 
3. จ�างจ�างบุคลากรผู�ปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการศึกษา  จำนวน  6  คน 

        3.2 เชิงคุณภาพ   

 นักเรียนโรงเรียนบ�านปรางค! ได�มีบุคลากรในการจัดการศึกษาท่ีเพียงพอและมีคุณภาพทำให�นักเรียน

สามารถเรียนรู�ได�ดีท้ังเกิดความตระหนักและเห็นคุณค-าในความสำคัญของภาษาอังกฤษด�วย 

4.  วิธีดำเนินการ 

4.1  ข้ันเตรียมการ 
1.  เขียนโครงการจัดจ�างครูผู�สอนและบุคลากรผู�ปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
2.  เสนอโครงการเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติ 
3.  ติดต-อประสานงานไปยังผู�รับผิดชอบกิจกรรมแต-ละกิจกรรมในเรื่องระยะเวลาของกิจกรรมและ 

งบประมาณของแต-ละกิจกรรม 
  4.  ติดต-อประสานงานไปยังกลุ-มบริหารงบประมาณ  งานแผนงาน  งานพัสดุ และงานการเงินเพ่ือขอ 

งบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ 
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4.2  ข้ันดำเนินการ 
          1.  ดำเนินการแต-งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานแต-ละกิจกรรม 
          2.  ประสานงานผู�รับผิดชอบกิจกรรมแต-ละกิจกรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
          3.  ติดตามโครงการและกิจกรรม ตามแผนงานท่ีวางไว� 

4.3  ข้ันสรุป 
1.  ทำการเก็บข�อมูลการประเมินผลกิจกรรมแต-ละกิจกรรมในโครงการ 
2.  สรุปผลการทำกิจกรรมในโครงการ  
3.  สรุปผลโครงการ 
4.  รายงานผลการจัดโครงการต-อผู�บริหารสถานศึกษาและผู�เก่ียวข�อง  เผยแพร-ต-อสาธารณชน 

5.  แผนการดำเนินงาน 

          รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ ผู&ควบคุม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

1. ประชุมคณะกรรมการ 
2. จัดทำโครงการ/กิจกรรม 
3. เสนอโครงการ/กิจกรรม 

4. จัดทำประกาศการรับสมัคร
ครูชาวต-างชาติ 
5. ดำเนินการตามแผน 

- จัดจ�างครูชาวต-างชาติ 
จำนวน 13 คน  
- จ�างครูผู�สอนภาษาจีน และครู
พ่ีเลี้ยง MEP จำนวน  6  คน 
-จ�างครูผู�สอนสาขาขาดแคลน
และบุคลากรผู�ปฏิบัติงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษา  
จำนวน  9  คน 
6.  สรุป / รายงานผล 

√ 
√ 
√ 
√ 
 
 
√ 

 
√ 
 
 

√ 
 

 

 
 
 
 
 
 
√ 

 
√ 
 
 

√ 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
√ 

 
√ 

 
 

√ 
 

 

 
 
 
 
 
 
√ 
 
√ 
 
 

√ 
 
 
 
√ 

นางวิไลลักษณ!
นางบุญประภา 
น.ส.จีระภา 
นางณหฤทัย  
นางชฎาภรณ! 

นายชิต  
 คำช่ัง 

6.  งบประมาณ   

 งบประมาณ รวมท้ังส้ิน 5,744,800  บาท 

แหล?งท่ีมางบประมาณ  เงินรายได&สถานศึกษา(MEP)   4,900,000 บาท  

          เงินงบรายได&สถานศึกษา(ปกติ)  844,800  บาท 

รายการงบประมาณ งบประมาณ จำแนกตามหมวดรายจ?าย ระยะเวลา 
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(กิจกรรม) ท้ังส้ิน ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ ค?าครุภัณฑ� 

1.ครูผู�สอนต-างชาติ  จำนวน 
13 คน  
2. ครูผู�สอนภาษาจีน และครูพ่ี
เลี้ยง MEP จำนวน  6  คน 
3. ครูผู�สอนสาขาขาดแคลน
และบุคลากรผู�ปฏิบัติงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษา  
จำนวน  9  คน 
4. ค-าธรรมเนียมจัดหาครู
ต-างชาติ  
5. ค-าวีซ-าและใบอนุญาต 
6.โบนัสครูต-างชาติและครูไทย 

4,100,000 
 
 

414,000 

 
844,800 

 
 
 

30,000 
 

60,000 
 

296,000 

4,100,000 
 
 

414,000 

 
844,800 

 
 
 

 30,000 
 

  60,000 
 

296,000 

- 
 
 

- 
 

 

- 
 
 
 
- 
 

- 
- 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 
- 
 

- 
- 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 
- 
 

- 
- 

ตุลาคม  
2562 –  
กันยายน
2563 

 
 
 
 

รวม 5,744,800  5,744,800 - - - 
 

7.  การวัดและประเมินผล 

ตัวบ?งช้ีความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช&วัด 

1.นักเรียนได�รับการพัฒนาด�านการเรียนรู�โดยตรงกับครู
ท่ีมีความรู�ความสามารถตรงตามสาขาวิชาและเจ�าของ
ภาษาหรือครูต-างประเทศซ่ึงใช�ภาษาอังกฤษเปAนภาษา
หลักในการสื่อสาร 
2.นักเรียนสามารถใช�และพูดสื่อสารด�วยภาษาอังกฤษ
กับผู�เก่ียวข�องได�อย-างมีประสิทธิภาพ  
3.นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค-าของการใช�ภาอังกฤษ
ในการสื่อสาร 

การสังเกต 

การสำรวจ 

แบบสำรวจ 

แบบรายงาน 

 

8.  ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 

 นักเรียนโรงเรียนบ�านปรางค! มีครูผู�สอนท้ังครูไทยและครูชาวต-างชาติท่ีมีความสามารถทำให�ผู�เรียน
เกิดการเรียนรู�อย-างมีประสิทธิภาพส-งผลให�มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
  

 

ช่ือโครงการ                 ปรับปรุงและจัดซ้ือครุภัณฑ�ห&องเรียนใหม? MEP 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

แผนงาน   กลุ-มบริหารท่ัวไป 

สนองกลยุทธ�               สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี  1, 4, 5 
    สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-านเขต 2 ข�อท่ี  1, 4, 5 
    โรงเรียนบ�านปรางค!  ข�อท่ี  ข�อท่ี  1, 5, 6, 7 
สนองมาตรฐาน สพฐ.            มาตรฐานท่ี  15 
ลักษณะของโครงการ            � ใหม-     � ต-อเนื่อง 
ผู&รับผิดชอบ           นายบุญนาค  ไชยศิลป} ,นางกนกพร  ไชยบุญเรือง  
ระยะเวลาท่ีดำเนินการ     ป�งบประมาณ  2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30  กันยายน 2563 ) 

 

1. หลักการและเหตุผล  

ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให�มีคุณภาพนั้นเปAนเรื่องท่ีมีความจำเปAนอย-างยิ่ง ท่ีจะต�องเริ่มจาก
สถานศึกษา ในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพตนเองของสถานศึกษาให�มีความพร�อมท่ีจะจัดกิจกรรมการเรียนรู�
ให�แก-ผู�เรียน ซ่ึงนอกจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ท่ีได�มาตรฐานสากลแล�ว การพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยเฉพาะ
ห�องเรียนก็เปAนสิ่งสำคัญในการพัฒนาผู�เรียน การจัดสภาพห�องเรียนให�น-าอยู-  มีบรรยากาศท่ีดี  เหมาะสมและ
ปลอดภัย เพ่ือพัฒนาร-างกาย  จิตใจ   สติปFญญาของนักเรียนให�ดีท่ีสุด  ซ่ึงสอดคล�องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห-งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 11  ข�อ 2 หมวด 5 มาตรา 39 มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
มาตรฐานท่ี 12  มาตรฐานท่ี 13  ซ่ึงเปAนส-วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีจะต�องดำเนินการอย-าง
ต-อเนื่องและมีมาตรฐาน  จากหลักการและเหตุผลดังกล-าว โรงเรียนได�ตระหนักถึงความสำคัญ  จึงได�จัดทำ
โครงการปรับปรุงและจัดซ้ือครุภัณฑ!ห�องเรียนเปsดใหม- (อนุบาล ๓/๓ )  เพ่ือให�เอ้ือต-อการจัดประสบการณ!การ
เรียนรู�ต-างๆ  ให�นักเรียนได�เรียนอย-างมีความสุข   มีสภาพแวดล�อมท่ีดีจึงได�จัดทำโครงการปรับปรุงพัฒนา
ห�องเรียน MEP เนื่องจากการพัฒนาปรับปรุงห�องเรียนเปAนส-วนหนึ่ง  ท่ีจะทำให�โรงเรียนมีสิ่งแวดล�อมเหมาะแก-
การเรียนรู� เพ่ือให�สอดคล�องและเหมาะสมกับการจัดประสบการณ!ของผู�เรียนมากยิ่งข้ึนเพ่ือส-งผลให�โรงเรียนและ
นักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุ-งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา มีการพัฒนาอย-างต-อเนื่อง  และนักเรียนมีคุณภาพ
ตรงตามมาตรฐานการศึกษา 

2.วัตถุประสงค�  
1. เพ่ือปรับปรุงและจัดซ้ือครุภัณฑ!ห�องเรียนใหม- MEP และห�องปฏิบัติการทางภาษาให�มีบรรยากาศท่ี 

เอ้ือต-อการเรียนรู�ของนักเรียน  
2. เพ่ือปรับปรุงห�องเรียนจัดซ้ือครุภัณฑ!ห�องเรียนใหม- MEP และห�องปฏิบัติการทางภาษา ให�มีคุณภาพ 

และมีครุภัณฑ!ใช�เอ้ือต-อการจัดกิจกรรมการเรียนรู� 
3. เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนให�มีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน 

3.  เป1าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ   
ห�องเรียน MEP ชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 4/4  และชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 6/3  และห�องปฏิบัติการทาง 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

ภาษาโรงเรียนบ�านปรางค! มีการจัดตกแต-งห�องเรียนและมีครุภัณฑ!ประจำห�องเรียนเพียงพอ   
3.2 เชิงคุณภาพ   

 ห�องเรียน MEP ชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 4/4  และชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 6/3 และห�องปฏิบัติการทาง
ภาษามีบรรยากาศเอ้ือต-อการเรียนรู�ของนักเรียนและมีสื่อ ครุภัณฑ!ท่ีมีประสิทธิการต-อการใช�งาน  
4.  วิธีดำเนินการ 

4.1  ข้ันเตรียมการ 

1.  เขียนโครงการปรับปรุงและจัดซ้ือครุภัณฑ!ห�องเรียนใหม- MEP   
2.  เสนอโครงการเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติ 
3.  ติดต-อประสานงานไปยังผู�รับผิดชอบกิจกรรมแต-ละกิจกรรมในเรื่องระยะเวลาของกิจกรรมและ 

งบประมาณของแต-ละกิจกรรม 
  4.  ติดต-อประสานงานไปยังกลุ-มบริหารงบประมาณ  งานแผนงาน  งานพัสดุ และงานการเงินเพ่ือขอ 

งบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ 

4.2  ข้ันดำเนินการ 

           1.  ดำเนินการแต-งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานแต-ละกิจกรรม 
           2.  ประสานงานผู�รับผิดชอบกิจกรรมแต-ละกิจกรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
           3.  ติดตามโครงการและกิจกรรม ตามแผนงานท่ีวางไว� 

4.3  ข้ันสรุป 

1.  ทำการเก็บข�อมูลการประเมินผลกิจกรรมแต-ละกิจกรรมในโครงการ 
2.  สรุปผลการทำกิจกรรมในโครงการ  
3.  สรุปผลโครงการ 
4.  รายงานผลการดำเนินงานโครงการต-อผู�บริหารสถานศึกษาและผู�เก่ียวข�อง  เผยแพร-ต-อสาธารณชน 

5.  แผนการดำเนินงาน  

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ ผู&ควบคุม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

1. ประชุมคณะกรรมการ   √  นายบุญนาค   
ไชยศิลป} 
นางกนกพร    
ไชยบุญเรือง 
 

นายชิต  
 คำช่ัง 

2. จัดทำโครงการ/กิจกรรม   √  

3. เสนอโครงการ/กิจกรรม   √  
4. . ดำเนินกิจกรรมตามแผน 
- จ�างเหมาปูกระเบ้ืองพ้ืนห�อง  
-. ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ
พร�อมอุปกรณ! 

 
 

 

√ 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

- จ�างเหมาติดต้ังบานประตู
กระจก 
- จ�างเหมาติดต้ังผ�าม-าน 
- จ�างเหมาติดแผ-นโฟมบอร!ด
ความรู�ท่ัวไป 
-  ครุภัณฑ!การศึกษา 

5. สรุปและรายงานผลการ 
ดำเนินงาน 

  √ √ 

 

6. งบประมาณ 

งบประมาณ  รวมท้ังสิ้น  740,000 บาท  (ถัวจ-ายทุกรายการ) 

แหล-งเงินงบประมาณ       งบเงินรายได�สถานศึกษา(MEP) 740,000  บาท   

รายการงบประมาณ(กิจกรรม) 
งบประมาณ 

ท้ังสิ้น 

จำแนกตามหมวดรายจ?าย 
ระยะเวลา 

ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ ค?าครุภัณฑ� 

1- จ�างเหมาปูกระเบ้ืองพ้ืนห�อง  

2. ติดต้ังเครื่องปรับอากาศพร�อม
อุปกรณ! 

3 จ�างเหมาติดต้ังบานประตูกระจก 

4 จ�างเหมาติดต้ังผ�าม-าน 

5.จ�างเหมาติดต้ังห�องปฏิบัติการ
ทางภาษา 

6. จ�างเหมาติดแผ-นโฟมบอร!ด
ความรู�ท่ัวไป 

7.ครุภัณฑ!การศึกษา  

- ชั้นเก็บกระเป�านักเรียน 

- ตู�ใส-เอกสารสองบานเหล็ก 

- คอมพิวเตอร!ตั้งโต|ะ 

- ถังน้ำเย็น 

- โทรทัศน!พร�อมสายHDMI 

740,000 - 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

72,000 

170,000 

 

20,000 

20,000 

100,000 

 

32,000 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

40,000 

 

- 

 

 

14,000 

15,200 

27,000 

6,000 

เมษายน – 
มิถุนายน 

2563 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

- ตู�ใส-เอกสารบานเลื่อน 

- โต|ะครู 

- เก�าอ้ีครู 

- โต|ะคอมพิวเตอร! 

- ปริ้นเตอร! 

- พัดลม 

- อ่ืน ๆ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

58,000 

7,200 

3,200 

6,000 

2,400 

9,000 

 

138,000 

รวม 740,000 - 414,000 - 326,000  
 

 

 

 

7.  การวัดและประเมินผล 

ตัวบ?งช้ีความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช&วัด 

 1.ร�อยละ 100 ห�องเรียนชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 

4/4  และชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 6/3  มี

บรรยากาศห�องเรียนท่ีเอ้ือต-อการจัด

ประสบการณ!การเรียนรู�ของครูและนักเรียน 

2. ร�อยละ 90 มีห�องปฏิบัติการทางภาษาท่ี

พร�อมใช�งานได�อย-างมีคุณภาพ 

การสังเกต 

การสำรวจ 

แบบสำรวจ 

แบบรายงาน 

 

8.  ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 

 ห�องเรียน MEP ชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 4/4  และชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 6/3  และมีห�องปฏิบัติการทาง 
ภาษามีบรรยากาศท่ีดี ท่ีทำให�นักเรียนมีสมาธิในการเรียน ทำให�การจัดประสบการณ!เรียนรู�อย-างมีประสิทธิภาพ
ดียิ่งข้ึน    
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือโครงการ               จัดตั้งกองทุนสนับสนุนนักเรียนท่ีมีความสามารถผ?านเกณฑ� 

แผนงาน   กลุ-มบริหารวิชาการ 

สนองกลยุทธ�               สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี  5 
    สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-านเขต 2 ข�อท่ี  5 
    โรงเรียนบ�านปรางค!  ข�อท่ี  6 
สนองมาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานท่ี   8 , 9 , 11  
ลักษณะของโครงการ  � ใหม-    � ต-อเนื่อง 

ผู&รับผิดชอบ           นางบุญประภา  รัตนะประภา นางวัชรีภรณ!  ละม-อม และนางสิริพร วงศ!เงิน 

ระยะเวลาท่ีดำเนินการ     ป�งบประมาณ  2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30  กันยายน 2563) 
...................................................................................................................................................................... 
1.  หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายเปsดโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ เปAนภาษาอังกฤษ(English Programและ Mini English Program) เพ่ือส-งเสริมสนับสนุน
ให�การจัดการเรียนการสอนเปAนภาษาอังกฤษท้ังในสถานศึกษาเอกชนและของรัฐให�เปAนไปอย-างมีคุณภาพและ
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

เท-าเทียม มีความเปAนธรรม และสอดคล�องกับหลักการและจุดหมายของหลักสูตรในแต-ละระดับตามนโยบายของ
รัฐบาลและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  การจัดกระบวนการเรียนรู�เพ่ือส-งเสริมให�ผู�เรียนสามารถพัฒนา
ความรู�และทักษะได�เต็มศักยภาพเปAนหัวใจสำคัญของการปฏิรูปการศึกษา การจัดการศึกษาท่ีคำนึงถึงความ
แตกต-างของผู�เรียนและสามารถสนองตอบผู�เรียนได�อย-างเหมาะสม เปAนสิ่งสำคัญและจำเปAน อย-างยิ่งสำหรับ
ผู�เรียนในยุคปFจจุบัน เพ่ือท่ีผู�เรียนจะได�ใช�ความรู�เปAนเครื่องมือในการพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู�ใหม- ๆ  
อีกท้ังวิธีการหาความรู�โดยวิธีการท่ีหลากหลายยังเปAนการปลูกฝFงให�ผู�เรียนเปAนผู�ท่ีมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห!  คิดสังเคราะห!  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร�างสรรค!  ดำรงตนในสังคมได�อย-างมีความสุข 

ด�วยในปFจจุบันโลกได�ก�าวเข�าสู-ศตวรรษท่ี 21 เปAน “สังคมแห-งการเรียนรู�”  คนในสังคมจำเปAนต�องมี 

การเรียนรู�ตลอดเวลา การปฏิรูปการศึกษาเพ่ือสร�างสังคมแห-งการเรียนรู�เพ่ือเตรียมคนในชาติให�มีความสามารถ
ในการปรับตัว ก�าวให�ทันการเปลี่ยนแปลงต-าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนอย-างรวดเร็วท้ังด�านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
วัฒนธรรม และมีความสามารถในการแข-งขัน    ภาษาจึงเปAนสิ่งท่ีมีความจำเปAนในการติดต-อสื่อสารซ่ึงกันและกัน 
รวมถึงเทคโนโลยีท่ีเข�ามามีบทบาทต-อสังคมปFจจุบันและอนาคตเปAนอันมาก  ภาษาอังกฤษเปAนภาษาสากลท่ีมีผู�
นิยมใช�เปAนจำนวนมาก และการท่ีนักเรียนมีความสามารถใช�ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได�เปAนอย-างดีนั้น นับว-า
เปAนประโยชน!ต-อการเรียนรู�เปAนอย-างยิ่ง    
          โรงเรียนบ�านปรางค! อำเภอปFว  จังหวัดน-าน  เปAนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาน-าน เขต 2 ได�เข�าร-วมโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปAน
ภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ป�การศึกษา 2558  จัดการศึกษาให�กับผู�เรียนได�รับโอกาสในการพัฒนา
เต็มศักยภาพ  ได�เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาผู�เรียนให�มีคุณภาพ จึงได�ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน
เพ่ือเข�าเรียนชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 1  เพ่ือมุ-งพัฒนาผู�เรียนห�องเรียนพิเศษ MEP สู-ความเปAนเลิศและก�าวสู-ความ
เปAนสากลอย-างเต็มศักยภาพของแต-ละบุคคล เปsดโอกาสให�นักเรียนได�เรียนรู�พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารต-อไป 
2. วัตถุประสงค�  
 

  เพ่ือคัดเลือกนักเรียนในเขตบริการห�องเรียนปกติ สอบคัดเลือกเข�าเรียนชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 1  

ห�องเรียน MEP ป�การศึกษา 2563  
3.  เป1าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ   
1. คัดเลือกนักเรียนห�องปกติสอบคัดเลือกเข�าเรียนชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 1 จำนวนร�อยละ 3 ของ 

นักเรียนห�องเรียนพิเศษ MEP ของโรงเรียนบ�านปรางค! 
3.2 เชิงคุณภาพ   

 นักเรียนห�องเรียน MEP  มีความรู�พ้ืนฐานด�านภาษาอังกฤษในวิชาคณิตศาสตร! ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร!และสุขศึกษาในระดับดีมาก  

4.  วิธีดำเนินการ 

4.1  ข้ันเตรียมการ 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

1.  เขียนโครงการจัดต้ังกองทุนสนับสนุนนักเรียนท่ีมีความสามารถผ-านเกณฑ! 
2.  เสนอโครงการเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติ 
3.  ติดต-อประสานงานไปยังผู�รับผิดชอบกิจกรรมแต-ละกิจกรรมในเรื่องระยะเวลาของกิจกรรมและ 

งบประมาณของแต-ละกิจกรรม 
  4.  ติดต-อประสานงานไปยังกลุ-มบริหารงบประมาณ  งานแผนงาน  งานพัสดุ และงานการเงินเพ่ือขอ 

งบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ 

4.2  ข้ันดำเนินการ 

           1.  ดำเนินการแต-งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานแต-ละกิจกรรม 
           2.  ประสานงานผู�รับผิดชอบกิจกรรมแต-ละกิจกรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
           3.  ติดตามโครงการและกิจกรรม ตามแผนงานท่ีวางไว� 

4.3  ข้ันสรุป 

1.  ทำการเก็บข�อมูลการประเมินผลกิจกรรมแต-ละกิจกรรมในโครงการ 
2.  สรุปผลการทำกิจกรรมในโครงการ  
3.  สรุปผลโครงการ 
4.  รายงานผลการจัดโครงการต-อผู�บริหารสถานศึกษาและผู�เก่ียวข�อง  เผยแพร-ต-อสาธารณชน 
 

5.  แผนการดำเนินงาน 

 รายละเอียด
กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ผู&รับผิดชอบ ผู&ควบคุม 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

1. ประชุมคณะกรรมการ 

2. จัดทำโครงการ/กิจกรรม 

3. เสนอโครงการ/กิจกรรม 

4. จัดทำแบบทดสอบ
นักเรียนท่ีเข�าเรียนชั้น ป.1 
5. ดำเนินการทดสอบ 
6. สรุป/รายงานผล 

√ 

√ 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางบุญประภา 

รัตนะประภา 

นางวัชรีภรณ! 

ละม-อม  

นางสิริพร 

วงค!เงิน 

นายชิต  

 คำช่ัง 

6.  งบประมาณ   

 งบประมาณ   รวมท้ังส้ิน     57,000 บาท   

 แหล?งท่ีมาของงบประมาณ งบเงินรายได&สถานศึกษา(MEP) 57,000  บาท 

รายการงบประมาณ งบประมาณ จำแนกตามหมวดรายจ?าย ระยะเวลา 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

(กิจกรรม) ท้ังส้ิน ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ ค?าครุภัณฑ� 

1. ค-าทุนการศึกษานักเรียน
เรียนดีแต-ขาดทุนทรัพย! เข�า
เรียนห�องเรียนพิเศษ MEP  

 

57,000 

     

57,000 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ต.ค.62-
ก.ย. 63 

รวม 57,000 57,000 - - - 
 

7.  การวัดและประเมินผล 

ตัวบ?งช้ีความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช&วัด 

ร�อยละ 80  นักเรียนเรียนดีแต-ขาดทุน

ทรัพย!สามารถได�เข�าเรียน ห�องเรียน MEP 

ได�และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน 

การสอบ 

การสัมภาษณ! 
 

แบบทดสอบ 

 
 

 

8.  ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 

 นักเรียนท่ีเข�าห�องเรียน MEP มีความรู�พ้ืนฐานการใช�ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและมีความสามารถ 
ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร! ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร!และสุขศึกษาในระดับดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือโครงการ               ประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษcefr  
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

แผนงาน   กลุ-มงานบริหารวิชาการ 

สนองกลยุทธ�               สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี   1, 3 

    สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-านเขต 2 ข�อท่ี    1, 3 

    โรงเรียนบ�านปรางค!  ข�อท่ี  1, 3 

สนองมาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานท่ี  5  

ลักษณะของโครงการ  � ใหม-    � ต-อเนื่อง 

ผู&รับผิดชอบ           นางชฎาภรณ! ไชยสว-าง ,นางณหฤทัย แก�วระดี, T.Debonie 

ระยะเวลาท่ีดำเนินการ     ป�การศึกษา 2563 (ตุลาคม 2562 – ตุลาคม 2563) 

...................................................................................................................................................................... 
1.  หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได�ประกาศนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  เพ่ือให�ทุกภาคส-วนตระหนักถึงความจำเปAนท่ีจะต�องเร-งรัดการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
ศักยภาพของผู�เรียน  โดยเฉพาะการสร�างเสริมสมรรถนะและทักษะการใช�ภาษาอังกฤษให�ผู�เรียนสามารถใช�
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและใช�เปAนเครื่องมือในการแสวงหาองค!ความรู�เพ่ือการพัฒนาตนเอง  อันจะนำไปสู-
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข-งขันของประเทศ และการเตรียมความพร�อมรองรับการเข�าสู-ประชาคม
อาเซียนในป� พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดังกล-าวเน�นการใช�กรอบ
มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ีเปAนสากล คือ The Common European Framework of 
Reference for Languages (CEFR) เปAนกรอบความคิดหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ
ประเทศ รวมถึงเน�นการยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครูให�มีความรู�ความสามารถด�าน
การสอนภาษาอังกฤษแบบสื่อสาร (Communicative Language Teaching: CLT)ตามกรอบความคิดหลัก 
CEFR 

2.  วัตถุประสงค� 
          1.เพ่ือวัดระดับความสามารถด�านภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับประถมศึกษาป�ท่ี 6 โรงเรียนบ�าน
ปรางค! สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 
 2. เพ่ือจำแนกและจัดกลุ-มนักเรียนตามระดับความสามารถด�านภาษาอังกฤษ 
 3. เพ่ือจัดทำฐานข�อมูลสารสนเทศของนักเรียนห�องเรียนพิเศษMEPในระดับประถมศึกษาเปAนข�อมูล
พ้ืนฐานสำหรับการพัฒนา และกำกับติดตามความก�าวหน�า 
 

3.  เป1าหมาย 
     3.1   เชิงปริมาณ 

         นักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 6 จำนวน 29 คน   
      3.2  เชิงคุณภาพ 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

     1.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 6 ได�ระดับความสามารถด�านภาษาอังกฤษ B1 ร�อยละ 70 
   4.  วิธีดำเนินการ 

4.1 ข้ันเตรียมการ 
1. เขียนโครงการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษcefr 
3. เสนอโครงการเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติ 
4. ติดต-อประสานงานไปยังผู�รับผิดชอบกิจกรรมแต-ละกิจกรรมในเรื่องระยะเวลาของกิจกรรม 

และงบประมาณของแต-ละกิจกรรม 
5. ติดต-อประสานงานไปยังกลุ-มบริหารงบประมาณ  งานแผนงาน  งานพัสดุ และงานการเงิน 

เพ่ือของบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ 

5.2 ข้ันดำเนินการ 

1. ดำเนินการแต-งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานแต-ละกิจกรรม 
2. ประสานงานผู�รับผิดชอบกิจกรรมแต-ละกิจกรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
3.  ติดตามโครงการและกิจกรรม ตามแผนงานท่ีวางไว� 
5.3 ข้ันสรุป 

1. ทำการเก็บข�อมูลการประเมินผลกิจกรรมแต-ละกิจกรรมในโครงการ 
2. สรุปผลการทำกิจกรรมในโครงการ  
3. สรุปผลโครงการ 
4. รายงานผลการจัดโครงการต-อผู�บริหารสถานศึกษาและผู�เก่ียวข�อง 
5. เผยแพร-ต-อสาธารณชน 

 

5.  แผนการดำเนินงาน  

รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ ผู&ควบคุม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

1. ประชุมคณะกรรมการ 

2. จัดทำโครงการ/กิจกรรม 
และประชาสัมพันธ! 

3. เสนอโครงการ/กิจกรรม 

4. ดำเนินกิจกรรมตามแผน 

5.  สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

√ 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

นางชฎาภรณ! 
ไชยสว-าง ,
นางณหฤทัย 
แก�วระดี, 
Debonie 

นายชิต  

 คำช่ัง 

6.  งบประมาณ   
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

งบประมาณ รวมท้ังส้ิน  5,400  บาท  (ถัวจ?ายทุกรายการ) 

แหล?งท่ีมางบประมาณ   เงินรายได&สถานศึกษา(MEP)     5,400  บาท   

รายการงบประมาณ
(กิจกรรม) 

งบประมาณ 

ท้ังส้ิน 

จำแนกตามหมวดรายจ?าย 
ระยะเวลา 

ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ ค?าครุภัณฑ� 

1.ซ้ือชุดข�อสอบจำนวน 29 
ชุด 

5,400      

 

- 

 

- 

 

5,400    - ตุลาคม 
62-ตุลาคม 

63 
รวม 5,400 - - 5,400    - 

7. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช&วัด 

1.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 6 ได�ระดับ
ความสามารถด�านภาษาอังกฤษ B1 ร�อยละ 70 

การทดสอบ 

 

แบบทดสอบ 

 

 

8.  ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 

      1.นักเรียนในระดับประถมศึกษาป�ท่ี 6 โรงเรียนบ�านปรางค! มีความสามารถด�านภาษาอังกฤษระดับ b1 
ร�อยละ 70 

 2. มีข�อมูลในการจัดทำฐานข�อมูลสารสนเทศของนักเรียนห�องเรียนพิเศษMEPในระดับประถมศึกษาเปAน
ข�อมูลพ้ืนฐานสำหรับการพัฒนา และกำกับติดตามความก�าวหน�า 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือโครงการ                เสริมสร&างสุขนิสัยท่ีดี  

แผนงาน  กลุ-มบริหารงานท่ัวไป 

สนองกลยุทธ�  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี   5 
   สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-านเขต 2 ข�อท่ี   5 
   โรงเรียนบ�านปรางค! ข�อท่ี  6 
สนองมาตรฐาน สพฐ. มาตรฐานท่ี 11  

ลักษณะของโครงการ � ใหม-    �ต-อเนื่อง 

ผู&รับผิดชอบ  นางวัชรีภรณ!  ละม-อม , นางหทยา  เตชนันท!  

ระยะเวลาดำเนินงาน ป�งบประมาณ  2563 (ตุลาคม 2562 –  กันยายน  2563) 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได�ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาประชากรของชาติให�เปAน “คนไทย
ในอนาคตจะต�องมีความพร�อมท้ังกาย ใจ สติปFญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด�านและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช-วงวัย การ
ส-งเสริมและสนับสนุนน้ำด่ืมสะอาดจะส-งผลให�นักเรียนเกิดการเรียนรู� การคิดอย-างสร�างสรรค!ของนักเรียนท่ีกำลัง
ศึกษาในสถานศึกษา จึงเปAนการยกระดับคุณภาพชีวิตได�ในระดับหนึ่ง การจัดสาธารณูปโภคพ้ืนฐานต-างๆให�
เหมาะสมและเพียงพอกับความต�องการ โดยเฉพาะสาธารณูปโภคพ้ืนฐานด�านน้ำด่ืม ซ่ึงเปAนปFจจัยหลักของการ
ดำรงชีวิตและน้ำยังเปAนตัวบ-งบอกถึงคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยของนักเรียน 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

โรงเรียนบ�านปรางค!ได�เล็งเห็นความสำคัญของการส-งเสริมให�นักเรียนได�ดื่มน้ำท่ีสะอาด จึงได�มีการ
จัดเตรียมน้ำด่ืมซ่ึงเปAนสิ่งสำคัญต-อสุขภาพและพลานามัยของนักเรียน ดังนั้นการส-งเสริมให�นักเรียนได�ดื่มน้ำท่ีได�
มาตรฐานจึงเปAนสิ่งท่ีดีต-อสุขภาพและพลานามัยของนักเรียนทุกคน 

2. วัตถุประสงค� 

           1. เพ่ือให�นักเรียนมีน้ำด่ืมท่ีสะอาดและเพียงพอต-อความต�องการ 
           2. เพ่ือให�ส-งเสริมให�นักเรียนมีสุขภาพและพลานามัยท่ีดี 

3. เป1าหมาย 

    3.1  เชิงปริมาณ  
       1.  นักเรียนห�องเรียนพิเศษ MEP ระดับชั้นอนุบาลป�ท่ี 2 – 3 จำนวน 249 คน ระดับชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 
1 – 5  จำนวน  247 คน  มีน้ำด่ืมสะอาดด่ืมและเพียงพอ 
    3.2  เชิงคุณภาพ 
       นักเรียนห�องเรียนพิเศษ MEP ทุกคนได�มีน้ำด่ืมท่ีสะอาดด่ืม ทำให�นักเรียนมีสุขภาพและพลานามัยท่ีดี 

4.  วิธีดำเนินการ 

4.1  ข้ันเตรียมการ 

1.  เขียนโครงการเสริมสร�างสุขนิสัยท่ีดี 
2.  เสนอโครงการเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติ 
3.  ติดต-อประสานงานไปยังผู�รับผิดชอบกิจกรรมแต-ละกิจกรรมในเรื่องระยะเวลาของกิจกรรมและ 

งบประมาณของแต-ละกิจกรรม 
4.  ติดต-อประสานงานไปยังกลุ-มบริหารงบประมาณ  งานแผนงาน  งานพัสดุ และงานการเงินเพ่ือขอ 

งบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ 
4.2  ข้ันดำเนินการ 

          1.  ดำเนินการแต-งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานแต-ละกิจกรรม 

          2.  ประสานงานผู�รับผิดชอบกิจกรรมแต-ละกิจกรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 

          3.  ติดตามโครงการและกิจกรรม ตามแผนงานท่ีวางไว� 

4.3  ข้ันสรุป 

1.  ทำการเก็บข�อมูลการประเมินผลกิจกรรมแต-ละกิจกรรมในโครงการเสริมสร�างสุขนิสัยท่ีดี 
2.  สรุปผลการทำกิจกรรมในโครงการ  

3.  สรุปผลโครงการเสริมสร�างสุขนิสัยท่ีดี   
4.  รายงานผลการจัดโครงการต-อผู�บริหารสถานศึกษาและผู�เก่ียวข�อง  เผยแพร-ต-อสาธารณชน 

5.  แผนการดำเนินงาน 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ ผู&ควบคุม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

1. ประชุมคณะกรรมการ 
2. จัดทำโครงการ 
3. เสนอโครงการ 
4. สำรวจความต�องการน้ำ
ด่ืมห�องเรียน MEP 
5. ดำเนินการจัด 
6.  สรุป / รายงานผล 

√ 
√ 
√ 
√ 

 

 
√ 
√ 

 
 

 
√ 
 
 

√ 
√ 

 
 
 
√ 
 
 

√ 
√ 

 
 
 
√ 
 
 

√ 
√ 

นางวัชรีภรณ! 
ละม-อม 
นางหทยา 
เตชนันท! 
 

นายชิต 
คำชั่ง 

 

6. งบประมาณ 

งบประมาณ    30,000  บาท  (ถัวจ?ายทุกรายการ) 

แหล?งท่ีมาของงบประมาณ  - งบรายได�สถานศึกษา (MEP) 30,000  บาท 

รายการงบประมาณ
(กิจกรรม) 

 

งบประมาณ 

 

จำแนกตามหมวดรายจ?าย 

ระยะเวลา 
ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ 

ค?า
ครุภัณฑ� 

1.ซ้ือน้ำด่ืม 30,000 30,000 

 

- - ตุลาคม  

2562 – 
กันยายน
2563 

รวม 30,000   - - -  

                                                                                                                                                                                                                                                          

7. การติดตามและประเมินผล 
 

ท่ี ตัวช้ีวัดความสำเร็จของแต?ละกิจกรรม วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช& 

1 

 

2 

ผลผลิต (outputs ) 

ปริมาณน้ำด่ืมท่ีบริโภค 

ผลลัพธ! (outcome ) 

1. นักเรียนมีน้ำด่ืมท่ีสะอาดด่ืมอย-างเพียงพอ  

2. นักเรียนมีสุขภาพและพลานามัยท่ีดี 

1. การสัมภาษณ! 

2. การสังเกต 

แบบสัมภาษณ!
แบบสังเกต 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

ท่ี ตัวช้ีวัดความสำเร็จของแต?ละกิจกรรม วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช& 

  
 

8. ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 

        นักเรียนในห�องเรียน MEP มีน้ำด่ืมในห�องเรียน เพียงพอต-อจำนวนนักเรียนและนักเรียนมีสุขภาพและ
พลานามัยท่ีดี ซ่ึงจะส-งผลให�นักเรียนมีพัฒนาการท่ีดีข้ึน  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือโครงการ   สำรองเงินจ?ายในราชการ 

แผนงาน   กลุ-มบริหารงบประมาณ 

สนองกลยุทธ�   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี 1 - 5 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

                                สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-านเขต 2 ข�อท่ี 1 - 5 

โรงเรียนบ�านปรางค!   ข�อท่ี 1 - 7 

สนองมาตรฐานสพฐ.  มาตรฐานท่ี 8 

ลักษณะโครงการ  � ใหม-    � ต-อเนื่อง  

ผู&รับผิดชอบ   นางพรรณี  ขันแก�วหล�า  นางปริญญา  เนตรทิพย! 

ระยะเวลาท่ีดำเนินการ     ป�การศึกษา 2563 (ตุลาคม 2562 –  กันยายน 2563) 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาในปFจจุบันนี้มักจะมีโครงการ/กิจกรรมซ่ึงเปAนวาระเร-งด-วนจากสำนักเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาน-าน เขต 2  หรือจากหน-วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องท่ีมีความจำเปAนต�องใช�งบประมาณในการ
ดำเนินการ เพ่ือให�การดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมดังกล-าวเปAนไปด�วยความเรียบร�อยตามวัตถุประสงค!ของ
ทางราชการ  ดังนั้นทางโรงเรียนบ�านปรางค!จึงจัดทำโครงการสำรองเงินจ-ายในราชการ  และดำเนินการเบิกจ-าย
ตามงบประมาณท่ีได�รับจัดสรรให�เปAนไปอย-างถูกต�องตามหลักเกณฑ!การใช�จ-ายงบประมาณดังกล-าวเพ่ือให�เกิด
ประโยชน!อย-างสูงสุดต-อการจัดการศึกษา 

2.  วัตถุประสงค� 

      2.1  เพ่ือใช�งบประมาณในการจัดการเรียนการสอนให�ได�ประโยชน!สูงสุดในการพัฒนานักเรียนเต็มตาม
ศักยภาพ 

      2.2  เพ่ือให�ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมีเงินสำรองจ-ายในราชการกรณีฉุกเฉินเร-งด-วน 

      2.3  เพ่ืออำนวยความสะดวกให�ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดกิจกรรมตามภาระงานท่ีจัดข้ึนตาม
วัตถุประสงค!ของหน-วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

3.  เป1าหมาย 

     3.1 เชิงปริมาณ 
           1. นักเรียนโรงเรียนบ�านปรางค!  จำนวน 934 คน 

      2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน 70 คน 
    3.2 เชิงคุณภาพ 
             ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนสามารถใช�เงินสำรองฉุกเฉินในกิจกรรมต-าง ๆ ให�เกิด
ความสะดวก  คุ�มค-า และเกิดประโยชน!อย-างสูงสุด 

4.  วิธีดำเนินการ 

     4.1 ข้ันเตรียมการ 
  1. เขียนโครงการสำรองเงินจ-ายในราชการ 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

          2.  ติดต-อประสานงานประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
และขอมติเห็นชอบใช�เงินสำรองเงินจ-ายในราชการ 

3.  เสนอโครงการเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติ 
  4.  ติดต-อประสานงานไปยังกลุ-มบริหารงบประมาณ  งานแผนงาน  งานพัสดุ และงานการเงินเพ่ือขอ 

งบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ 
     4.2 ข้ันดำเนินการ 

  1. ดำเนินการแต-งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 
  2. ประสานงานผู�รับผิดชอบกิจกรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
  3. ติดตามโครงการและกิจกรรม ตามแผนงานท่ีวางไว� 

    4.3 ข้ันสรุป 
1.  สรุปผลดำเนินการโครงการ 
2.  รายงานผลการจัดโครงการต-อผู�บริหารสถานศึกษาและผู�เก่ียวข�อง   

5.  แผนการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ ผู&ควบคุม 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมโครงการ
สนองนโยบายและ
จุดเน�น 
ของราชการ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

นางพรรณี  
ขันแก�วหล�า 
นางปริญญา  
เนตรทิพย! 

นายชิต   
คำช่ัง 
 

   6.  งบประมาณ   

 งบประมาณรวมท้ังสิ้น  1,294,553    บาท  (ถัวจ-ายทุกรายการ) 
  แหล-งท่ีมาของงบประมาณ งบอุดหนุนค-าใช�จ-ายเงินอุดหนุนรายหัว 250,092.93 บาท  
      งบเงินรายได�สถานศึกษา(MEP)          1,044,460.00 บาท 

รายการงบประมาณ
(กิจกรรม) 

งบประมาณ 

ท้ังส้ิน 

จำแนกตามหมวดรายจ?าย 
ระยะเวลา 

ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ ค?าครุภัณฑ� 

กิจกรรมโครงการสนอง
นโยบายและจุดเน�น 
ของราชการ 

1,294,553     ต.ค. 62- 

ก.ย. 63 

รวม 1,294,553      
 

7. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช&วัด 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

การบริหารจัดการงบประมาณเงินตาม
โครงการสำรองเงินจ-ายในราชการให�เปAน
ตามระเบียบปฏิบัติ 

การตรวจสอบภายใน 
สอบถามความพึงพอใจ 

แบบฟอร!มค-าใช�จ-ายในการเดินทาง
ไปราชการ 
แบบสัมภาษณ! 
แบบสอบถาม 

8.  ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 

 การเบิกจ-ายงบประมาณเปAนไปอย-างถูกต�อง และเกิดประโยชน!สูงสุดต-อการจัดการศึกษา    

ช่ือโครงการ               เรียนฟรี 15 ปQ อย?างมีคุณภาพ(ค?าอุปกรณ�การเรียน/เครื่องแบบนักเรียน) 

แผนงาน         กลุ-มบริหารงบประมาณ 

สนองกลยุทธ�         สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี  3 
           สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-านเขต 2 ข�อท่ี  3 
           โรงเรียนบ�านปรางค!  ข�อท่ี 3 
สนองมาตรฐาน สพฐ.   มาตรฐานท่ี 15 
ลักษณะของโครงการ   � ใหม-    � ต-อเนื่อง 

ผู&รับผิดชอบ    นางเรณู  คำเทพ  นางลัดดา  วีรวงค!   
ระยะเวลาดำเนินการ                ป�งบประมาณ  2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) 
 

...................................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 

       ด�วยรัฐธรรมนูญแห-งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540 หมวด 3  มาตรา 43 ได�บัญญัติไว�ว-า 
“บุคคลย-อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม-น�อยกว-าสิบสองป�  ท่ีรัฐจะต�องจัดให�อย-างท่ัวถึงและ
มีคุณภาพโดยไม-เก็บค-าใช�จ-าย”  และพระราชบัญญัติการศึกษาแห-งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม      
พ.ศ. 2545 หมวด 2 มาตรา 10  ได�บัญญัติไว�ว-า “การจัดการศึกษาต�องจัดให�บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน  
ในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม-น�อยกว-าสิบสองป�ท่ีรัฐต�องจัดให�อย-างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม-เก็บค-าใช�จ-าย”  

        โรงเรียนบ�านปรางค!ได�รับจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือการศึกษาเปAนเงินอุดหนุนค-าใช�จ-ายตาม
โครงการเรียนฟรี 15 ป� อย-างมีคุณภาพ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงจัดทำโครงการ
เรียนฟรี  15  ป�อย-างมีคุณภาพ  และดำเนินการจัดการศึกษาตามงบประมาณท่ีได�รับจัดสรรให�เปAนไปอย-าง
ถูกต�องตามหลักเกณฑ!การใช�จ-ายงบประมาณดังกล-าวเพ่ือให�เกิดประโยชน!อย-างสูงสุดต-อการจัดการศึกษา 

2. วัตถุประสงค� 

เพ่ือให�นักเรียนทุกคนได�รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงทุกคน  

3. เป1าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 

นักเรียนโรงเรียนบ�านปรางค!  จำนวน  934  คน   
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

       3.2 เชิงคุณภาพ 

นักเรียนโรงเรียนบ�านปรางค!ทุกคนได�รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงทุกคน 

4.  กิจกรรมและวิธีดำเนินงาน 

4.3 ข้ันเตรียมการ 

 4.1.1  เขียนโครงการเรียนฟรี 15 ป� อย-างมีคุณภาพ 
 4.1.2  เสนอโครงการต-อผู�บริหารโรงเรียน 
 4.1.3  ติดต-อประสานงานไปยังครูผู�รับผิดชอบโครงการและงบประมาณของโครงการ 

   4.1.4  ติดต-อประสานงานไปยังกลุ-มบริหารงบประมาณ  งานแผนงาน  งานพัสดุ และงานการเงินเพ่ือ
ของบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ 
 
      4.2  ข้ันดำเนินการ 

   4.2.1  ดำเนินการแต-งต้ังกรรมการดำเนินงานโครงการเรียนฟรี 15 ป� อย-างมีคุณภาพ 
             4.2.2  ประสานงานครูผู�รับผิดชอบโครงการ ดำเนินกิจกรรมตามท่ีได�กำหนดไว�  
             4.2.3  นิเทศ ติดตามโครงการเรียนฟรี 15 ป� อย-างมีคุณภาพดำเนินงานตามแผนงานท่ีวางไว�  

4.3  ข้ันสรุป 

             4.3.1  ทำการเก็บข�อมูลการประเมินผลโครงการ 
             4.3.2  สรุปผลการทำโครงการ 
             4.3.3  สรุปผลโครงการ 
               4.3.4  รายงานผลการดำเนินงานโครงการต-อผู�บริหารสถานศึกษาและผู�เก่ียวข�อง 

5.  แผนการดำเนินงาน 

รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ ผู&ควบคุม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

1. ค-าอุปกรณ!การเรียน 
ภาคเรียนท่ี 2/2562 
ภาคเรียนท่ี 1/2563 
2.ค-าเครื่องแบบนักเรียน      

 
√ 

  
 
√ 
√ 

 นางเรณู  
 คำเทพ 
นางลัดดา  
วีรวงค! 

นายชิต   
คำช่ัง 

6.  งบประมาณ   

   งบประมาณรวมท้ังส้ิน  638,250 บาท  (ถัวจ-ายทุกรายการ) 

 แหล?งเงินงบประมาณ    เรียนฟรี 15 ป� อย-างมีคุณภาพเงินค-าอุปกรณ!การเรียน/เครื่องแบบนักเรียน 

รายการงบประมาณ(กิจกรรม) งบประมาณ จำแนกตามหมวดรายจ?าย ระยะเวลา 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

ท้ังส้ิน ค?าตอบ
แทน 

ค?าใช&
สอย 

ค?าวัสดุ ค?า
ครุภัณฑ� 

1. ค-าอุปกรณ!การเรียน         
ภาคเรียนท่ี 2/2562 
- อนุบาล 2-3 
- ประถมศึกษาป�ท่ี 1-6 

2. ค-าเครื่องแบบนักเรียน  
ภาคเรียนท่ี 1/2563 
- อนุบาล 2-3 
- ประถมศึกษาป�ท่ี 1-6 

3. ค-าอุปกรณ!การเรียน  
ภาคเรียนท่ี 1/2563 
- อนุบาล 2-3 
- ประถมศึกษาป�ท่ี 1-6 

 
 

24,900 
133,575 

 
 

74,700 
246,600 

 
 

24,900 
133,575 

 

 

- 

- 

 
 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 
 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

24,900 
133,575 

 
 

74,700 
246,600 

 
 

24,900 
133,575 

 

 

- 

- 

 
 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

รวม 638,250 - - 638,250 - 
 

7.  การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช&วัด 

1.  การเบิกจ-ายงบประมาณเปAนไปอย-าง
ถูกต�อง และเกิดประโยชน!สูงสุด 

2.  นักเรียนโรงเรียนบ�านปรางค!ทุกคน 

ได�รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1. สอบถาม สัมภาษณ!   

2. ประเมินโครงการ  

1. แบบสอบถาม 

2. แบบประเมินโครงการ 

 

8.  ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 

 การเบิกจ-ายงบประมาณเปAนไปอย-างถูกต�องและเกิดประโยชน!สูงสุด นักเรียนโรงเรียนบ�านปรางค!   
ทุกคนได�รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือโครงการ                         เรียนฟรี 15 ปQ อย?างมีคุณภาพ (ค?าหนังสือเรียน) 

แผนงาน                     กลุ-มบริหารวิชาการ  

สนองกลยุทธ�             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี 3 
    สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-านเขต 2 ข�อท่ี 3 
    โรงเรียนบ�านปรางค!  ข�อท่ี  3 
สนองมาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานท่ี 15 

ลักษณะของโครงการ  � ใหม-    � ต-อเนื่อง 
ผู&รับผิดชอบ    นางสาวศรีเรือน  จิตอารีย! และนางวิภาวี  สารถ�อย 
ระยะเวลาดำเนินการ       ป�งบประมาณ  2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

  ด�วยรัฐธรรมนูญแห-งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540 หมวด 3  มาตรา 43 ได�บัญญัติไว�ว-า 
“บุคคลย-อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม-น�อยกว-าสิบสองป�  ท่ีรัฐจะต�องจัดให�อย-างท่ัวถึงและ
มีคุณภาพโดยไม-เก็บค-าใช�จ-าย” และพระราชบัญญัติการศึกษาแห-งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม      
พ.ศ. 2545 หมวด 2 มาตรา 10  ได�บัญญัติไว�ว-า “การจัดการศึกษาต�องจัดให�บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน  
ในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม-น�อยกว-าสิบสองป�ท่ีรัฐต�องจัดให�อย-างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม-เก็บค-าใช�จ-าย”  

 โรงเรียนบ�านปรางค!ได�รับจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือการศึกษาเปAนเงินอุดหนุนค-าใช�จ-ายตามโครงการ
เรียนฟรี 15 ป� อย-างมีคุณภาพ จัดซ้ือหนังสือเรียน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงจัดทำ
โครงการบริหารจัดการงบฯ เงินค-าหนังสือเรียน และดำเนินการจัดการศึกษาตามงบประมาณท่ีได�รับจัดสรรให�
เปAนไปอย-างถูกต�องตามหลักเกณฑ!การใช�จ-ายงบประมาณดังกล-าวเพ่ือให�เกิดประโยชน!อย-างสูงสุดต-อการจัด
การศึกษา 

2.  วัตถุประสงค�    

     2.1  เพ่ือใช�งบประมาณในการจัดการเรียนการสอนให�ได�ประโยชน!สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

     2.2  เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต�น 

3.  เป1าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 
          นักเรียนชั้นอนุบาล 2 – ประถมศึกษาป�ท่ี 6   จำนวน  934   คน   

     3.2 เชิงคุณภาพ 
         นักเรียนโรงเรียนบ�านปรางค!ทุกคนได�รับหนังสือเรียนโดยท่ัวถึงทุกคน 

4.  วิธีดำเนินการ 

     4.1 ข้ันเตรียมการ 
  1. เขียนโครงการนำเสนอ 

         2.  ติดต-อประสานงานประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  คณะกรรมการภาคี 4 ฝvาย
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และผู�ปกครองนักเรียนขอมติเห็นชอบการดำเนินกิจกรรม 

3.  เสนอโครงการเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติ 
  4.  ติดต-อประสานงานไปยังกลุ-มบริหารงบประมาณ  งานแผนงาน  งานพัสดุ และงานการเงินเพ่ือขอ 

งบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ 
     4.2 ข้ันดำเนินการ 

  1. ดำเนินการแต-งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 
  2. ประสานงานผู�รับผิดชอบกิจกรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
  3. ติดตามโครงการและกิจกรรม ตามแผนงานท่ีวางไว� 

    4.3 ข้ันสรุป 
1.  สรุปผลดำเนินการโครงการ 



แผนปฏิบัติการประจำป�งบประมาณ 2563                                                                                                275             

โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

2.  รายงานผลการจัดโครงการต-อผู�บริหารสถานศึกษาและผู�เก่ียวข�อง   

5.  แผนการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ ผู&ควบคุม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

1.  เสนอโครงการ √    น.ส.ศรีเรือน นายชิต  คำช่ัง 

2.  ประชุมช้ีแจงแผนงาน 
แต-งตั้งคณะทำงาน  

√    
น.ส.ศรีเรือน 
นางวิภาว ี

3. ดำเนินกิจกรรมตามแผน   √  คณะครทูุกคน 

4. กำกับ ติดตามและ
ประเมินผล 
การดำเนินงาน 

 
 

√  
น.ส.ศรีเรือน 
นางวิภาว ี

5.  สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

  √  
น.ส.ศรีเรือน 
นางวิภาว ี

6. งบประมาณ 
 งบประมาณรวมท้ังส้ิน  406,887  บาท 

แหล?งท่ีมาของงบประมาณ  เรียนฟรี 15 ป� อย-างมีคุณภาพเงินค-าหนังสือเรียน 

รายการงบประมาณ
(กิจกรรม) 

งบประมาณ 

จำแนกตามหมวดรายจ?าย 

ระยะเวลา ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ ค?า
ครุภัณฑ� 

จัดซ้ือหนังสือเรียน 406,887 - - 406,887 - มี.ค.63 –พ.ย.63 

รวม 406,887 - - 406,887 -  

7.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1.  การเบิกจ-ายงบประมาณเปAนไปอย-างถูกต�อง 
และเกิดประโยชน!สูงสุด 
2.  นักเรียนโรงเรียนบ�านปรางค!ทุกคน 
ได�รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

การตรวจสอบภายใน 
การสังเกต 
การสอบถาม 
 

แบบบันทึกตรวจสอบภายใน 
แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

8.  ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 

 การเบิกจ-ายงบประมาณเปAนไปอย-างถูกต�อง และเกิดประโยชน!สูงสุด   นักเรียนโรงเรียนบ�านปรางค!ทุก
คนได�รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ช่ือโครงการ   บริหารจัดการงบประมาณปOจจัยพ้ืนฐานสำหรับนักเรียนยากจน 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

แผนงาน   กลุ-มบริหารงบประมาณ 

สนองกลยุทธ�   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี 1 

                                สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-านเขต 2 ข�อท่ี 1 

โรงเรียนบ�านปรางค!   ข�อท่ี 1 

สนองมาตรฐานสพฐ.  มาตรฐานท่ี 1 

ลักษณะโครงการ  � ใหม-    � ต-อเนื่อง  

ผู&รับผิดชอบ   นางบุญประภา  รัตนะประภา และนางสาวจีระภา  สุดใจ 

ระยะเวลาดำเนินการ       ป�งบประมาณ  2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) 
 
1. หลักการและเหตุผล    

ด�วยโรงเรียนบ�านปรางค! ได�รับเงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนค-าใช�จ-ายในการจัดการศึกษา       
ข้ันพ้ืนฐาน (เงินอุดหนุนปFจจัยพ้ืนฐานสำหรับนักเรียนยากจน)  ดังนั้นจึงจัดโครงการบริหารจัดการงบประมาณ
ปFจจัยพ้ืนฐานสำหรับนักเรียนยากจน  ซ่ึงเงินงบประมาณท่ีจัดสรรให�แก-โรงเรียนท่ีมีนักเรียนยากจน เพ่ือจัดหา
ปFจจัยพ้ืนฐานท่ีจำเปAนต-อการดำรงชีวิต และเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา เปAนการช-วยเหลือนักเรียนท่ียากจน 
ระดับชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 1 ถึงชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 6 ให�มีโอกาสได�รับการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนต-อไป 
2. วัตถุประสงค�  
            เพ่ือดำเนินการจัดกิจกรรมและควบคุมดูแลนักเรียนยากจนและใช�จ-ายงบประมาณให�เปAนไปตาม
วัตถุประสงค! 
3.  เป1าหมาย 

     3.1 เชิงปริมาณ 
           นักเรียนยากจนโรงเรียนบ�านปรางค!ระดับชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 1 – ชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 6 
     3.2 เชิงคุณภาพ 

 นักเรียนยากจนทุกคนในระดับชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 1 – ชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 6 ได�รับการดูแล   
ช-วยเหลือปFจจัยพ้ืนฐานท่ีจำเปAนต-อการดำรงชีวิต 
4.  วิธีดำเนินการ 

     4.1 ข้ันเตรียมการ 

           1. เขียนโครงการบริหารจัดการงบประมาณปFจจัยพ้ืนฐานสำหรับนักเรียนยากจน 
           2. เสนอโครงการเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติ 

           3. ติดต-อประสานงานไปยังกลุ-มบริหารงบประมาณ  งานแผนงาน  งานพัสดุ และงานการเงินเพ่ือ 

ของบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ 



แผนปฏิบัติการประจำป�งบประมาณ 2563                                                                                                277             

โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

4.2  ข้ันดำเนินการ 

     1. ประชุมชี้แจงครูและผู�ปกครองนักเรียนยากจน 
     3. จัดซ้ือและจัดหา สำหรับนักเรียนยากจนระดับชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 1 – ชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 6 ทุกคน 
     4. จัดทำเอกสารการเบิกจ-ายเงินปFจจัยพ้ืนฐานสำหรับนักเรียนยากจน 

     4.3  ข้ันสรุป 

 1.  สรุปผลดำเนินการโครงการ 
 2.  รายงานผลการจัดโครงการต-อผู�บริหารสถานศึกษาและผู�เก่ียวข�อง   

5.  แผนการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ ผู&ควบคุม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

1.  เสนอโครงการ 

2.  ประชุมช้ีแจงแผนงาน 
แต-งตั้งคณะทำงาน 

3. ดำเนินกิจกรรมตามแผน 

4. กำกับ ติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงาน 

5.  สรุปและรายงานผล 
การดำเนินงาน 

√ 

√ 

 

 

 

√ 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

นางบุญประภา 
รัตนะประภา 

นางสาวจีระภา  
สุดใจ 

นายชิต  
คำช่ัง 

 

6.  งบประมาณ            บาท   ตามท่ีได&รับจัดสรรจากสพฐ. (ถัวจ?ายทุกรายการ) 

รายการงบประมาณ
(กิจกรรม) 

งบประมาณ 

ท้ังส้ิน 

จำแนกตามหมวดรายจ?าย 
ระยะเวลา 

ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ ค?าครุภัณฑ� 

1. จัดซ้ือหนังสือและ
อุปกรณ!การเรียน  

2. จัดซ้ือเครื่องแบบ
นักเรียน(เสื้อกันหนาว) 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

รวม       

 

7. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช&วัด 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

1. นักเรียนยากจนได�รับการดูแล   

ช-วยเหลือปFจจัยพ้ืนฐานท่ีจำเปAนต-อ   

การดำรงชีวิต 

1. การสังเกต 

2. การประเมิน 

 

1. แบบสังเกต 

2. แบบประเมิน 

 

8. ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 

 นักเรียนยากจนทุกคนในระดับชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 1 – ชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 6  ได�รับการดูแล   

ช-วยเหลือปFจจัยพ้ืนฐานท่ีจำเปAนต-อการดำรงชีวิตและมีโอกาสได�รับการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน 

ช่ือโครงการ              อาหารกลางวัน  

แผนงาน         กลุ-มบริหารงบประมาณ 

สนองกลยุทธ�        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี  1  

          สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-านเขต 2 ข�อท่ี  1 

          โรงเรียนบ�านปรางค!  ข�อท่ี  1 

สนองมาตรฐาน สพฐ.   มาตรฐานท่ี 1  ,14 ,15   

ลักษณะของโครงการ  � ใหม-    � ต-อเนื่อง 

ผู&รับผิดชอบ   นางสุครอง นันทแลบและนางสาวรุ-งรัตน!  สุทำแปง 

ระยะเวลาดำเนินการ      ป�งบประมาณ  2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) 

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

1. หลักการและเหตุผล 

 ด�วยโรงเรียนบ�านปรางค! ได�รับอุดหนุนเงินค-าอาหารกลางวันนักเรียนจากเทศบาลตำบลปFว  หัวละ 
20 บาทต-อคนต-อวัน โดยจัดให�นักเรียนระดับชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษา จึงต�องดำเนินการ  ให�เปAนไป
ตามวัตถุประสงค!  ดังนั้นจึงจัดโครงการอาหารกลางวันในการดำเนินงานจัดหาอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ�านปรางค!ได�รับประทานอาหารกลางวันท่ีมีคุณภาพ ได�รับ
สารอาหารแต-ละวันครบถ�วน 

2. วัตถุประสงค� 
      1.  เพ่ือจัดกิจกรรมอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ�านปรางค! 
      2.  เพ่ือให�นักเรียนได�รับประทานอาหารกลางวันท่ีมีคุณภาพ ได�รับสารอาหารแต-ละวันครบถ�วน 

3. เป1าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 
           นักเรียนโรงเรียนบ�านปรางค!ระดับชั้นอนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 6  จำนวน  934  คน 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

     3.2 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนทุกคนในระดับชั้นอนุบาล 2– ชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 6  ได�รับประทานอาหารกลางวัน 

  4.  วิธีดำเนินการ 
 4.1 ข้ันเตรียมการ 

            1. เขียนโครงการอาหารกลางวัน 
               2. เสนอโครงการเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติ 
              3. ติดต-อประสานงานไปยังเทศบาลตำบลปFว เพ่ือของบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงาน 
                   โครงการ 

4.2  ข้ันดำเนินการ 
         1. ประชุมชี้แจงครูและผู�ปกครองนักเรียน 
        2. ปรับปรุงอาคารสถานท่ีโรงอาหาร 
        3. จัดหาอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล –ป.6 ทุกคน 
        4. จัดทำเอกสารการเบิกจ-ายเงินอาหารกลางวัน 

          4.3  ข้ันสรุป 
   1.  สรุปผลดำเนินการโครงการ 
   2.  รายงานผลการจัดโครงการต-อผู�บริหารสถานศึกษาและผู�เก่ียวข�อง   

5.  แผนการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ ผู&ควบคุม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

1.  เสนอโครงการ 
2.  ประชุมชี้แจงแผนงาน  
แต-งต้ังคณะทำงาน  
3. ดำเนินกิจกรรมตามแผน 
4. กำกับ ติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงาน 
5.  สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

√ 

√ 

 

√ 

√ 

 

 

 
 
 
 

√ 

√ 

 

√ 

 

 
 
 
 

√ 

√ 

 

 

 
 
 
 

√ 

√ 

 

√ 

 

นางสุครอง 
 นันทแลบ 

นางสาวรุ-งรัตน!   
สุทำแปง 

 

นายชิต คำช่ัง 

 

6.  งบประมาณ    

 งบประมาณ 3,620,000 บาท 
แหล?งท่ีมาของงบประมาณ   เงินอุดหนุนจากเทศบาลตำบลปFว 

รายการงบประมาณ
(กิจกรรม) 

งบประมาณ 

ท้ังส้ิน 

จำแนกตามหมวดรายจ?าย 

ค?าตอบแทน อาหาร ค?าวัสดุ ค?าครุภัณฑ� 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

1. จัดหาอาหารกลางวัน
สำหรับนักเรียนระดับชั้น
อนุบาล 2–ป.6 ทุกคน 

3,620,000 554,798 3,055,202 10,000 - 

รวม 3,620,000 554,798 3,055,202 10,000 - 

 

7. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช&วัด 

1. ครูและผู�ปกครองนักเรียนมีความรู� 
มีความเข�าใจ จัดอาหารกลางวัน 
2. คุณภาพอาหารกลางวัน 

1. การสังเกต 
 
2. การประเมิน 

1. แบบสังเกต 
 
2. แบบประเมิน 

 

8. ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 

 นักเรียนทุกคนในระดับชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 6  ได�รับประทานอาหารกลางวันท่ีมี 

คุณภาพ 

 

 

ช่ือโครงการ   อาหารเสริม(นม) 
แผนงาน   กลุ-มบริหารท่ัวไป 

สนองกลยุทธ�   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี 1 

                                สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-านเขต 2 ข�อท่ี 1 

โรงเรียนบ�านปรางค!   ข�อท่ี 1 

สนองมาตรฐานสพฐ.  มาตรฐานท่ี 1, 14, 15 

ลักษณะโครงการ  � ใหม-    � ต-อเนื่อง  

ผู&รับผิดชอบ   นางวิลาวัณย!  คำรังษี 

ระยะเวลาดำเนินการ       ป�งบประมาณ  2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) 
...................................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล    
 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เปAนโครงการท่ีรัฐบาลจัดต้ังข้ึน เพ่ือแก�ปFญหาการขาด
สารอาหาร และภาวะทุพโภชนาการในเด็ก ด�วยเห็นว-า เด็กควรจะได�ด่ืมนมซ่ึงเปAนอาหารธรรมชาติท่ีมีความ
สมบูรณ!และมีคุณค-าทางโภชนาการสูง อันจะส-งผลให�พัฒนาการด�านต-าง ๆ ของเด็กเปAนไปอย-างเต็มศักยภาพ 
ปFจจุบันส-งเสริมให�ดื่มนมต้ังแต-อนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 6    ต้ังแต-ป� งบประมาณ 2544 ได�ถ- ายโอน
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

งบประมาณให�องค!กรปกครองส-วนท�องถ่ินเปAนผู�ดำเนินการจัดซ้ือและจัดส-งให� กับสถานศึกษา ตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผน และข้ันตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542  การจัดซ้ือนมสำหรับโรงเรียน จึง
เปลี่ยนจากการให�สถานศึกษาจัดซ้ือเอง เปAนให�องค!กรปกครอง ส-วนท�องถ่ินดำเนินการจัดซ้ือให�  

 โรงเรียนบ�านปรางค! จึงต�องดำเนินการให�เปAนไป    ตามวัตถุประสงค!  ดังนั้นจึงจัดโครงการอาหาร
เสริม(นม) เพ่ือขอรับการสนับสนุน รายงานผลการดำเนินการ รับผิดชอบในการรับ-จ-าย  สำหรับนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษา  ได�รับและด่ืมอาหารเสริม(นม)ทุกวัน 

2. วัตถุประสงค�  

        1 เพ่ือพัฒนาร-างกายของนักเรียนให�มีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ! แข็งแรงและมีน้ำหนัก ส-วนสูงเปAนไป

ตามเกณฑ!มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 

       2 เพ่ือให�นักเรียนได�รับอาหารเสริม(นม)ทุกวัน  
       3 เพ่ือเปAนการปลูกฝFงการด่ืมนมในเด็กและเยาวชน เปAนอาหารเสริมในการพัฒนาร-างกายและสติปFญญา 

3. เป1าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 
             นักเรียนโรงเรียนบ�านปรางค!ระดับชั้นอนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 6  จำนวน  934  คน  ได�ดื่ม
นมทุกคนและทุกวัน  
     3.2 เชิงคุณภาพ 
            นักเรียนมีสุขภาพกายท่ีดี มีสุขภาพร-างกายแข็งแรงเติบโตได�ตามเกณฑ!มาตรฐานของกรมอนามัย 
4.  วิธีดำเนินการ 

     4.1 ข้ันเตรียมการ 
           1. เขียนโครงการอาหารเสริม(นม) 
           2. ติดต-อประสานงานไปยังเทศบาลตำบลปFว  เพ่ือของบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงาน      
ตามโครงการ 
          3. เสนอโครงการเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติ 

4.2  ข้ันดำเนินการ 
     1. ประชุมชี้แจงครูและผู�ปกครองนักเรียน 
     2. ปรับปรุงอาคารสถานท่ีเก็บนม 
     3. จัดอาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล –ป.6 ทุกคน 
     4. จัดทำเอกสารการแจกนมให�นักเรียน 

     4.3  ข้ันสรุป 
 1.  สรุปผลดำเนินการโครงการ 
 2.  รายงานผลการจัดโครงการต-อผู�บริหารสถานศึกษาและผู�เก่ียวข�อง 

5.  แผนการดำเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู&รับผิดชอบ ผู&ควบคุม 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

1.  เสนอโครงการ 
2.  ประชุมช้ีแจงแผนงาน  แต-งตั้ง
คณะทำงาน  
3. ดำเนินกิจกรรมตามแผน 
  3.1 จัดทำแผนการใช�
งบประมาณเสนอ เทศบาล
ตำบลปFว    
  3.2 จัดทำบัญชีรับจ-าย          
  3.3 ให�บริการอาหารเสริม(นม)  
  3.4 จัดระบบการบริหารอาหาร
เสรมิ(นม) 
  3.5 รายงานการดำเนินงาน 
เทศบาลตำบลปFว 
 4. กำกับ ติดตามและประเมินผล
การดำเนินงาน 
5.  สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

√ 

√ 

 
 
 
 
√ 

√ 

 
 
 
√ 

 

 
 
 
 
 
 
√ 

√ 

 
 
√ 

√ 
 
√ 

 
 
 
 
√ 

 
√ 

√ 

√ 

 
 
√ 

 

 
 
 
 
 
 
√ 

√ 

 
 
√ 

√ 

 
√ 

นางวิลาวัณย! 
คำรังษี 
นาง 
ลอองรัตน! 
สุวรรณ!วิโชติ 

 

6.  งบประมาณ 
 งบประมาณ       

แหล?งท่ีมาของงบประมาณ   เทศบาลตำบลปOว 
รายการงบประมาณ

(กิจกรรม) 
งบประมาณ 

ท้ังส้ิน 

จำแนกตามหมวดรายจ?าย 

ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ ค?าครุภัณฑ� 

ตรวจรับ  จ-ายอาหารเสริม
(นม) สำหรับนักเรียนระดับชั้น
อนุบาล 2 –ป.6   ทุกคน 

     

รวม      

7. การวัดและประเมินผล 

 ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช&วัด 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

1. ร�อยละของนักเรียน อบ. 2 – ป.6 ท่ีได�
รับประทานอาหารเสริม(นม)   ทุกวัน 

ร�อยละของนักเรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  
และสุขภาพจิตท่ีดี 
2. ร�อยละ 100 ของนักเรียน อบ. 2 – ป.6 
ท่ีได�รับประทานอาหารเสริม(นม) ทุกวัน   

   ร�อยละ 80 ของนักเรียนมีสุขนิสัย  

สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตท่ีดี 

สำรวจ 

 

วัดส-วนสูงและ 

ชั่งน้ำหนัก 

แบบบันทึกการให�บริการ
อาหารเสริม(นม) 

1.แผนภูมิแสดงน้ำหนัก 

2.บันทึกการตรวจสุขภาพ

นักเรียน 

 

8. ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 

 นักเรียนทุกคนในระดับชั้นอนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 6  ได�ดื่มนมท่ีมีคุณภาพ และมีน้ำหนัก

และส-วนสูงตามเกณฑ! 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

 

ช่ือโครงการ             สานฝOนโรงเรียนดีใกล&บ&าน 

แผนงาน         กลุ-มบริหารท่ัวไป 

สนองกลยุทธ�         สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี  5  
          สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-านเขต 2 ข�อท่ี  5  
          โรงเรียนบ�านปรางค!  ข�อท่ี 6  
สนองมาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานท่ี  9 

ลักษณะของโครงการ  � ใหม-    � ต-อเนื่อง  

ผู&รับผิดชอบ   นางสาวจรวยพร  สุธรรมแปง และ นางณหฤทัย  แก�วระดี 
ระยะเวลาดำเนินการ       ป�งบประมาณ  2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
...................................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
 ด�วยโรงเรียนบ�านปรางค!เปAนโรงเรียนต�นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝFน สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  จัดการศึกษาเปAน 2 ระดับคือ  ระดับปฐมวัย และ
ระดับประถมศึกษา  จำเปAนต�องปรับปรุงพัฒนาการศึกษาทุกด�านให�คงไว�ซ่ึงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
และสนองนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาให�ทุกฝvายมีส-วนร-วม  ตามแนวการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ  จึงต�องระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษาของโรงเรียนและสร�างความสัมพันธ!อันดี
ระหว-างโรงเรียนกับชุมชนและผู�ปกครองนักเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ผู�ปกครองนักเรียน และชุมชนในเขตบริการทางการศึกษาของโรงเรียนบ�านปรางค! ซ่ึงมีหมู-บ�านชุมชนเขตบริการ
ในอำเภอปFว และอำเภอใกล�เคียงได�ร-วมกันจัดงาน“สานฝFนโรงเรียนดีใกล�บ�าน 63” และทอดผ�าปvาสามัคคีเพ่ือ
สร�างความสัมพันธ!อันดีระหว-างโรงเรียนกับชุมชน และสร�างการมีส-วนร-วมของทุกภาคส-วน   
 ทางโรงเรียนบ�านปรางค!จึงได�จัดทำโครงการสานฝFนโรงเรียนดีใกล�บ�านข้ึน  เพ่ือระดมทรัพยากร
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบ�านปรางค!ให�มีคุณภาพสู-มาตรฐานสากล พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให�มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาธิบาลเน�นการมีส-วนร-วมจากทุกภาคส-วนในการส-งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ( Good  
Govermance ) และสร�างสัมพันธ!อันดีระหว-างโรงเรียน ผู�ปกครองและชุมชนต-อไป 
 
2. วัตถุประสงค� 
 2.1  เพ่ือสร�างความตระหนักการพัฒนาโรงเรียนต�นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝFน 
      2.2  เพ่ือระดมทรัพยากรจัดหารายได�พัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ�านปรางค! 
      2.3  เพ่ือสร�างสัมพันธ!อันดีระหว-างโรงเรียน ผู�ปกครองและชุมชน 
3. เป1าหมาย 
 3.1 ด&านปริมาณ     
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

     1. โรงเรียนมีทรัพยากรจากการจัดหารายได�มาพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให�มีคุณภาพ     
   2. สร�างความสัมพันธ!อันดีระหว-างโรงเรียน ผู�ปกครองชุมชนและการมีส-วนร-วมของทุกภาคส-วน 
   

3.2 ด&านคุณภาพ  
  1. ระดมทรัพยากรจัดหารายได�พัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ�านปรางค!ให�มีคุณภาพสู-มาตรฐานสากล  

  2. โรงเรียน ผู�ปกครองและชุมชนมีความสัมพันธ!อันดีต-อกัน และการมีส-วนร-วมของทุกภาคส-วน   
 
 
4.  กิจกรรมและวิธีดำเนินงาน 

 4.1  ข้ันเตรียมการ 
1.  เขียนโครงการสานฝFนโรงเรียนดีใกล�บ�าน 
2.  เสนอโครงการเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติ 
3.  ติดต-อประสานงานไปยังผู�รับผิดชอบกิจกรรมแต-ละกิจกรรมในเรื่องระยะเวลาของกิจกรรมและ 

งบประมาณของแต-ละกิจกรรม 
    4.  ติดต-อประสานงานไปยังกลุ-มบริหารงบประมาณ  งานแผนงาน  งานพัสดุ และงานการเงินเพ่ือขอ

งบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ 
     4.2  ข้ันดำเนินการ 
            1.  ดำเนินการแต-งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานแต-ละกิจกรรม 
            2.  ประสานงานผู�รับผิดชอบกิจกรรมแต-ละกิจกรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
            3.  ติดตามโครงการและกิจกรรม ตามแผนงานท่ีวางไว� 

4.3  ข้ันสรุป 
1.  ทำการเก็บข�อมูลการประเมินผลกิจกรรมแต-ละกิจกรรมในโครงการ 
2.  สรุปผลการทำกิจกรรมในโครงการ  
3.  สรุปผลโครงการ 
4.  รายงานผลการจัดโครงการต-อผู�บริหารสถานศึกษาและผู�เก่ียวข�อง 
5.  เผยแพร-ต-อสาธารณชน 

5.  แผนการดำเนินงาน 

รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ ผู&ควบคุม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

1.  เสนอโครงการ 
2.  ประชุมชี้แจงแผนงาน  
แต-งต้ังคณะทำงาน  
3. ดำเนินกิจกรรมตามแผน 
4. กำกับ ติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงาน 
5.  สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

√ 

√ 

 

 
 
 
 

√ 

√ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

√ 

 นางสาว
จรวยพร 
นางณหฤทัย   

 
 
 

 

นายชิต 
คำช่ัง 

 

 

6. งบประมาณ   

งบประมาณรวมท้ังส้ิน    10,000  บาท   

แหล?งท่ีมาของงบประมาณ    เงินรายได&สถานศึกษา 

รายการงบประมาณ(กิจกรรม) งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ?าย 

ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ ค?าครุภัณฑ� 

1. ฎีกาผ�าปvาพร�อมซอง 

 

10,000 
 

- 
 

10,000 
 

- 
 

- 
- 

รวม 10,000 - 10,000 - - 
7.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

1. ความสามัคคี ความสัมพันธ!อันดีระหว-างโรงเรียน 
ผู�ปกครองและชุมชน 

2. เงินรายได�จากการจัดงาน 

การสังเกต 
การสอบถาม 

แบบสังเกต 

แบบสอบถาม 

 
8.  ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 
 โรงเรียนบ�านปรางค!มีทรัพยากรในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนอย-างเพียงพอ  การบริหารจัด
การศึกษาให�มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาธบิาลเน�นการมีส-วนร-วมจากทุกภาคส-วนในการส-งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษา ( Good  Govermance ) และสร�างสัมพันธ!อันดีระหว-างโรงเรียน ผู�ปกครองและชุมชน 
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ช่ือโครงการ             ค?าใช&จ?ายรถยนต�ในราชการ 

แผนงาน         กลุ-มบริหารท่ัวไป 

สนองกลยุทธ�         สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี  5  
          สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-านเขต 2 ข�อท่ี  5  
          โรงเรียนบ�านปรางค!  ข�อท่ี 6  
สนองมาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานท่ี  8 

ลักษณะของโครงการ  � ใหม-    � ต-อเนื่อง  

ผู&รับผิดชอบ   นายบุญนาค  ไชยศิลป} และนางณหฤทัย  แก�วระดี    
ระยะเวลาดำเนินการ       ป�งบประมาณ  2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
...................................................................................................................................................................... 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนเปAนหน-วยงานย-อยซ่ึงเปAนหน-วยงานบริหารต�องอาศัยปFจจัยท่ีส-งเสริมสนับสนุนท่ีสำคัญคือ 
ยานพาหนะ ซ่ึงเปAนสิ่งท่ีจะช-วยอำนวยความสะดวก และช-วยให�การบริหารจัดการศึกษาบรรลุจุดมุ-งหมายทาง
โรงเรียนจึงได�จัดสรรงบประมาณ เพ่ือบำรุง ดูแลและรักษารถยนต!ตามโครงการดังกล-าว และเบิกจ-ายตาม
งบประมาณท่ีได�รับจัดสรรเปAนไปอย-างถูกต�องตามหลักเกณฑ!การใช�จ-ายงบประมาณดังกล-าวต�องเกิดประโยชน!
อย-างสูงสุดต-อการจัดการศึกษา 
 

2. วัตถุประสงค� 
 2. 1 เพ่ือใช�งบประมาณสนับสนุนจัดการเรียนรู�ให�ได�ประโยชน!สูงสุด 
       2.2  เพ่ือให�คณะครูบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนได�ใช�ยานพาหนะในราชการ 

       2.3  เพ่ืออำนวยความสะดวกให�ผู�บริหาร ครูและนักเรียนในการจัดกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู�และกิจกรรม
ต-างๆ 

3. เป1าหมาย 
 3.1 ด&านปริมาณ     
     1.  นักเรียนโรงเรียนบ�านปรางค!  จำนวน  934  คน          
          2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน 64  คน   

3.2 ด&านคุณภาพ  
   1. นักเรียน โรงเรียนบ�านปรางค!ได�ใช�ยานพาหนะสำหรับรับส-งนักเรียนในกิจกรรมต-างๆ ให�เกิด
ความสะดวก  คุ�มค-า และเกิดประโยชน!อย-างสูงสุด 

2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช�ให�เกิดความสะดวก  คุ�มค-า และเกิดประโยชน!อย-างสูงสุด   
ในงานราชการ  
 

4.  วิธีดำเนินการ 
  4.1  ข้ันเตรียมการ 

1. เขียนโครงการค-าใช�จ-ายรถยนต!ใช�ในราชการ 
            2. เสนอโครงการเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติ 
            3. ติดต-อประสานงานไปยังกลุ-มบริหารงบประมาณ  งานแผนงาน  งานพัสดุ และงานการเงิน
เพ่ือของบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ 

 
4.2  ข้ันดำเนินการ 
   1. ดำเนินการแต-งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 
    2. ประสานงานผู�รับผิดชอบกิจกรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
    3. ติดตามโครงการและกิจกรรม ตามแผนงานท่ีวางไว� 

       4.3  ข้ันสรุป 
       1.  สรุปผลดำเนินการโครงการ 
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   2.  รายงานผลการจัดโครงการต-อผู�บริหารสถานศึกษาและผู�เก่ียวข�อง   

5.  แผนการดำเนินงาน 

รายการ 
ระยะเวลา  

ผู&รับผิดชอบ 
ผู&ควบคุม 

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

1.  เสนอโครงการ 
2.  ประชุมชี้แจง
แผนงาน  แต-งต้ัง
คณะทำงาน  
3. ดำเนินกิจกรรม
ตามแผน 
4. กำกับ ติดตาม
และประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
5.  สรุปและ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

√ 

√ 

 
 
 
 
 

√ 

 

√ 

 
 
 
 
 

√ 

 

√ 

 
 
 
 
 

√ 

 

√ 

 
 
 

√ 

นายบุญนาค 
ไชยศิลป} 
นาวณหฤทัย  
แก�วระดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายชิต 
คำชั่ง 

 

 

6. งบประมาณ   

งบประมาณรวมท้ังส้ิน 29,035  บาท  

แหล?งท่ีมาของงบประมาณ เงินรายได&สถานศึกษา 29,035  บาท 

รายการงบประมาณ(กิจกรรม) งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ?าย 

ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ ค?าครุภัณฑ� 
1.ค-าตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยน
น้ำมันเครื่อง 

2. พรบ. 

3.ค-าประกันชั้น 1 

4. ค-าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต!และ
เครื่องตัดหญ�า 

6,000 
 

1,182 
11,553 
10,300 

- 
 
- 
- 
- 

6,000 
 

1,182 
11,553 
10,300 

- 
 
- 
- 
- 

- 
 
- 
- 
- 

รวม 29,035   - 29,035   - - 
 

7.  การประเมินผล 
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โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

1.  ใช�งบประมาณสนับสนุนจัดการเรียนรู�ให�ได�
ประโยชน!สูงสุด 
2.  คณะครูบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนได�ใช�
ยานพาหนะในราชการ 
3.  อำนวยความสะดวกให�ผู�บริหาร ครูและนักเรียนใน
การจัดกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู�และกิจกรรมต-างๆ 

การตรวจสอบภายใน แบบสอบถาม 

แบบบันทึกตรวจสอบ
ภายใน 

 
8.  ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 
 การเบิกจ-ายงบประมาณเปAนไปอย-างถูกต�อง โรงเรียนมีรถยนต!ใช�ในราชการ และอำนวยความสะดวกให�
ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในการจัดกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู�และกิจกรรมต-างๆ ให�เกิดประโยชน!
สูงสุดต-อการจัดการศึกษา    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจำป�งบประมาณ 2563                                                                                                291             

โรงเรียนบ�านปรางค!  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-าน เขต 2 

 

 

 

โครงการ   สหกรณ�ร&านค&า 

แผนงาน   กลุ-มบริหารท่ัวไป 

สนองกลยุทธ�   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี  2  

      สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-านเขต 2  ข�อท่ี 2  

                           โรงเรียนบ�านปรางค!  ข�อท่ี  1 ข�อท่ี 2  

สนองมาตรฐานสพฐ.  มาตรฐานท่ี 6 

ลักษณะโครงการ  � ใหม-    � ต-อเนื่อง  

ผู&รับผิดชอบ   นางนภสร บุญสิงห! และนางรัชนีย! สวาสด์ิวงค!  

ระยะเวลาดำเนินงาน        ป�งบประมาณ  2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) 
 
1.  หลักการและเหตุผล   

  กิจกรรมสหกรณ!เปAนกิจกรรมหนึ่งท่ีส-งเสริม ให�โรงเรียนสามารถให�ความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับหลักการ
สหกรณ!ท่ีถูกต�องให�กับนักเรียนได�ถูกต�อง โดยสามารถบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได�หลายกลุ-ม
สาระการเรียนรู� นักเรียนรู�จักการรวมกลุ-มเพ่ือแก�ปFญหา  โดยการระดมทุนจากสมาชิกสหกรณ!เพ่ือเปAนทุน
ดำเนินการ และเปAนการฝVกให�นักเรียนได�ปฏิบัติจริง   ซ่ึงเปAนการปูพ้ืนฐานทางจิตใจให�กับนักเรียนในเรื่อง 
ความซ่ือสัตย!ต-อตนเอง   มีนิสัยรักการทำงาน   มีความรับผิดชอบร-วมกัน   การช-วยเหลือซ่ึงกันและกัน  นั่นคือ
การเกิดอุดมการณ!ให�กับนักเรียนซ่ึงจะเติบโตเปAนสมาชิกท่ีดีของสหกรณ!ในอนาคตและนักเรียนสามารถนำความรู�
ไปใช�ในชีวิตจริง 

2.  วัตถุประสงค�   

2.1.  เพ่ือให�ผู�เรียนใช�สหกรณ!เปAนแหล-งเรียนรู�โดยการปฏิบัติจริง 

2.2.  เพ่ือให�นักเรียนมีความรู�ความเข�าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยวิธีการของ 
กิจกรรมสหกรณ! 

2.3.  เพ่ือจัดหาสินค�าราคาถูกและคุณภาพดีมาบริการสมาชิกสหกรณ! 

3.  เป1าหมาย   

3.1  ด&านปริมาณ  นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนเปAนสมาชิกร�อยละ  80 
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          3.2  ด&านคุณภาพ   นักเรียนมีความรู�ความเข�าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยวิธีการของ 
กิจกรรมสหกรณ!และมีสินค�าราคาถูกและคุณภาพดีมาบริการสมาชิกสหกรณ! 

4.  วิธีดำเนินการ 

4.1  ข้ันเตรียมการ 

  4.1.1  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู�ท่ีเก่ียวข�องประชุมวางแผนการดำเนินการ 
  4.1.2  จัดทำโครงการสหกรณ!โรงเรียนเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติ 
  4.1.3  ติดต-อประสานงานไปยังครูผู�รับผิดชอบกิจกรรมแต-ละกิจกรรมในเรื่องระยะเวลาของกิจกรรม

และงบประมาณของแต-ละกิจกรรม 
 

      4.2  ข้ันดำเนินการ 

            4.2.1  ดำเนินการแต-งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน  
            4.2.2  ประสานงานครูผู�รับผิดชอบกิจกรรมแต-ละกิจกรรม ดำเนินกิจกรรมตามท่ีได�กำหนดไว� 
ในแต-ละกิจกรรม  
   4.2.3  นิเทศ  กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมตามแผนงานท่ีวางไว�  
 

      4.3  ข้ันสรุป 
            4.3.1 ทำการเก็บข�อมูลการประเมินผลในโครงการ 
            4.3.2 สรุปผลการทำกิจกรรมในโครงการ 
            4.3.3 รายงานผลการจัดโครงการต-อผู�บริหารโรงเรียนและผู�ท่ีเก่ียวข�อง             
    4.3.4 เผยแพร-ต-อสาธารณชน 
 

5.  แผนการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ ผู&ควบคุม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

1. เสนอโครงการ √    

นางนภสร  

นางรัชนีย!  

 

นายชิต   

คำช่ัง 

 
2.ประชุมชี้แจงแผนงาน  
แต-งต้ังคณะทำงาน 

√    
คณะคร ู
ทุกคน 

3. ดำเนินกิจกรรมตามแผน 

 
√ √ √ √ 

คณะกรรมการ
สกหรณ!โรงเรียน 

4.กำกับ ติดตามและประเมินผล 

 สรุปและรายงานผลการ
√ √ √ √ 

นางนภสร 

 นางรัชนีย!  
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ดำเนินงาน  

 

6.  งบประมาณ   

งบประมาณ       -        บาท    

แหล-งท่ีมาของงบประมาณ    

รายการงบประมาณ(กิจกรรม) งบประมาณ 

ท้ังส้ิน 

จำแนกตามหมวดรายจ?าย 

ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ ค?าครุภัณฑ� 

กิจกรรมร�านค�าสหกรณ! 

- ระดมหุ�นสหกรณ! 

     

รวม      
 

 

7.  การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช&วัด 

1. เพ่ือให�ผู�เรียนใช�สหกรณ!เปAนแหล-งเรียนรู�  
โดยการปฏิบัติจริง 

2.ความเข�าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
โดยวิธีการของสหกรณ! 

3. เพ่ือจัดหาสินค�าราคาถูกและคุณภาพดีมา
บริการสมาชิกสหกรณ! 

สังเกตพฤติกรรม 

 

สังเกตพฤติกรรม 

 

ตรวจสอบ 

 

แบบสังเกต 

 

แบบสังเกต 

 

แบบประเมิน 

 

8.  ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 

  1. นักเรียนมีความรู�ความเข�าใจในหลักการของสหกรณ!  ใช�สหกรณ!เปAนแหล-งเรียนรู�โดยการปฏิบัติจริง 
รู�จักพ่ึงตนเอง มีความรับผิดชอบ  ซ่ือสัตย!สุจริต  ช-วยเหลือซ่ึงกันและกัน  

 2. นักเรียนสามารถนำความรู� ประสบการณ!ไปใช�ในสังคมได�อย-างมีความสุข  
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ส?วนที่ 3 

การกำกับ  ติดตาม  ประเมิน  และรายงาน 

 
 

    การนำแผนปฏิบัติการประจำป�งบประมาณ 2563 โรงเรียนบ�านปรางค! ไปสู-การปฏิบัติ นับเปAน
ข้ันตอนท่ีสำคัญมาก เพราะเปAนความสามารถท่ีจะผลักดันการทำงานของกลไกลท่ีสำคัญท้ังหมดให�สามารถบรรลุ
ผลลัพธ!ตามเปjาหมายท่ีตั้งไว� การดำเนินงานจะเกิดผลอย-างมีประสิทธิภาพจำเปAนอย-างยิ่งท่ีจะต�องผลักดันให�มี
การปรับเปลี่ยนแนวคิด ค-านิยม เปjาหมาย รวมถึงวิธีและกระบวนการทำงาน การนำแผนไปสู-การปฏิบัติจะต�อง
ทำให�หน-วยงานยอมรับแนวทาง แผนงาน โครงการนั้น และพร�อมท่ีจะนำแนวทางนั้นไปดำเนินการได�อย-าง
เหมาะสมกับสภาพแวดล�อม และวิธีการปฏิบัติงานของตน ดังนั้น จึงจำเปAนต�องมีการระดมกำลัง แสวงหาการ
สนับสนุน เพ่ือให�เกิดการปฏิบัติและสร�างความเปAนปVกแผ-นให�เกิดข้ึน เพ่ือให�ผู�เก่ียวข�องมีความรู�สึก เปAนเจ�าของ
และมีส-วนร-วม ดังนั้น เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค! และเปjาหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงกำหนดปฏิทิน
การบริหารงานแผนปฏิบัติการโรงเรียนบ�านปรางค!ไว�ดังนี้ 
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 การกำกับ ติดตามและประเมินผล 

    หลังจากท่ีหน-วยงานทุกหน-วยได�ปฏิบัติดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร!นี้แล�ว จำเปAนต�องมีการกำกับ
ติดตาม และประเมินผล เพ่ือให�ทราบผลและความก�าวหน�าในการปฏิบัติงาน ว-าจะสามรถบรรลุวัตถุประสงค!ท่ี
กำหนดในเวลาท่ีกำหนดไว�หรือไม- โดยการติดตามประเมินผล จะวัดจากจุดมุ-งหมายหลักใน 3 ด�าน และ 4 
มุมมองดังท่ีสรุปไว�ในแนวทางการพัฒนาแผนพัฒนาฉบับนี้โดยสรุปได�ดังนี้ 

1. มุ-งหวังให�ผู�เรียนมีบุคลิกภาพเปAนผู�นำ มีคุณธรรม สังคมยกย-องและให�การยอมรับ มีทักษะในการ
เรียนรู�ด�านวิชาการและวิชาชีพอย-างต-อเนื่อง รับผิดชอบต-อสังคม มีสำนักในความเปAนไทย รู�จักดำรงชีวิตอย-างมี
คุณค-ามีสุขภาพท่ีดีปลอดภัยจากอบายมุขและสิ่งเสพติด 

2. มุ-งพัฒนาระบบและบุคลากรฝvายบริหารให�เปAนมืออาชีพ เพ่ือสนองความต�องการของสังคมทาง
วิชาการโดยเน�นคุณภาพระดับสากล และสามารถปลูกฝFงคุณลักษณะท่ีพึงประสงค!ผู�เรียน และให�ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนได�รับการพัฒนาความสามรถอย-างต-อเนื่องโดยสามรถดำรงไว�ซ่ึงจรรยาบรรณแห-งวิชาชีพ 

3. มุ-งเน�นการจัดการศึกษาท่ีมีอิสระ และคล-องตัวในการบริหารจัดการ เพ่ือให�สามรถสร�างมาตรฐาน
การบริการให�เปAนพึงพอใจของผู�ใช�บริการ 

โดยการประเมินผลมีกระบวนการ  ดังนี้ 

1. ทุกหน-วยงานสร�างระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลอย-างต-อเนื่อง และสร�าง 
มาตรฐานเชื่อมโยงเปAนระบบเดียวกัน เพ่ือสามรถเอ้ือต-อประโยชน!ร-วมกันได�ในทุกหน-วยงาน โดยจัดทำเกณฑ!ชี้
วัดความสำเร็จของแผนตามวัตถุประสงค!ท่ีกำหนดไว�ให�เปAนรูปธรรม 

2. ประชาสัมพันธ!เผยแพร-ผลงานให�บุคลากรทราบอย-างต-อเนื่อง 

3. มีการปรับปรุงแผนเพ่ือให�สอดคล�องกับสภาพการณ!ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

4. สร�างมาตรการเร-งรัดหากมีโครงการท่ีดำเนินการช�ากว-าท่ีกำหนด และตรวจสอบคุณภาพอย-าง 
ใกล�ชิดและสม่ำเสมอ 

กระบวนการนำแผนสู?การปฏิบัติ 

1. สื่อสารทิศทางองค!กรท้ังวิสัยทัศน! พันธกิจ  เปjาประสงค! จุดเน�นการพัฒนาและเปjาหมาย   
การบริการหน-วยงาน ให�ครูและบุคลากรทางการศึกษารับรู�และเข�าใจตรงกันอย-างท่ัวถึง 

2. จัดโครงสร�าง กระบวนการทำงาน และมอบหมายผู�รับผิดชอบปฏิบัติงาน พร�อมกำหนด 
บทบาทความรับผิดชอบอย-างชัดเจน 

3. วิเคราะห!เปรียบเทียบสภาพปFจจุบัน และเปjาหมายตามนโยบาย เพ่ือกำหนดกลยุทธ!และจัดทำ 
แผนปฏิบัติงานให�บรรลุตามเปjาหมายวัตถุประสงค! 

4. ดำเนินงาน กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการท่ีกำหนด 
5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือให�การนำกลยุทธ!สู-การปฏิบัติอย-างเปAนรูปธรรม โดย 

ติดตามความก�าวหน�าประจำป� การประเมินผลระยะครึ่งป� และการประเมินผลเม่ือสิ้นสุดป�งบประมาณ 
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6. สร�างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจำป�สู- 
สาธารณชนและหน-วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือโครงการ   จัดจ&างพนักงานทรูปลูกปOญญา 

แผนงาน   กลุ-มบริหารบุคคล 

สนองกลยุทธ�            สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข�อท่ี  1, 4, 5 

    สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน-านเขต 2ข�อท่ี  1, 4, 5 

    โรงเรียนบ�านปรางค! ข�อท่ี  ข�อท่ี  1, 5, 6, 7 
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สนองมาตรฐาน สพฐ.            มาตรฐานท่ี15 

ลักษณะของโครงการ            � ใหม-     � ต-อเนื่อง 

ผู&รับผิดชอบ   นางวิไลลักษณ! งามล้ำ, นางบุญประภา รัตนะประภา, นางสาวจีระภา สุดใจ
    และนางชฎาภรณ!   ไชยสว-าง 

ระยะเวลาท่ีดำเนินการ     ป�งบประมาณ  2563 (ตุลาคม 2562 – ตุลาคม 2563) 

 

1.หลักการและเหตุผล : 

 ตามท่ี กลุ-มทรู โดยโครงการทรูปลูกปFญญาได�จัดกิจรรมเพ่ือสร�างความเข�มแข็งของโรงเรียน
ต�นแบบทรูปลูกปFญญาและโรงเรียนเครือข-ายมาอย-างต-อเนื่อง เพ่ือให�ทางโรงเรียน ผู�บริหารคณะครูและนักเรียน
ได�ทราบถึงบทบาทหน�าท่ี แนวทางการใช�สื่อฯทรูปลูกปFญญาและได�แลกเปลี่ยนองค!ความรู�ต-างๆตลอดจน
สามารถจัดทำแผนการเรียนการสอนโดยใช�สื่อทรูปลูกปFญญาและสามารถนำไปขยายผลในโรงเรียนของตนต-อไป
ได� 
  ดังนั้นเพ่ือให�เกิดความต-อเนื่องในการสร�างความเข�มแข็งของโรงเรียนทรูปลูกปFญญา ทางโรงเรียนบ�าน
ปรางค!จึงได�จัดทำโครงการจัดจ�างพนักงานทรูปลูกปFญญา เพ่ือเปAนบุคลากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียน ให�เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล ตามเจตนารมณ!ของโครงการต-อไป 

 

2. วัตถุประสงค� 
1. เพ่ือให�มีบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพในการดูแลช-วยเหลือ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในด�านการใช�สื่อฯทรูปลูกปFญญา 
2. เพ่ือให�การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปAนไปอย-างมีประสิทธิภาพ 
 

3.  เป1าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

1. จัดจ�างพนักงานทรูปลูกปFญญา  จำนวน  1  คน 
        3.2 เชิงคุณภาพ   

 นักเรียนโรงเรียนบ�านปรางค! ได�มีบุคลากรในการจัดการศึกษาโดยใช�สื่อทรูปลูกปFญญาท่ีมีคุณภาพทำ

ให�นักเรียนสามารถเรียนรู�ได�ดีท้ังเกิดความตระหนักและเห็นคุณค-าในการสืบค�น 

4.  วิธีดำเนินการ 

4.1  ข้ันเตรียมการ 
1.  เขียนโครงการจัดจ�างพนักงานทรูปลูกปFญญา 
2.  เสนอโครงการเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติ 
3.  ติดต-อประสานงานไปยังผู�รับผิดชอบกิจกรรมแต-ละกิจกรรมในเรื่องระยะเวลาของกิจกรรมและ 
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งบประมาณของแต-ละกิจกรรม 
  4.  ติดต-อประสานงานไปยังกลุ-มบริหารงบประมาณ  งานแผนงาน  งานพัสดุ และงานการเงินเพ่ือขอ 

งบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ 

4.2  ข้ันดำเนินการ 

          1.  ดำเนินการแต-งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานแต-ละกิจกรรม 

          2.  ประสานงานผู�รับผิดชอบกิจกรรมแต-ละกิจกรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
          3.  ติดตามโครงการและกิจกรรม ตามแผนงานท่ีวางไว� 

4.3  ข้ันสรุป 

1.  ทำการเก็บข�อมูลการประเมินผลกิจกรรมแต-ละกิจกรรมในโครงการ 

2.  สรุปผลการทำกิจกรรมในโครงการ  
3.  สรุปผลโครงการ 
4.  รายงานผลการจัดโครงการต-อผู�บริหารสถานศึกษาและผู�เก่ียวข�อง  เผยแพร-ต-อสาธารณชน 

5.  แผนการดำเนินงาน 

          รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ ผู&ควบคุม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

1. ประชุมคณะกรรมการ 
2. จัดทำโครงการ/กิจกรรม 
3. เสนอโครงการ/กิจกรรม 

4. จัดทำประกาศการรับสมัคร
พนักงานทรูปลูกปFญญา 
5. ดำเนินการตามแผน 

- จัดจ�างพนักงานทรูปลูก
ปFญญา จำนวน 1 คน  
-จ-ายค-าประกันสังคม 
6.  สรุป / รายงานผล 

√ 
√ 
√ 
√ 
 
 
√ 

 
√ 
√ 

 
 
 
 
 
 
√ 

 
√ 
√ 
 

 
 
 
 
 
 
√ 

 
√ 
√ 

 
 
 
 
 
 
√ 
 
√ 
√ 

นางวิไลลักษณ!
นางบุญประภา 
น.ส.จีระภา 
นางณหฤทัย  
นางชฎาภรณ! 

นายชิต  
 คำช่ัง 
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6.  งบประมาณ   

 งบประมาณ รวมท้ังส้ิน 187,440 บาท 

แหล?งท่ีมางบประมาณ  เงิน     187,440 บาท 

     รายการ
งบประมาณ(กิจกรรม) 

งบประมาณ 

ท้ังส้ิน 

จำแนกตามหมวดรายจ?าย 
ระยะเวลา 

ค?าตอบแทน ค?าใช&สอย ค?าวัสดุ ค?าครุภัณฑ� 

1.จัดจ�างพนักงานทรูปลูก
ปFญญา จำนวน 1 คน  
2. ค-าประกันสังคม 
 

 186,600 

 
 

    840 
 

186,600 
 
 

      840 
 

- 
 
 

- 
 

 

- 
 
 

- 
 

 

- 
 
 

- 
 
 

 

ตุลาคม  
2562 –  
กันยายน
2563 

 
 
 
 

รวม 187,440  187,440 - - - 

 

7.  การวัดและประเมินผล 

ตัวบ?งช้ีความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช&วัด 

1.นักเรียนได�รับการพัฒนาด�านการเรียนรู�โดยตรงกับ
เจ�าหน�าท่ีท่ีมีความรู�ความสามารถตรงตามสาขาวิชา 
2.นักเรียนสามารถใช�สื่อทรูปลูกปFญญาได�อย-างมี
ประสิทธิภาพ  

การสังเกต 

การสำรวจ 

แบบสำรวจ 

แบบรายงาน 

 

8.  ผลท่ีคาดว?าจะได&รับ 

 นักเรียนโรงเรียนบ�านปรางค! มีพนักงานทรูปลูกปFญญาท่ีมีความสามารถทำให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�
อย-างมีประสิทธิภาพส-งผลให�มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน   

 


