งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสาเร็จ
(ระดับปฐมวัย/การศึกษาขั้นพื้นฐาน) ปี ๒๕๕๗
ชื่อ
งาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

๑

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องใน
วันสาคัญ

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
เกี่ยวกับวันสาคัญต่างๆ
และปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสม

๒.

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม

๓.

โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศด้านวิชาการ

๔.

โครงการวัดผลและ
ประเมินผล

ที่

วิธีดาเนินการ
(โดยย่อ)

จัดกิจกรรมเนื่องในวัน
สาคัญต่างๆ เช่น วัน
พ่อ วันแม่ วันลอย
กระทง รวมทั้ง
กิจกรรมทางวิชาการ
เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมี
ความรู้เกี่ยวกับวัน
สาคัญต่างๆ และ
ปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสม
เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมี จัดอบรมนักเรียนให้
คุณธรรมและจริยธรรม ความรู้โดยเชิญวิทยากร
จากหน่วยงานต่างๆ
มาจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
การเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)

ร้อยละ 80 ผู้เรียน
ที่มีคุณธรรม
จริยธรรม มี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ และมีจิต
สาธารณะ และเข้า
ร่วมกิจกรรมวัน
สาคัญต่างๆ
สามารถปฏิบัติตัวได้
อย่างเหมาะสม
ร้อยละ 80 ผู้เรียน
ที่มีคุณธรรม
จริยธรรม มี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ และมีจิต
สาธารณะ และเข้า
ร่วมกิจกรรมวัน
สาคัญต่างๆ
สามารถปฏิบัติตัวได้
อย่างเหมาะสม
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี จัดกิจกรรมการสอน
ร้อยละ 80ผู้เรียนมี
ความสามารถพิเศษ
ซ่อมเสริม การสอน
ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับการพัฒนาทักษะ เพิ่มให้นักเรียนที่มี
เพื่อเพิ่มความ
ด้านวิชาการ
ความสามารถพิเศษ
สามารถในพิเศษ
ทางด้านทักษะด้าน
วิชาการ
เพื่อให้สถานศึกษามี
เข้าร่วมอบรมและ
ร้อยละ 80 ของ
ระบบการวัดผล
พัฒนาการวัดและ
ผู้เรียนมีความรู้
ประเมินผลที่มี
ประเมินผล และนามา ความสามารถ และ
ประสิทธิภาพ
จัดระบบการวัด
ทักษะที่จาเป็นตาม
ประเมินผล พัฒนา
หลักสูตร
ระบบวัดประเมินผล
ของสถานศึกษาให้เป็น
ปัจจุบันและทันสมัย

วัตถุประสงค์/
วิธีดาเนินการ
เป้าหมาย
(โดยย่อ)
๕.
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรู้ตามกลุ่มสาระ ให้ผู้เรียนมีความรู้ตาม
ตามหลักสูตรกาหนด กลุ่มสาระต่างๆ เพิ่มขึ้น
ตามหลักสูตรที่กาหนด
เช่น วันภาษาไทย วัน
วิทยาศาสตร์ กีฬาสี
๖. โครงการรักการอ่านและ
เพื่อให้ผู้เรียน มีนิสัยรัก จัดซื้อหนังสือและ
พัฒนาห้องสมุด
การอ่านและเป็นแหล่ง พัฒนาห้องสมุดให้เป็น
เรียนรู้ของสถานศึกษา แหล่งค้นคว้าหาข้อมูล
และเป็นที่อ่านหนังสือ
สาหรับนักเรียน
๗. โครงการส่งเสริมกิจกรรมรัก เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน จัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน
มีนิสัยรักการอ่าน
กระตุ้นให้ผู้เรียนหันมา
สนใจอ่านหนังสือ เช่น
การตอบปัญหาจาก
หนังสือ การแข่งขัน
ทักษะวิชาการต่างๆ
๘. โครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เพื่อส่งเสริมพัฒนา
จัดให้นักเรียนได้มี
เรียนรู้นอกสถานที่
ความคิดสร้างสรรค์
โอกาสทัศนศึกษาดูงาน
ให้กับผู้เรียนที่
ในสถานที่ต่างๆ ทั้ง
หลากหลายและ
ภายในและต่างจังหวัด
ส่งเสริมพัฒนาการด้าน
สังคมและสติปัญญา
๙. โครงการจัดทาศูนย์สาหรับ
เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ จัดห้องการเรียนรู้
การเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย สาหรับผู้เรียนในระดับ สาหรับเด็กปฐมวัยโดย
ปฐมวัย
ให้มีสื่อการเรียนการ
สอน ของเล่นที่สร้าง
เสริมประสบการณ์
ให้กับเด็กปฐมวัยได้
๑๐. โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ เพื่อจัดทาและพัฒนา จัดกิจกรรมให้ความรู้
ประชาคมอาเซียน
แหล่งเรียนรู้สู่อาเซียน เกี่ยวกับประชาคม
ในสถานศึกษา
อาเซียน เช่น
และสร้างความรู้ความ กิจกรรมภาษาอาเซียน
เข้าใจและความ
วันละคา กิจกรรมให้
ตระหนักเกี่ยวกับ
ความรู้และการแข่งขัน
ประชาคมอาเซียนแก่ ทักษะวิชาการเกี่ยวกับ
บุคลากรและผู้เรียน
อาเซียน
ที่

ชื่อ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การเรียนการสอน 8 กลุ่ม
สาระ

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
ร้อยละ ๘๐ผู้เรียนมี
ความรู้ตามกลุ่ม
สาระตามหลักสูตร
กาหนด
สถานศึกษามี
ห้องสมุดที่ทันสมัย
เป็นแหล่งหาความรู้
ผู้เรียน ร้อยละ ๗๕
มีนิสัยรักการอ่าน

ร้อยละ ๗๕ ของ
ผู้เรียนได้ศึกษาจาก
แหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เรียนระดับปฐมวัย
มีโอกาสใช้แหล่ง
เรียนรู้สาหรับเด็ก
ปฐมวัยที่มีคุณภาพ
ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรและผู้เรียน
มีความรู้ความเข้าใจ
และความตระหนัก
เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน

ที่

ชื่อ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
๑๑. โครงการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้อาเซียนศึกษา

๑๒ โครงการค่ายภาษาพาเพลิน

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
เพื่อจัดทาและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้สู่อาเซียน
ในสถานศึกษา
และสร้างความรู้ความ
เข้าใจและความ
ตระหนักเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนแก่
บุคลากรและผู้เรียน
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ
การใช้ภาษาและการ
คิดวิเคราะห์

๑๓. โครงการส่งเสริมทักษะชีวิต

เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ
ในการประกอบอาชีพ
และนาความรู้ที่ได้ไป
ใช้ในชีวิตประจาวันได้

๑๔ โครงการเดินทางไกลลูกเสือ
ยุวกาชาด

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
ได้อย่างมีความสุข

๑๕ โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ

เพื่อให้บุคลากรและ
ผู้เรียนมีสุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง

วิธีดาเนินการ
(โดยย่อ)
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
เกี่ยวกับอาเซียน โดยมี
สื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่
ให้กับผู้เรียนสามารถ
ศึกษาหาความรู้
เกี่ยวกับอาเซียนได้ด้วย
ตนเอง

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรและผู้เรียน
มีความรู้ความเข้าใจ
และความตระหนัก
เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน

จัดกิจกรรมให้ความรู้
และฐานความรู้ต่างๆ
ให้นักเรียนได้มีโอกาส
ฝึกการใช้ภาษาทั้ง
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษให้กับ
จัดกิจกรรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพ เช่นการทาขนม
การเพาะเห็ด เลี้ยงกบ
เลี้ยงปลา โดยเชิญ
วิทยากรที่มีความรู้
เฉพาะด้านมาให้ความรู้
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและการเดิน
ทางไกลเข้าค่ายพักแรม
ให้กับลูกเสือและยุว
กาชาดได้ปฏิบัติ
กิจกรรมตามฐานต่างๆ
จัดกิจกรรมให้ความรู้
กับนักเรียนเรื่องการ
ดูแลสุขภาพ ทั้งการ
แปรงฟัน การออก
กาลังกาย การ
รับประทานอาหาร

ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เรียนมีทักษะการใช้
ภาษาและการคิด
วิเคราะห์
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เรียนทุกคนมีทักษะ
ในการประกอบ
อาชีพและนาความรู้
ที่ได้ไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
ร้อยละ ๘๕ ของ
ผู้เรียนสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
ได้อย่างมีความสุข
ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรและผู้เรียน
มีสุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง

ที่

ชื่อ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
๑๖. โครงการอาหารกลางวัน

๑๗. โครงการสร้างสรรค์ศิลปะ

๑๘.

๑๙.

๒๐

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับ
อาหารที่มีคุณภาพ
และมีคุณค่าทาง
โภชนาการ

วิธีดาเนินการ
(โดยย่อ)
จัดอาหารกลางวันที่มี
คุณภาพสาหรับผู้เรียน

เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี จัดกิจกรรมให้นักเรียน
สุนทรียภาพและ
ได้เรียนรู้เพิ่มเติม
ความคิดสร้างสรรค์
เกี่ยวกับศิลปะ โดยมี
วิทยากรที่มีความรู้มา
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร เพื่อให้ผู้เรียนมี
จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จิตสานึกในการอนุรักษ์ การอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากร
หรือการเข้าร่วม
ธรรมชาติและ
โครงการที่หน่วยงาน
สิ่งแวดล้อม
ภายนอกจัดขึ้นเพื่อให้
นักเรียนได้มีความรู้และ
จิตสานึกในการอนุรักษ์
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
โครงการรณรงค์และป้องกัน เพื่อให้บุคลากร และ จัดกิจกรรมให้ความรู้
ยาเสพติดในสถานศึกษา ผู้เรียนความรู้ และไม่ เกี่ยวกับยาเสพติด โดย
ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด เชิญวิทยากรที่มีความรู้
มาจัดกิจกรรมให้กับ
นักเรียน และจัดให้มี
การรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติด
โครงการประชาธิปไตยใน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ จัดกิจกรรมการเลือกตั้ง
สถานศึกษา
และสามารถปฏิบัติตน คณะกรรมการโรงเรียน
ได้อย่างถูกต้องในการ และการเลือกหัวหน้า
ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ชั้น ฝึกให้นักเรียนได้มี
สิทธิในการแสดงความ
คิดเห็น

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เรียนได้รับอาหารที่
มีคุณภาพ และมี
คุณค่าทาง
โภชนาการ
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ
และความคิด
สร้างสรรค์
ร้อยละ ๘๐ของ
ผู้เรียนมีจิตสานึกใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ร้อยละ ๘๐ของ
บุคลากร และผู้เรียน
มีความรู้ และไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับสารเสพติด

ร้อยละ ๘๐ของ
ผู้เรียนมีความรู้และ
สามารถปฏิบัติตนได้
อย่างถูกต้องในการ
ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

ที่

ชื่อ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
๒๑. โครงการประชุมผู้ปกครอง
และปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
เพื่อให้ผู้ปกครองและ
ผู้เรียนใหม่ได้มีความรู้
และปฏิบัติตนได้อย่าง
ถูกต้องตามระเบียบ
ของสถานศึกษา

วิธีดาเนินการ
(โดยย่อ)
จัดกิจกรรมให้
ผู้ปกครองได้เข้าร่วม
โดยให้ความรู้เกี่ยวกับ
โรงเรียนในด้านต่างๆ
ทั้งด้านวิชาการ
กิจการนักเรียน และ
ให้โอกาสผู้ปกครองได้มี
โอกาสแสดงความ
คิดเห็นเพื่อการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนของโรงเรียน
๒๒. โครงการอบรมพัฒนา
เพื่อให้ครูและบุคลากร จัดสรรงบประมาณให้
บุคลากรเดินทางไปราชการ ได้รับการพัฒนา เพื่อ สาหรับครูและบุคลากร
เพิ่มทักษะความรู้
ในการเดินทางไป
ราชการต่างๆ ให้
ถูกต้อง
๒๓. โครงการอบรมพัฒนา
เพื่อให้ครูและบุคลากร จัดกิจกรรมการอบรม
บุคลากรและทัศนศึกษาดูงาน ได้รับการพัฒนา เพื่อ ทัศนศึกษาทั้งในและ
เพิ่มทักษะความรู้และ นอกสถานที่เพื่อให้
สามารถนามาพัฒนา ได้รับความรู้ใหม่ๆ มา
วิชาชีพได้
พัฒนาการเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
ร้อยละ ๘๐ของ
ผู้ปกครองและ
ผู้เรียนใหม่ได้มี
ความรู้และปฏิบัติตน
ได้อย่างถูกต้องตาม
ระเบียบของ
สถานศึกษา

๒๔ โครงการจ้างเหมาบริการ
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับ
อินเตอร์เน็ต
บริการสารสนเทศที่มี
- ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อ ประสิทธิภาพ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
- ค่าใช้จ่ายในระบบ ADSL
- ค่าใช้จ่ายในระบบ

จ้างเหมาบริการ
อินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูงมาใช้ในโรงเรียน
เพื่อให้นักเรียนสามารถ
ใช้สืบค้นข้อมูลในการ
เรียน

ร้อยละ ๘๐ของ
ผู้เรียนได้รับบริการ
สารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ

จัดจ้างเหมาบริการ
ต่างๆที่เป็นประโยชน์
ต่อผู้เรียน เช่น การ
ปรับปรุงอาคารเรียน
สภาพแวดล้อมใน
โรงเรียน

ร้อยละ ๘๐ของ
สถานที่ต่างๆ ใน
สถานศึกษามีการ
ปรับปรุงสภาพ
สิ่งแวดล้อมให้
สวยงามและพร้อม
ใช้งาน

ร้อยละ ๘๐ของ ครู
และบุคลากรได้รับ
การพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
ร้อยละ ๘๐ของ ครู
และบุคลากรได้รับ
การพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง

wifi

๒๕. โครงการจ้างเหมาบริการ

เพื่ออานวยความ
สะดวกให้บุคลากรใน
สถานศึกษา
- เพื่อปรับปรุงสภาพ
สิ่งแวดล้อมให้สวยงาม
และพร้อมใช้งาน

ที่

ชื่อ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
๒๖. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
- ค่าหนังสือเรียน
ค่าอุปกรณ์การเรียน
- ค่าเครื่องแบบผู้เรียน

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
เพื่อให้ผู้เรียนได้มี
อุปกรณ์การเรียน
หนังสือและเครื่องแบบ
ที่ถูกต้องและเหมาะสม

๒๗. โครงการสนับสนุน
ปัจจัยพื้นฐานสาหรับผู้เรียน
ยากจน

ร้อยละ ๘๐ของ
ผู้เรียนได้รับ การ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางมา
สถานศึกษา
เพื่อให้สถานศึกษามี จัดทาเอกสารเกี่ยวกับ โรงเรียนมีหลักสูตรที่
หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรและให้ครูได้มี
ถูกต้อง
และหลักสูตรเพิ่มเติมที่ โอกาสเข้าร่วมอบรม
ถูกต้องและสมบูรณ์
พัฒนาตนเองในเรื่อง
เกี่ยวกับหลักสูตร
เพื่อให้ผู้เรียนได้มี
จัดบริการสารสนเทศ
ร้อยละ ๘๐ของ
แหล่งค้นคว้าที่ทันสมัย ทั้งห้องสมุด ห้อง
ผู้เรียนได้มีแหล่ง
และมีประสิทธิภาพ
คอมพิวเตอร์ ให้มีความ ค้นคว้าที่ทันสมัย
พร้อม เพื่อให้นักเรียน และมีประสิทธิภาพ
ได้ใช้เป็นสถานที่
ค้นคว้าหาความรู้
เพื่อให้ผู้เรียนได้สืบ
นาวิทยากรจากชุมชน
ร้อยละ ๘๐ของ
สานความรู้จากภูมิ
และท้องถิ่นมาให้
ผู้เรียนได้สืบสาน
ปัญญาท้องถิ่นให้สืบ ความรู้กับนักเรียนให้ได้
ความรู้จากภูมิ
ทอด และอนุรักษ์ภูมิ เรียนรู้สิ่งที่เป็นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้สืบ
ปัญญาท้องถิ่นสืบไป ปัญญาท้องถิ่นของ
ทอด และอนุรักษ์
จังหวัดสกลนคร
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความ จัดกิจกรรมสร้าง
ผู้เรียนทุกคนสาเร็จ
ภาคภูมิใจ ให้แก่
ความสัมพันธ์ระหว่าง
การศึกษา
ตนเองและเห็น
ครู ผู้ปกครอง
ความสาคัญของ
นักเรียนทั้งการแสดง
การศึกษา
การทากิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี

๒๘. โครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตร
เพิ่มเติม
๒๙. โครงการบริการสารสนเทศ

๓๐. โครงการส่งเสริมจัดการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓๑. โครงการสานสัมพันธ์แบ่งปัน
ความสุข

วิธีดาเนินการ
(โดยย่อ)
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้งค่าหนังสือเรียน
ค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่าเครื่องแบบให้แก่
ผู้เรียน
เพื่อให้การช่วยเหลือ ให้ทุนการศึกษาสาหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย ใน นักเรียนที่มีฐานะ
การเดินทางมา
ยากจน
สถานศึกษา

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
ร้อยละ ๘๐ของ
ผู้เรียนได้มีอุปกรณ์
การเรียน หนังสือ
และเครื่องแบบที่
ถูกต้องและ
เหมาะสม

ที่

ชื่อ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
๓๒. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียน

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
เพื่อเพิ่มพูนทักษะ
และเปิดโลกทัศน์ของ
ผู้เรียน สร้าง
ประสบการณ์ใหม่ๆ
นอกชั้นเรียน

๓๓. โครงการซ่อมแซมอาคาร
เรียน

เพื่อซ่อมแซมอาคาร
เรียนที่ชารุดให้อยู่ใน
สภาพใช้งานได้

๓๔. โครงการประกันคุณภาพทาง
การศึกษา

เพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู้
และสามารถวางแผน
เพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพการศึกษา
เพื่อให้ครูสามารถ
จัดทาสื่อและนวัตกรรม
และนาไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

๓๕. โครงการจัดทาผลิตสื่อและ
นวัตกรรมทางการเรียนการ
สอน

๓๖. โครงการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนโดยการมีส่วนร่วม
ของครู ชุมขนและนักเรียน

เพื่อให้ครูสามารถ
จัดทาสื่อและนวัตกรรม
และนาไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีดาเนินการ
(โดยย่อ)
สร้างแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
ในโรงเรียน เช่น
แหล่งเรียนรู้การเลี้ยง
กบ การเพาะเห็ด
ห้องเรียนอาเซียน
ห้อมคอมพิวเตอร์ เป็น
ต้น
ซ่อมแซมอาคาร
สถานที่ ในโรงเรียนที่
ชารุดให้อยู่ในสภาพดี
พร้อมใช้งานได้
แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบการประเมิน
ภายในและจัดเตรียม
เอกสารต่างๆ ให้พร้อม
เพื่อการประเมิน
อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ
และนวัตกรรม
สนับสนุนงบประมาณ
เพื่อนามาใช้ในการผลิต
สื่อในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพ
ร่วมมือระหว่างชุมชน
หน่วยงานต่างๆ เช่น
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สกลนคร ในการมีส่วน
ร่วมจัดหาสื่อ
นวัตกรรมต่างๆ มาใช้
ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
ร้อยละ ๘๐ของ
นักเรียนได้เรียนรู้
จากแหล่งการเรียนรู้
ที่หลากหลาย

โรงเรียนมีอาคาร
เรียนเพียงพอกับ
ความต้องการ
โรงเรียนผ่านการ
ประเมินทั้งภายใน
และภายนอก
ร้อยละ ๘๐ของครูมี
สื่อและนวัตกรรม ใช้
ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้

ร้อยละ ๘๐ของครูมี
สื่อและนวัตกรรมใช้
ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้

ที่

ชื่อ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
๓๗. โครงการส่งเสริมสถานศึกษา
และพัฒนาภูมิทัศน์

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
เพื่อให้สถานศึกษามี
ภูมิทัศน์น่าดู น่าอยู่
น่าเรียน

วิธีดาเนินการ
(โดยย่อ)
พัฒนาสถานศึกษาให้
เป็นแหล่งเรียนรู้และมี
ภูมิทัศน์ที่สวยงามทั้ง
การทาสี ซ่อมแซม
การรักษาความสะอาด
จัดเงินสนับสนุนสาหรับ
ผู้ปกครองในการจัดซื้อ
อุปกรณ์การศึกษา
สาหรับนักเรียน

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
สถานศึกษามีภูมิ
ทัศน์น่าดู น่าอยู่
น่าเรียน

เพื่อให้สถานศึกษา
มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ
สาหรับการจัด
การศึกษา
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ
เบื้องต้นในการ
ประกอบอาชีพและมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพ ใน
ชุมชน
เพื่อให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาได้มีส่วน
ร่วมในการบริหาร
การศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ

จัดซื้ออุปกรณ์ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการจัด
การศึกษามาใช้ใน
โรงเรียน
จัดแหล่งเรียนรู้และ
เชิญวิทยากรจาก
ภายนอกมาให้ความรู้
เกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพที่นักเรียนสนใจ
จัดอบรมให้ความรู้กับ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาเพื่อให้
เข้าใจบทบาทหน้าที่
และการมีส่วนร่วมใน
การบริหารการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ

สถานศึกษามีวัสดุ
อุปกรณ์เพียงพอ
สาหรับการจัด
การศึกษา
สถานศึกษามีวัสดุ
อุปกรณ์เพียงพอต่อ
การฝึกทักษะอาชีพ

ประชุมผู้ปกครองของ
ผู้เรียนเพื่อแลกเปลี่ยน
ปัญหาข้อเสนอแนะ
และความต้องการของ
ผู้ปกครองของผู้เรียน

จัดการประชุมให้
ผู้ปกครองได้รับข้อมูล
เกี่ยวกับโรงเรียนและ
สามรถแลกเปลี่ยน
ปัญหาข้อเสนอแนะ
และความต้องการของ
ผู้ปกครอง

ร้อยละ ๘๐ของ
ผู้ปกครองของผู้เรียน
ได้เข้าร่วมประชุม
เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นปัญหา
และข้อเสนอแนะ

๓๘ โครงการสนับสนุนการจัดการ เพื่อให้สถานศึกษามี
เรียนการสอน (Top Up)
วัสดุอุปกรณ์เพียงพอ
สาหรับการจัด
การศึกษา
๓๙ โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์
จัดการเรียนการสอน
๔๐. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนรู้สู่อาชีพ

๔๑. โครงการประชุมคณะกรรม
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๔๒. โครงการประชุมผู้ปกครอง
ของผู้เรียน

สถานศึกษามีวัสดุ
อุปกรณ์เพียงพอ
สาหรับการจัด
การศึกษา

ร้อยละ ๘๐ของ
คณะกรรมการสถาน
ศึกษาได้มีส่วนร่วม
ในการบริหาร
การศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ที่

ชื่อ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
๔๓. โครงการสัมนา
คณะกรรม การสถาน ศึกษา
ขั้นพื้นฐานและทัศนศึกษา

๔๔. โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศด้านหุ่นยนต์

๔๕. โครงการส่งเสริมด้านกีฬาเท
ควันโด

๔๖ โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศศิลปะการแสดงท้องถิ่น

วัตถุประสงค์/
วิธีดาเนินการ
เป้าหมาย
(โดยย่อ)
จัดการประชุมสัมมนา
จัดให้กรรมการ
ในเรื่องบทบาทหน้าที่ สถานศึกษาได้มีโอกาส
ของคณะกรรมการ
ศึกษาดูงานนอก
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานที่เพื่อให้เข้าใจ
เรื่องบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน จัดทารายวิชาเพิ่มเติม
สู่ความเป็นเลิศตาม
การประดิษฐ์หุ่นยนต์
อัจฉริยภาพด้านการ ระดับประถมศึกษา
ประดิษฐ์หุ่นยนต์
และให้นักเรียนที่สนใจ
- เพื่อจัดทารายวิชา ได้เข้าเรียนรู้เกี่ยวกับ
เพิ่มเติมการประดิษฐ์ การประดิษฐ์หุ่นยนต์
หุ่นยนต์ระดับ
ประถมศึกษา
เพื่อจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้ด้านการ
ประดิษฐ์หุ่นยนต์ใน
สถานศึกษา
เพื่อพัฒนาศักยภาพ จัดทารายวิชาเพิ่มเติม
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ กีฬาเทควันโดระดับ
ตามอัจฉริยภาพด้าน ประถมศึกษาและให้
กีฬาเทควันโด
นักเรียนที่สนใจได้เข้า
- เพื่อจัดทารายวิชา เรียนรู้เกี่ยวกับกีฬาเท
เพิ่มเติมกีฬาเทควันโด ควันโด
ระดับประถมศึกษา
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
จัดทารายวิชาเพิ่มเติม
ผู้เรียน สู่ความเป็น ศิลปะการแสดงท้องถิ่น
เลิศ ตาม
และให้นักเรียนที่สนใจ
อัจฉริยภาพ ด้าน
ได้เข้าเรียนรู้เกี่ยวกับ
ศิลปะการแสดงท้องถิ่น ศิลปะการแสดงท้องถิ่น
- เพื่อจัดทารายวิชา
เพิ่มเติมศิลปะ การ
แสดงท้องถิ่นระดับ
ประถมศึกษา

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
ร้อยละ ๘๐ของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานเข้าใจเรื่อง
บทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง
ร้อยละ ๘๐ของ
ผู้เรียนได้เข้าร่วม
โครงการและ
ฝึกอบรมทาหุ่นยนต์
- ผู้เรียนมีความรู้
ความ สามารถ
ประดิษฐ์หุ่นยนต์เข้า
ร่วมแข่งขันในระดับ
ภาคและ
ระดับประเทศ
ร้อยละ ๘๐ของ
ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถด้าน
กีฬาเทควันโดเข้า
ร่วมแข่งขันในระดับ
ภาค และ
ระดับประเทศ
ร้อยละ ๘๐ของ
ผู้เรียนได้เข้าร่วม
โครงการและ
ฝึกอบรมให้มีความรู้
เกี่ยวกับ
ศิลปะการแสดง
ท้องถิ่น
-

ที่

ชื่อ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
๔๗. โครงการจัดการเรียนรู้สู่อาชีพ

๔๘. โครงการงานประดิษฐ์วัสดุ
จากผ้าย้อมคราม

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
เพื่อจัดทารายวิชา
เพิ่มเติมการเรียนรู้ด้าน
อาชีพการทาขนม
ระดับ ประถมศึกษา

วิธีดาเนินการ
(โดยย่อ)
จัดทารายวิชาเพิ่มเติม
การเรียนรู้ด้านอาชีพ
การทาขนมและให้
นักเรียนที่สนใจได้เข้า
เรียนรู้เกี่ยวกับการทา
ขนม
- เพื่อพัฒนาศักยภาพ จัดทารายวิชาเพิ่มเติม
ผู้เรียนด้านการ
การเรียนรู้ด้านการ
ประดิษฐ์ผ้าย้อมคราม ประดิษฐ์ผ้าย้อมคราม
- เพื่อจัดทารายวิชา และให้นักเรียนที่สนใจ
เพิ่มเติมการเรียนรู้ด้าน ได้เข้าเรียนรู้เกี่ยวกับ
การประดิษฐ์ผ้าย้อม
การประดิษฐ์ผ้าย้อม
ครามระดับ
ครามระดับ
ประถมศึกษา

๔๙. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตาม
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
- จัดตัง้ ศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๕๐. โครงการฝึกอบรมประดิษฐ์
ของที่ระลึกจากผ้าย้อมคราม

เพื่อจัดการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพการผลิต
ของที่ระลึกจากผ้าย้อม
คราม ให้กับประชาชน
และเยาวชน
- เพื่อนาผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับไปจาหน่ายเป็น
รายได้ เป็นรายได้เสริม
ให้กับครอบครัว

จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
รายวิชาเพิ่มเติม
เศรษฐกิจพอเพียงให้
นักเรียนที่สนใจได้เข้า
เรียนรู้
จัดการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพการผลิต
ของที่ระลึกจากผ้าย้อม
คราม ให้กับประชาชน
และเยาวชน โดยเชิญ
วิทยากรจากภายนอกที่
มีความเชี่ยวชาญมาให้
ความรู้

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
ร้อยละ ๘๐ของ
ผู้เรียนมีความรู้
เกี่ยวกับการทาขนม

ร้อยละ ๘๐ของ
ผู้เรียนได้เข้าร่วม
โครงการและ
ฝึกอบรมให้มีความรู้
เกี่ยวกับการ
ประดิษฐ์ผ้าย้อม
ครามและสามารถ
ประดิษฐ์
ผ้า
ย้อมครามทาเป็น
อาชีพในอนาคตได้
สถานศึกษามีศูนย์
การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในท้องถิ่น
จานวน ๘๐ คนได้
เข้าร่วมโครงการ
และได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง
สามารถนา
ผลิตภัณฑ์ที่จัดทาขึ้น
ไปจาหน่ายเป็น
รายได้

ที่

ชื่อ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
๕๑. โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
การเลี้ยงกบ

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
เพื่อให้เด็ก เยาชน
และประชาชนใน
ท้องถิ่นมีความรู้ความ
เข้าใจวิธีการเลี้ยงกบ
- เพื่อให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนสามารถ
นาความรู้ที่ได้รับไปใช้
ในชีวิตประจาวันและ
สามารถนาไปประกอบ
อาชีพเสริมได้
- เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
อาชีพและรายได้มี
ทักษะและได้เรียนรู้
จากการปฏิบัติจริง
๕๒. โครงการฝึกอบรมการเลี้ยง เพื่อให้เด็ก เยาวชน
ปลา
และประชาชนใน
ท้องถิ่นมีความรู้ความ
เข้าใจวิธีการเลี้ยงปลา
- เพื่อให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนสามารถ
นาความรู้ที่ได้รับไปใช้
ในชีวิต ประจาวันและ
สามารถนาไป
ประกอบอาชีพได้
๕๓. โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ เพื่อให้มีศูนย์การเรียนรู้
ผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมคราม ผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อม
ครามนาผลิตภัณฑ์ที่ได้
ไปจาหน่ายในศูนย์เป็น
รายได้เสริมให้กับ
ครอบครัว

วิธีดาเนินการ
(โดยย่อ)
จัดอบรมโดยให้
วิทยากรมาให้ความรู้
แก่เด็ก เยาชนและ
ประชาชนในท้องถิ่นให้
มีความรู้ความเข้าใจ
วิธีการเลี้ยงกบ

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
เด็ก เยาชนและ
ประชาชนในท้องถิ่น
จานวน ๘๐ คนมี
ความรู้ความเข้าใจ
วิธีการเลี้ยงกบ
สามารถนาความรู้ที่
ได้รับไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันและ
สามารถนาไป
ประกอบอาชีพเสริม
ได้และได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง

จัดอบรมโดยให้
วิทยากรมาให้ความรู้
แก่เด็ก เยาชนและ
ประชาชนในท้องถิ่นให้
มีความรู้ความเข้าใจ
วิธีการเลี้ยงปลา

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในท้องถิ่น
จานวน ๘๐ มี
ความรู้ความเข้าใจ
วิธีการเลี้ยงปลา
สามารถนาความรู้ที่
ได้รับไปใช้ ในชีวิต
ประจาวันและ
สามารถนาไป
ประกอบอาชีพได้
มีศูนย์การเรียนรู้
ผลิตภัณฑ์จากผ้า
ย้อมคราม สาหรับ
เด็ก เยาวชน
ประชาชน ให้
สามารถนา
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ไป
จาหน่ายในศูนย์เป็น
รายได้ให้กับ
ครอบครัว

จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
ผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อม
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
ผ้าย้อมครามและการ
ประดิษฐ์ผ้าย้อมคราม

ที่

ชื่อ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
๕๔. โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
การเลี้ยงกบ

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
เพื่อให้มีศูนย์การเรียนรู้
การเลี้ยงกบ ที่ให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
เลี้ยงกบแก่เด็ก
เยาวชน และ
ประชาชน
- เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
อาชีพและรายได้มี
ทักษะและได้เรียนรู้
จากการปฏิบัติจริง

วิธีดาเนินการ
(โดยย่อ)
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
การเลี้ยงกบ เพื่อให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
เลี้ยงกบ

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
มีศูนย์การเรียนรู้การ
เลี้ยงกบ ที่ให้ความรู้
เกี่ยวกับการเลี้ยงกบ
แก่เด็ก เยาวชน
และประชาชนได้
- ส่งเสริมอาชีพและ
รายได้มีทักษะและ
ได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริง

๕๕. . โครงการศูนย์ลานกีฬาต้าน
ยาเสพติด

เพื่อเยาวชนและชุมชน
มีลานกีฬาไว้ สาหรับ
ออกกาลังกายและจัด
กิจกรรมต่างๆ

จัดตั้งศูนย์ลานกีฬาต้าน
ยาเสพติดไว้ให้เยาวชน
และประชาชนได้มี
สถานที่สาหรับออก
กาลังกาย

เยาวชนและ
ชุมชนมีลานกีฬา
ไว้สาหรับออกกาลัง
กายและจัดกิจกรรม

๑๐.๓ โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ที่ดาเนินการตามนโยบายชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ฯลฯ ได้แก่
โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน โครงการค่ายภาษาพาเพลิน
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โครงการอาหารกลางวัน โครงการรณรงค์และป้องกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ในการพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ โครงการประชุมคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการประชุมผู้ปกครองของผู้เรียน . โครงการสัมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและทัศนศึกษา โครงการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์ โครงการส่งเสริมด้านกีฬาเทควันโด โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศศิลปะการแสดง
ท้องถิ่น โครงการจัดการเรียนรู้สู่อาชีพ โครงการงานประดิษฐ์วัสดุจากผ้าย้อมคราม โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ โครงการฝึกอบรมประดิษฐ์ของที่ระลึกจากผ้าย้อมคราม โครงการจัดตั้งศูนย์
การเรียนรู้การเลี้ยงกบ โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงปลา โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมคราม .
โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงกบ โครงการศูนย์ลานกีฬาต้านยาเสพติด

