
ส่วนที่  ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
 

สถานที่ตั้ง 
  โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ ๒๔๔ หมู่ที่ ๒ บ้านทุง่ยั้งต าบลผางาม อ าเภอเวียงชัย 
จังหวัดเชียงราย สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๑ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 
ประวัติโดยสังเขป 
  โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๒ เดิมชื่อ “โรงเรียนบ้านทุ่งยั้ง” หมู่ที่ ๒ 
ต าบลทุ่งก่อ กิ่งอ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่การปกครอง จากต าบล
ทุ่งก่อ เป็น ต าบลผางาม อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายปัน นามวงค์ เป็นครูใหญ่คนแรกได้
ร่วมมือกับผู้น าชุมชนพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และมีการแต่งตั้งผู้บริหารโรงเรียนหลายท่าน จนถึง
ปัจจุบันมี นางอรุณวรรณ เทพดวงแก้ว ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน  
  โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ มีต้นไม้เก่าแก่ คือ ต้นจามจุรี และ     
ต้นโพธิ์ อายุกว่าสองร้อยปี ต้นประดู่สองต้น อายุกว่า หนึ่งร้อยปี ประชาชนร้อยละ ๙๙ นับถือศาสนาพุทธ 
และมีอาชีพเกษตรกรรม มีความเป็นอยู่ที่พอเพียง รักชาติ รักความสามัคคี มีการสืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นได้อย่างประสมกลมกลืน กับวัฒนธรรมไทย ในยุคเก่ากับยุคใหม่อย่างเหมาะสม ท าให้การ
พัฒนาโรงเรียนและชุมชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในปรัชญาของโรงเรียน คือ “สามัคคี มีวินัย      
ใฝ่คุณธรรม  น าวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น” และคติธรรมประจ าโรงเรียน คือ วิชฺชา จรณ สมฺปนฺโน 
หมายถึง “ถึงพร้อมความรู้และความประพฤติ”   
  โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาวิทยา ปัจจุบันจัดการศึกษา ๒ ระดับ คือ 
  ๑. ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน : การศึกษาปฐมวัย (อนุบาล ๒ – อนุบาล ๓) 
  ๒. ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน : ประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖) 
           : มัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓) 
 
ผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีดังนี้ 

๑ นายปัน             นามวงค ์ ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่     พ.ศ. ๒๔๘๒  -  พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๒ นายติ๊บ ปันโพธิ์ ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่     พ.ศ. ๒๔๘๗  -  พ.ศ. ๒๔๙๑ 
๓ นายจันทร์ตา ตรีรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่     พ.ศ. ๒๔๙๒  -  พ.ศ. ๒๔๙๖ 
๔ นายจันทร์ จารุศักดิ ์ ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่     พ.ศ. ๒๔๙๖  -  พ.ศ. ๒๕๑๔ 
๕ นายจันทร์ตา ตรีรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่     พ.ศ. ๒๕๑๔  -  พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๖ นายสมพงศ์      อะทะวงษา ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่     พ.ศ. ๒๕๓๐  -  พ.ศ. ๒๕๓๘ 
๗ นายมานัส         ภาษิตวิไลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่     พ.ศ. ๒๕๓๘  -  พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๘ นางสดศรี         สุวรรณพัฒน์ ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่     พ.ศ. ๒๕๔๔  -  พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๙ นายณัฐพงศ์      อะทะวงษา ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่     พ.ศ. ๒๕๔๕  -  พ.ศ. ๒๕๔๗ 



๒ 

๑๐ นายศุทธวัฒน์    น้อยหมอ ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่     พ.ศ. ๒๕๔๗  -  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๑ นายประทาน พรมรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่     พ.ศ. ๒๕๕๔  -  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๒ นายสด   ไพฑูรย์ ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่     พ.ศ. ๒๕๕๘  -  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๓ นางอรุณวรรณ เทพดวงแก้ว ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่     พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ปัจจุบัน 

 
ข้อมูลพื้นที่และการใช้ประโยชน์     

ที่ดินโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา มีเนื้อท่ี ๒๒ ไร่ ๑ งาน ๑๐ ตารางวา 
 
ตารางท่ี ๑ เขตบริการของโรงเรียน 

ที ่ หมู่บ้าน 
จ านวน

ครัวเรือน 
ประชากร 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

๑ หมู่ที่ ๑ บ้านร่องห้า 302 393 406 799  
๒ หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งยั้ง 180 210 230 440  
๓ หมู่ที่ ๓ บ้านหัวฝาย        291 384 404 788  
๔ หมู่ที่ ๑๑ บ้านร่องเจริญ 180 211 194 405  
๕ หมู่ที่ ๑๓ บ้านทุ่งยั้งใหม่    282 376 376 752  

รวม 1,235 1,574 1,610 3,184  
หมายเหตุ - แหล่งข้อมูล ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลผางาม ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
 
หมู่บ้านใกล้เคียงที่ใช้บริการ 
 ๑. บ้านเนินสยาม    หมู่ที่ ๑๐ 
 ๒. บ้านดงมะตื๋น     หมู่ที่ ๗ 
 3. บ้านดงมะตื๋นใหม่ หมู่ที่ ๑๕ 
 
ลักษณะของชุมชน 
  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนชนบท อยู่เรียงรายกันไปเป็นหมู่บ้าน        
มีประชากรประมาณ ๒,๐๐๖ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดทุ่งยั้ง หมู่ที่ ๒ วัดทุ่งยั้งใหม่ 
หมู่ที่ ๑๓ วัดหัวฝาย หมู่ที่ ๓ วัดป่าพุทธทรงเมตตา หมู่ ๑๓ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านดงมะตื๋น   
ฝายกั้นน้ าท่าช้างเผือก น้ าตกท่าช้างเผือก ล าน้ าห้วยขี้เหล็ก อ่างเก็บน้ าห้วยฮ้อม อ่างเก็บน้ าหนองบัว     
ล าน้ าสบร่องไหลผ่านใช้เป็นแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรกรรมของเกษตรกร เวียงเก่าไชยปราการ สถาน
วปิสัสนากรรมฐานถ้ าพระผาคอก ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญ 
  อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม  ท าไร่ท านา ท าสวน รับจ้าง อพยพแรงงานไปต่างจังหวัด 
พ้ืนที่ท ากินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ สปก. ๔-๐๑ ห้ามไม่ให้มีการซื้อ ขาย หรือจ านอง ราษฎรร้อยละ ๗๐ มีฐานะ
ยากจน ร้อยละ ๙๙  นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ผ้าป่า 
สลากภัต ประเพณีแปดเป็ง 
 ผู้ปกครองร้อยละ ๗๐ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษาปีที่ ๖ อาชีพหลัก คือเกษตรกรรม ฐานะ 
ทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๓๒,๐๐๐ บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๔ คน  



๓ 

ตารางท่ี ๒ ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล วุฒิ ต าแหน่ง 
ประจ าชั้น 

/วิชา 
๑ นางอรุณวรรณ เทพดวงแก้ว ศษ.ม. (บริหารการศึกษา) ผู้อ านวยการ  

คศ.๓ 
บริหาร 

๒ นายจักรกฤษณ์ ศรีรัตน์ ศษ.ม. (บริหารการศึกษา) ครู  ค.ศ. ๓ ม.๑ 
๓ นางพรรณี ปลอดโปร่ง ศษ.บ. (ประถมศึกษา) ครู  ค.ศ. ๓ ม.๓ 
๔ นางอนงค์ศิริ นัยยะ ศษ.ม. (บริหารการศึกษา) ครู  ค.ศ. ๓ ป.๒ 
๕ นางอินทิรา รอดสุวรรณ ศษ.บ. (วิทยาศาสตร์) ครู  ค.ศ. ๓ ป.๔ 
๖ นายธีรวิชญ์  สุวรรณเจริญ ทล.บ. (เทคโนโลยี

สารสนเทศธุรกิจ) 
ครู ค.ศ. ๓ ม.๒ 

๗ นางรุ่งทิพย์ จิระมาตร์ ค.บ. (คณิตศาสตร์) ครู  ค.ศ. ๓ ป.๕ 
๘ นางน้ าอ้อย เทพชาติ ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) ครู  ค.ศ. ๓ ม.๒ 
๙ น.ส.ศิริพร สารพิมพ์ ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) ครู ค.ศ. ๓ อนุบาล ๓ 

๑๐ นายพีรวัฒน์ เทพจักร์ ค.บ. (เคมี) ครู ค.ศ. ๓ ป.๖ 
๑๑ นายณัฐวงค์ ปกป้อง ค.บ. (ภาษาไทย) ครูผู้ช่วย ม.๑ 
๑๒ นางหยาดพิรุณ          ไชยชมภู ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) ครู ค.ศ. ๑ ป.๔ 
๑๓ นางสายอรุณ         เทพจักร์ ค.บ. (เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมการศึกษา 
ครู ค.ศ. ๓ ป.๑ 

๑๔ นางสาว
กรรณิการ์ 

สิทธิขันแก้ว ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) ครู ค.ศ. ๑ อนุบาล ๒ 

๑๕ นายบรรจบ ไชยอาม กศ.ม. (บริหารการศึกษา) ครู ค.ศ.๒ ป.๕ 
๑๖ นางสาวสุวภา วรรณโล ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) ครูอัตราจ้าง ป.๓ 
๑๗ นางหัดทยา ประทุมไชย ปวช. (การขาย) ครูพ่ีเลี้ยง 

เด็กพิการ 
เด็กพิเศษ 

๑๘ นางสาวนิภา สุ่ยแดง บธ.บ. (การเงินและการ
ธนาคาร) 

ครู ธุรการ ธุรการ 

๑๙ นายสงัด ดอนเลย ม.ศ.๓ ช่างไม้ ๔ นักการ 
ภารโรง 

 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

ตาราง ท่ี ๓ จ านวนบุคลากร จ าแนกตามต าแหน่ง เพศ ระดับ และวุฒิการศึกษา 

ต าแหน่ง 
เพศ 

อันดับ 
วุฒิการศึกษา 

จ านวน 
ชาย หญิง 

ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

ผู้อ านวยการโรงเรียน - ๑ ค.ศ. ๓ - - ๑ - ๑ 
ครชู านาญการพิเศษ ๓ ๗ ค.ศ.๓ - ๘ ๒ - ๑๐ 
ครูช านาญการ ๑ - ค.ศ.๒ - - ๑ - ๑ 
คร ู - ๒ ค.ศ.๑ - ๒ - - ๒ 
ครูผู้ช่วย ๑ - ครูผู้ช่วย - ๑ - - ๑ 
ครูผู้ทรงคุณค่า - - - - - - - - 
ครูอัตราจ้าง - ๑ - - ๑ - - ๑ 
ครู พี่เลี้ยงเด็กพิการ - ๑ - ๑ - - - ๑ 
ครูธุรการ - ๑ - - ๑ - - ๑ 
นักการภารโรง ๑ - - ๑ - - - ๑ 

รวม ๖ ๑๓ - ๒ ๑๓ ๔ - ๑๙ 

 
ตารางท่ี ๔ จ านวนนักเรียน จ าแนกตามรายช้ัน เพศ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ข้อมูล ณ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๕) 

ที ่ ชั้น 
จ านวน
ห้อง 

จ านวนนักเรียน เฉลี่ยร้อยละ หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม   

๑ อนุบาลปีที่ ๒ ๑ ๑๐ ๘ ๑๘ 7.93  
๒ อนุบาลปีที่ ๓ ๑ 19 9 28 12.33  

รวม ๒ 29 17 46 20.26  
๓ ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๑ 3 6 9 3.96  
๔ ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑ 8 4 12 5.29  
๕ ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๑ 11 12 23 10.13  
๖ ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๑ 13 7 20 8.81  
๗ ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๑ 15 10 25 11.01  
๘ ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑ 17 8 25 11.01  

รวม ๖ 67 47 114 50.22  

๙ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑ 23 6 29 12.78  
๑๐ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑ 16 8 24 10.57  
๑๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑ 9 5 14 6.17  

รวม ๓ 48 19 67 29.52  

รวมทั้งสิ้น ๑๑ 144 83 227 100  



๕ 

ตารางท่ี ๕ ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ ของโรงเรียน 
ที ่ ประเภทสิ่งก่อสร้าง แบบ ชั้น/ห้อง ได้มาจาก 
๑ อาคารเรียน สปช.๑๐๓/๒๖ ๑/๔ งบประมาณ 
๒ อาคารเรียน ชร.๐๑ ๑/๔ งบประมาณ 
๓ อาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ๒/๘ งบประมาณ 
๔ อาคารอเนกประสงค์ ชร ๐๘ ๑/๑ งบประมาณ 
๕ บ้านพักคร ู สปช ๓๐๑ ๒/๒ งบประมาณ 
๖ บ้านพักคร ู สปช ๑๐๓ ๒/๒ งบประมาณ 
๗ โรงอาหาร สร้างเอง ๑/๑ บริจาค 
๘ ห้องส้วม สปช.๖๐๑ ๑/๔ งบประมาณ 
๙ ห้องส้วม สปช.๖๐๑ ๑/๔ งบประมาณ 

๑๐ อาคารดนตรี สร้างเอง ๑/๑ บริจาค 
๑๑ ศาลาไทย สร้างเอง ๑ บริจาค 
๑๒ ศาลาไทย สร้างเอง ๑ บริจาค 
๑๓ สหกรณ์ร้านค้า สร้างเอง ๑/๑ บริจาค 
๑๔ แท่นพระพุทธรูป สร้างเอง ๑ บริจาค 
๑๕ โรงเก็บรถ สร้างเอง ๑/๒ บริจาค 
๑๖ สนามกีฬาฟุตบอล - ๑ งบประมาณ 
๑๗ สนามวอลเล่ย์บอล - ๒ งบประมาณ 
๑๘ สนามบาสเกตบอล - ๑ งบประมาณ 
๑๙ สนามเปตอง สร้างเอง ๓ บริจาค 
๒๐ ถังน้ าซีเมนต์ ฝ. ๑ พิเศษ ๑/๑๒ งบประมาณ 
๒๑ ถังน้ าซีเมนต์ ฝ.๑ ๑/๔ งบประมาณ 
๒๒ เรือนพยาบาล สร้างเอง ๑/๑ บริจาค 
๒๓ แท่นเสาธงชาติ สร้างเอง ๑ บริจาค 
๒๔ อาคารศูนย์เด็กเล็กชุมชน สร้างเอง ๑ บริจาค 
๒๕ บ่อน้ าบาดาล สร้างเอง ๑ บริจาค 
๒๖ ศาลาบ่อน้ า สร้างเอง ๑ บริจาค 
๒๗ อาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ใต้ถุนโล่ง ๑/๔ งบประมาณ 
๒๘ ลานกีฬาอเนกประสงค ์ กรมพลศึกษา - งบประมาณ 
๒๙ ห้องส้วมปฐมวัย สร้างเอง ๔ ที่นั่ง ๑๕๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

 



๖ 

แผนผังโรงเรียนบ้านทุ่งย้ังหัวฝายวิทยา 
 

N   เนื้อที่ ๒๒ ไร่ ๑ งาน ๑๐ ตารางวา 
 
                     บ้านพักครู ๑ 
๑๒      บาสเกตบอล 
 
                    วอลเลย์บอล 
              ห้องดนตร ี
                                   ประปา 
                                สปช ๑๐๓ 
    ถังน้ า          ศาลาไทย 
   ซีเมนต์          สหกรณ์                                                                       ป้ายชื่อร.ร. 
  ๑๐ ถัง          ชร.๐๑ 
                      พระพุทธรูป         
          ส้วม         ที่ดื่มน้ า           เสาธงชาติ 
                    ชร.๐๘ 
       สนามฟุตบอล 
           สปช ๑๐๕ 
 
 
 
 
                  ศาลาไทย 
 
 
               ศาลาบ่อน้ า 
                           ที่ดื่มน้ า       โรงอาหารศาลาไทย 
           ถังซีเมนต์ ๖ ถัง  แปลงเกษตร 
 
                        บ่อปลา 
 
 
 
                  บ่อปลา 
 
 



๗ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา (แต่งตั้งเมื่อ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓) 
 

๑. นางล าดวน บุรมย์รัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
๒. นางทองควร เขื่อนค า ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ 
๓. นายจักรกฤษณ์ ศรีรัตน์ ผู้แทนครู กรรมการ 
๔. นายเกษม คิดสวย ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ 
๕. นายปฏิภาณ สายวงค์ฝั้น ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
๖. นายสนิท มณีเชษฐา ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ 
๗. พระไชยญากรณ์ กตปุณโญ (ราชล า) ผู้แทนพระภิกษุ กรรมการ 
๘. นายบุญปั๋น    ถ้าดีสม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๙. นางอรุณวรรณ เทพดวงแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา  



๘ 
 

 
 

  
 
 
 

 
 

• ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา  
• นายสด  ไพฑูรย์  แผนภูมิการบริหารงานโรงเรียนบ้านทุ่งย้ังหัวฝายวิทยา 



๙ 
 

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
จากการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีผล ดังนี้ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 จุดเด่น 
       เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายสมวัย มีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัยมีความพร้อม
ศึกษาต่อในระดับชั้นต่อไป มีพัฒนาการด้านสังคมสมวัยและมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 
       ครู มีประสิทธิผลในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
       ผู้บริหารมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา มี พัฒนาการของการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด มีการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา มีการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน  เป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา และมีการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
รวมทั้งมีการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือรักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา       
       การด าเนินงานตามกฎกระทรวงศึกษาธิการทั้ง  ๘ ข้อ มีร่องรอยหลักฐานในการปฏิบัติที่
ชัดเจน 

จุดที่ควรพัฒนา 
       การกระตุ้นให้เด็กร่วมกิจกรรมในการพัฒนาด้านสังคมสมวัยและพัฒนาการด้านสติปัญญา
สมวัย อย่างสม่ าเสมอและใกล้ชิด จนเด็กร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจและมีความสุข 
       การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
       การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 
       การด าเนินงานตามกฎกระทรวงศึกษาธิการทั้ง ๘ ข้อ มีร่องรอยหลักฐานในการปฏิบัติที่
ชัดเจน 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
  การที่จะให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย มีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย อยู่ในระดับคุณภาพ
ดีมาก มีพัฒนาการด้านอารมณ์สมวัย ครูควรคิดหาวิธีการและคอยดูแลชักชวน กระตุ้นให้เด็กร่วมกิจกรรม
ในการพัฒนาเด็กอย่างใกล้ชิดสม่ าเสมอและท่ัวถึง 
  2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  สถานศึกษาควรจัดที่พักรอและมุมการเรียนรู้ส าหรับผู้ปกครองในการ รับ–ส่งเด็ก 
  3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ครูควรน าผลการประเมินมาปรึกษาผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันหาแนวทางพัฒนาพฤติกรรมเด็กท่ีมี
ปัญหา 
  4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  สถานศึกษาควรยึดการด าเนินงานตามกฎกระทรวงศึกษาธิการทั้ง ๘ ข้อ ให้ชัดเจน และต่อเนื่อง
อย่างครบถ้วน และมีร่องรอยหลักฐานในการปฏิบัติที่ชัดเจน 



๑๐ 
 

นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 การเต้นประกอบเพลงออกก าลังกาย เพลงระบ าชาวเกาะ และการฟ้อนเล็บ เป็นผลถึงชุมชน            
โดยได้รบัความร่วมมือการประสานงาน จากผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา สนับสนุนกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องและยอมรับประทับใจในความสามารถของเด็ก 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา 
 จุดเด่น 
 ผู้เรียน มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความ  
ใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง คิดเป็น ท าเป็น และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ครู มีประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ผู้บริหาร มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา มีพัฒนาการของการประกัน
คุณภาพภายในโดยสถานศึกษาต้นสังกัด มีการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา มีการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน เป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา และมีการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา รวมทั้งมีการ
ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือรักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา       
  การด าเนินงานตามกฎกระทรวงศึกษาธิการทั้ง ๘ ข้อ มีร่องรอยหลักฐานในการปฏิบัติที่ชัดเจน 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเฉพาะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา ส่งเสริมสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระ   
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี รวมทั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลในรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือน าข้อมูลมาวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถ ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมองยังต้อง
พัฒนา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนที่น่าสนใจ บันทึกผลการเรียนรู้หลังแผนการ
จัดการเรียนรู้ให้ชัดเจน เพ่ือน าข้อมูลไปวางแผนในการพัฒนาผู้เรียน 
 การน าผลการประเมิน ไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ 

การด าเนินงานตามกฎกระทรวงศึกษาธิการทั้ง ๘ ข้อ ให้ชัดเจนและต่อเนื่องอย่างครบถ้วน 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ผู้เรียน ควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเฉพาะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ส่งเสริมสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการ เรียนรู้
คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
และ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รวมทั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 



๑๑ 
 

 ครู ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลในรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือน าข้อมูล มาวางแผน
การจัดการเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถ ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง
ยังต้องพัฒนา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนที่น่าสนใจ บันทึกผลการเรียนรู้หลังแผน 
การจัดการเรียนรู้ให้ชัดเจน เพ่ือน าข้อมูลไปวางแผนในการพัฒนาผู้เรียน 
 สถานศึกษา ควรด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ที่จะเกิดกับผู้เรียน โดยทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วม     
ในการด าเนินการและมีความเข้าใจหรือมีความตระหนักตรงกัน ประกอบด้วยผู้บริหาร คณะครู ผู้เรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน 
 ๒. ด้านบริหารจัดการศึกษา 
 ผู้บริหารควรท าความร่วมมือกับองค์กรอ่ืนในการพัฒนาครูผู้สอนให้มีแนวทางการพัฒนาผู้เรียน
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 การจัดท าแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติราชการในการพัฒนาผู้เรียน แผนพัฒนาบุคลากรควรสังเคราะห์
จากผลสัมฤทธิ์ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณด้านวัสดุอุปกรณ์ ควรส ารวจ
ความต้องการ วัตถุประสงค์การใช้ ความจ าเป็นและด าเนินการในส่วนที่เป็นความต้องการ ของผลส ารวจ
และความจ าเป็น 
 ผู้บริหารควรด าเนินงานตามแผนพัฒนาให้เป็นระบบครบวงจรคุณภาพ (PDCA) และควรมีการ
นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผลทุกขั้นตอนตามแผนที่วางไว้และน าผลประเมินที่ได้ไปร่วมประชุมเพ่ือ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ถึงผลลัพธ์ที่ได้ รวมทั้งปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นเพ่ือน าไปวางแผน ปรับปรุง พัฒนา
ต่อไป 
  ๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ครู ควรวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลในรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือน าข้อมูล มาวางแผน การ
จัดการเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถ ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมองยัง
ต้องพัฒนา ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนที่น่าสนใจ บันทึกผลการเรียนรู้หลังแผนการ
จัดการเรียนรู้ให้ชัดเจน เพ่ือน าข้อมูลไปวางแผนในการพัฒนาผู้เรียน ครุควรปรับเปลี่ยนวิธีการในการ
จัดการเรียน การสอน ให้หลากหลายและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการสอนที่น่าสนใจ 
รวมทั้งส่งเสริมในกลุ่มสาระท่ีดี และดีมาก 
  4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาควรยึดการด าเนินงานตามกฎกระทรวงศึกษาธิการทั้ง ๘ ข้อ ให้ชัดเจน และต่อเนื่องอย่าง
ครบถ้วน และมีร่องรอยหลักฐานในการปฏิบัติที่ชัดเจน 
 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 โครงการสอนดนตรีพ้ืนบ้านล้านนา ตีกลองสะบัดชัย ก๋องปูจา ฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง ส่งผลถึงชุมชน
โดยได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการแสดงการตีกลองสะบัดชัยทั้งระดับประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยามีความรู้เรื่องการตีกลอง
สะบัดชัย การตีก๋องปูจา ฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง สามารถน าไปขยายผลและแสดงต่อชุมชนในท้องถิ่น มีความ
อ่อนน้อม อดกลั้น มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีความสามัคคีในหมู่คณะ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
หลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดต่างๆ ได้ 



๑๒ 
 

ตารางท่ี ๖ ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้การศึกษาขั้นพื้นฐาน : 
ระดับการศึกษาปฐมวัย  

การศกึษาขั้นพืน้ฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน          
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็ก 
เป็นส าคัญ 

๓๕.๐๐ ๓๒.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

๑๕.๐๐ ๑๔.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕.๐๐ ๔.๗๘ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์   
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน 
เป็นเอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ๒.๕๐ ๒.๕๐  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท
ของ สถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทาง 
การปฏิรูปการศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

คะแนนรวม 
๑๐๐.๐

๐ 
๙๒.๗๘ ดีมาก 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย   
• ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป                           ใช่  ❑ ไม่ใช่ 
• มีตัวบ่งช้ีที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งช้ี จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้          ใช่  ❑ ไม่ใช่ 
• ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน      ใช่  ❑ ไม่ใช่ 

  ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ❑  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 



๑๓ 
 

ตารางที ๗ ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจ าแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ 
การศกึษาขั้นพืน้ฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย  

ชื่อตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน          
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๒.๕๐ 
 

๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน 
เป็นเอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ 
 

๒.๕๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท               
ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒  มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

๑๕.๐๐ ๑๔.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน  รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๓  มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็ก 
เป็นส าคัญ 

๓๕.๐๐ ๓๒.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๔  มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕.๐๐ ๔.๗๘ ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐.๐๐ ๙๒.๗๘ ดีมาก 



๑๔ 
 

ตารางท่ี 8 ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา 

การศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
(ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๘๕ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๗๕ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๑๓ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น  ๑๐.๐๐ ๘.๘๘ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๓.๕๘ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 

๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๔.๖๗ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ 
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน 
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท 
ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๙.๘๖ ดี 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

• ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป                           ใช่  ❑ ไม่ใช่ 
• มีตัวบ่งช้ีทีไ่ด้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งช้ี จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้          ใช่  ❑ ไม่ใช ่
• ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน      ใช่  ❑ ไม่ใช ่

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา❑ ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 



๑๕ 
 

ตารางท่ี ๙ ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจ าแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา   

ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน  
(ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ทีไ่ด้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๘๕ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๗๕ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๑๓ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น  ๑๐.๐๐ ๘.๘๘ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๓.๕๘ ดี 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน 
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท 
ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒ มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๓  มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 

๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๔ มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ๕.๐๐ ๔.๖๗ ดีมาก 
ผลรวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐.๐๐ ๘๙.๘๖ ดี 



๑๖ 
 

ส่วนที่  ๒ 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 

 
 
๒.๑ ทิศทางการจัดการศึกษา 
กรอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕65 
  โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖5 ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ 
   “โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา มุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณภาพ มีมารยาท เห็นคุณค่าและสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น ใช้สื่อเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม” (ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยความร่วมมือของ
ชุมชน) 
 
พันธกิจ 
  ๑. พัฒนาคุณภาพนักเรียนทุกคน ให้ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
  ๒. พัฒนานักเรียนให้มีมารยาทแบบไทย 
   ๓. ส่งเสริมให้นักเรียนสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   ๔. ส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถด้านเทคโนโลยี 
   ๕. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยความร่วมมือของชุมชน 

 
เป้าประสงค์ 
  ๑. นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  ๒. นักเรียนทุกคนมีมารยาท 
  ๓. นักเรยีนทุกคนเห็นคุณค่าร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  ๔. นักเรียนทุกคนใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
  ๕. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ และชุมชนให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
   “ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น” 
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 “ดนตรี และ กีฬา” 
 
 

 



๑๗ 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
  ๑. รักชาต ิ ศาสน์ กษัตริย์ 
  ๒. ซื่อสัตย์สุจริต 
  ๓. มีวินัย 
  ๔. ใฝ่เรียนรู ้
  ๕. อยู่อย่างพอเพียง 
  ๖. มุ่งม่ันในการท างาน 
  ๗. รักความเป็นไทย 
  ๘. มีจิตสาธารณะ 
 
นโยบาย 
   ๑. ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม ๓ ข้อ คือ คารวะธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม 
  ๒. ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการปกครองระบอบประชาธิปไตยปรับปรุงประสิทธิภาพการสอนของ 
ครูให้ สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี ๒๕๖5 
  ๓. ปรับปรุงห้องเรียนและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เอื้ออ านวยต่อการเรียนการสอน 
  ๔. เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระข้ึนอีก ๓ % 
  ๕. ใช้กระบวนการนิเทศกภายในเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  ๖. จัดหาทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลน 
  ๗. จัดการเผยแพร่การป้องกันยาเสพติดและโรคเอดส์ 
  ๘. รณรงคร์ักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและหมู่บ้าน 
 
ภาพความส าเร็จ  (นักเรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน) 
  นักเรียน มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านและการค้นคว้า สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเป็นคนดี             
มีคุณธรรม รู้จักคิดวิเคราะห์ มีทักษะการด ารงชีวิตในสังคมยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือการเรียนรู้ สร้างงาน สร้างอาชีพ สามารถน าเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย 
อย่างมั่นใจในตนเอง 
  ครู  มีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้   
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสมกับนักเรียน มีความกระตือรือร้น สนใจ ใส่ใจดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและพัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างเต็มพลัง ความสามารถ 
  ผู้บริหาร เป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงโรงเรียน มีการบริหารจัดการที่ดีมีความรู้ ความสามารถ   
ในการพัฒนาวิชาการ หลักสูตร นวัตกรรม และกระบวนการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนโดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
  โรงเรียน เป็นโรงเรียนชั้นดีมีคุณภาพ มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมอบอุ่น ปลอดภัย เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นเป็นต้นแบบของการปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริงซึ่งเกิดจากการร่วมคิด 
รว่มปฏิบัติ ร่วมพัฒนา ร่วมสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และประชาสังคม  
  ผู้ปกครองและชุมชน ให้การยอมรับ เชื่อถือ มีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของและสนับสนุน                          
การด าเนินงานของโรงเรียน 



๑๘ 
 

๒.2 กลยุทธ์สถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร  และส่งเสริม

ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  
กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียง  
กลยุทธ์ที่ ๓ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนา         

เต็มตามศักยภาพ  
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้       

อย่างมีคุณภาพ  
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจ           

ทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 
แนวทางการขับเคลื่อนกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
  ด้านนักเรียน 
  ๑. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
เพ่ือการเรียนรู้ มีนิสัยใฝ่รู้ เรียนเป็น มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ 

๒. นักเรียนมีทักษะในการด ารงชีวิตมีคุณธรรม มั่นใจในตนเอง และกล้าแสดงออก 
๓. นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
 

   ด้านกระบวนการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน 
  ๑. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการปฏิบัติงานแบบ
กัลยาณมิตร ผนึกก าลังสร้างสรรค์และร่วมรับผิดชอบ มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน                  
ในการพัฒนา 
  ๒. โรงเรียนให้บริการทางการศึกษาได้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย และดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริม 
นักเรียนตามศักยภาพอย่างทั่วถึง 
  ๓. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่น เน้นบูรณาการ                   
การเรียนรู้และการด ารงชีวิต 
  ๔. โรงเรียนเพ่ิมระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสูงขึ้น เป็นที่ยอมรับของชุมชน และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

 
ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 

   ๑. ครู ผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความสามารถ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๒. โรงเรียนเพ่ิมศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

 



๑๙ 
 

ด้านงบประมาณและทรัพยากร 
๑. โรงเรียนมี ศึกษานิเทศก์ ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
 ๒. โรงเรียนมีทรัพยากรที่เหมาะสม  ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถ 
ด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
เป้าประสงค์เชิงกล

ยุทธ์ 
ตัวชี้วัด ข้อมูล

พื้นฐาน 
ปี 256๕ 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ 
 

มาตรฐาน
สถานศึกษา/
ประเดน็ที ่

1. ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด เกณฑ์การจบ
การศึกษาและการ
บริหารจัดการ
หลักสูตร ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2560 
 

1.ร้อยละของ
สถานศึกษาปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา
สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด เกณฑ์การจบ
การศึกษาและการ
บริหารจัดการ
หลักสูตร ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2560 

ครู16 
นร.2๒๗ 
 

85 ๑. โครงการหลักสูตร
สถานศึกษา 
 
 

4/8 
 

 

2. ผู้ เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละของเด็ก
ปฐมวัยที่มีพัฒนาการ
สมวัย 
2. ร้อยละของ
ผู้เรียนแต่ละ
ระดับชั้นที่อ่านออก
เขียนได้ตามเกณฑ์ที่ 
สพฐ.ก าหนด 
๓. ร้อยละของ
นักเรียนที่มีคะแนน
การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
(O-NET) สูงกว่าเขต
พ้ืนที่การศึกษาใน
ระดับดีข้ึนไป 
๔. ร้อยละของ
ผู้เรียนที่มีทักษะแห่ง

ครู16 
นร.2๒๗ 

80 ๑.โครงการพัฒนา
คุณภาพการ
จัดการเรียนการ
สอน 
๒. โครงการ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 
๓. โครงการ
ห้องสมุดมีชีวิต 
๔.โครงการ
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
-กิจกรรมเปิดโลก
วิทยาศาสตร์ 
-กิจกรรมค่าย
วิชาการ(สะเต็ม
ศึกษา) 

3/6 
 
 

1/5 
 

1/3 
 

1/1-4, 
2/12 

 
 
 
 
 
 

 



๒๐ 
 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถ 
ด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

เป้าประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ 

ตัวชี้วัด ข้อมูล
พื้นฐาน 
ปี 256๕ 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ 
 

มาตรฐาน
สถานศึกษา/
ประเดน็ที ่

ศตวรรษท่ี 21 จาก
การเรียนรู้ในการ
ปฏิบัติจริงตาม
สภาพความต้องการ 
และบริบทของแต่
ละพ้ืนที่ 

-กิจกรรมค่าย
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
-กิจกรรมเปิดบ้าน
วิชาการ 
-กิจกรรมส่งเสริม
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
-กิจกรรมทัศนศึกษา 
-กิจกรรมส่งเสริม
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

๓. นักเรียนทุกคน
ได้รับการสนับสนุน
การใช้เทคโนโลยีใน
การจัดการศึกษาให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่
อย่างทั่วถึงเช่น การ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วย
เทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (Distance 
Learning 
Television : DLTV) 
ฯลฯ 

๑.ร้อยละของผู้ เรียน
สามารถใช้เทคโนโลยีใน
การสืบค้นข้อมู ลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ครู16 
นร.2๒๗ 

80 ๑. โครงการ
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
-กิจกรรมบริการ
สารสนเทศ 
 

 
 
 

1/1-4 
 

 

 



๒๑ 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เป้าประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ 

ตัวชี้วัด ข้อมูล
พื้นฐาน 
ปี 256๕ 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ 
 

มาตรฐาน
สถานศึกษา/
ประเดน็ที ่

๑. นักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตาม
หลักสูตร และค่านิยม
หลักของคนไทย 12 
ประการ 
 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่
มีคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 
และค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ 

ครู16 
นร.2๒๗ 

95 1. โครงการน้อมน า
เศรษฐกิจพอพียง 
2. โครงการกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมวิถีพุทธ 
-กิจกรรมเข้าค่าย
ลูกเสือ-ยุวกาชาด 
- กิจกรรมสภานักเรยีน 

1/9 
 

1/1-4, 
 

2/12 
2/12 

 
2/12 

2.นักเรียนทุกคน
ได้รับการสร้าง
ภูมิคุ้มกัน ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา 
 

1.  ร้อยละของผู้เรียน
ที่ได้รับการสร้าง
ภูมิคุ้มกัน ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา 
๒. ร้อยละของผู้เรยีน 
บุคลากรทางการศึกษา 
มีความเข้าใจในการ
สุจริต ต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ  

ครู16 
นร.2๒๗ 

100  1. โครงการโรงเรียน
สีขาว 
 

1/11 
 

 
กลยุทธ์ที่ ๓ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนา เต็มตาม
ศักยภาพ 

เป้าประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ 

ตัวชี้วัด ข้อมูล
พื้นฐาน 
ปี 256๕ 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ 
 

มาตรฐาน
สถานศึกษา/
ประเดน็ที ่

1. ผู้เรียนได้รับการ
ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพสู่ความเป็น
เลิศในด้านต่าง ๆ 
 
 

1. ร้อยละของผู้เรยีนที่
ได้รับการส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพสู่ความ
เป็นเลิศในด้านต่างๆ  

ครู16 
นร.2๒๗ 

80 ๑. โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กพิเศษ 
๒. โครงการพัฒนา
คุณภาพระดับ
ปฐมวยั 
๓.. โครงการโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล 

3/6 
 

1 
 

1/11 
 

1/10 



๒๒ 
 

กลยุทธ์ที่ ๓ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนา เต็มตาม
ศักยภาพ 

เป้าประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ 

ตัวชี้วัด ข้อมูล
พื้นฐาน 
ปี 256๕ 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ 
 

มาตรฐาน
สถานศึกษา/
ประเดน็ที ่

๔.. โครงการแข่งขัน
กีฬาเพ่ือสุขภาพ 
๕. โครงการสาน
สัมพันธ์ใต้ร่มจามจุร ี
 

 
1/10 

๒. ผู้เรยีนได้รับโอกาส
ทางการศึกษา อย่าง
ทั่วถึงและเสมอภาค 

๑. ร้อยละของผู้เรยีน
ได้รับโอกาสทาง
การศึกษา 

ครู16 
นร.2๒๗ 

100 ๑. โครงการระบบ
ดูแลช่วยเหลือ 
 

4/8 

 
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ อย่างมี
คุณภาพ 

เป้าประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ 

ตัวชี้วัด ข้อมูล
พื้นฐาน 
ปี 256๕ 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ 
 

มาตรฐาน
สถานศึกษา/
ประเดน็ที ่

๑. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคน
ได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
สามารถจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพทั้ง
ระบบเชื่อมโยงกับ
การเลื่อนวิทยฐานะ
ในรูปแบบที่
หลากหลาย เช่น 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) , 
การเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมปฏิบัติจริง 
(Active Learning) 
ฯลฯ 

1.  ร้อยละครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการ
พัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
 

ครู16 
นร.2๒๗ 
 
 
 

100 งานพัฒนาครูและ
บุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 

2/7 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๓ 
 

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง
การศึกษา  
หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ 

ตัวชี้วัด ข้อมูล
พื้นฐาน 
ปี 256๕ 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ 
 

มาตรฐาน
สถานศึกษา/
ประเดน็ที ่

๑. ส่งเสริมระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษาให้
เข้มแข็ง 

1. ร้อยละของ
สถานศึกษาท่ีมีการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

ครู16 
นร.2๒๗ 

90 ๑. โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
๒.โครงการพัฒนา
สภาพภูมิทัศน ์
๓.โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 

4/8 
 

2/7 
 

2/7 
 

๒. สถานศึกษา
ร่วมกันส่งเสริม
สนับสนุนให้
ผู้ปกครอง ชุมชน 
สังคม ฯลฯ มสี่วน
ร่วมในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

1. ร้อยละของ
สถานศึกษาและ
หน่วยงานทุกระดับ
ร่วมกันส่งเสริม
สนับสนุนให้
ผู้ปกครอง ชุมชน 
สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

ครู16 
นร.2๒๗ 

85 ๑. โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 
 

1/1 
 

๓. สถานศึกษามีใช้
จ่ายงบประมาณเพ่ือ
การบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีการก ากับ ติดตาม
ตรวจสอบและ
ประเมินผล โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 

1.  ร้อยละของ
สถานศึกษาท่ีใช้จ่าย
งบประมาณเพ่ือการ
บริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการ
ก ากับติดตาม
ตรวจสอบและ
ประเมินผล โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 

ครู16 
นร.2๒๗ 

90 ๑. โครงการพัฒนา
บริหารงบประมาณ 

2/7 

 
 
 
 
 



๒๔ 
 

ส่วนที่  ๓ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและประมาณการงบประมาณ 

 
 
3.1. ประมาณการรายรับ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 

ชั้นปี 
จ านวน 
นักเรียน 

งบอุดหนุน 
การเรียนการสอน 

(งบอุดหนุนรายหัว) 
งบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

รวมทั้งสิ้น 

อัตราต่อปี จ านวนเงิน อัตราต่อปี จ านวนเงิน 
อนุบาล 1 - - - - - - 
อนุบาล 2 18 1,700 30,600 430 7,740 38,340 
อนุบาล 3 28 1,700 47,600 430 12,040 59,640 
รวมอนุบาล 46 1,700 78,200 430 19,780 97,980 
ป.1 9 1,900 17,100 480 4,320 21,420 
ป.2 12 1,900 22,800 480 5,760 28,560 
ป.3 23 1,900 43,700 480 11,040 54,740 
ป.4 20 1,900 38,000 480 9,600 47,600 
ป.5 25 1,900 47,500 480 12,000 59,500 
ป.6 25 1,900 47,500 480 12,000 59,500 
รวมประถม 114 1,900 216,600 480 54,720 271,320 
ม.1  29 3,500 101,500 880 25,520 127,020 
ม.2 24 3,500 84,000 880 21,120 105,120 
ม.3  14 3,500 49,000 880 12,320 61,320 
รวม ม.ต้น 67 3,500 234,500 ๘๘๐ 58,960 293,460 
มัธยมขนาดเล็ก 67 1,000 67,000 - - 67,000 
รวมทั้งสิ้น 227  596,300  133,460 729,760 

2. งบอุดหนุน รายการค่าหนังสือเรียน       จ านวน  154,168 บาท 
3. งบอุดหนุน รายการค่าเครื่องแบบนักเรียน     จ านวน    84,990 บาท 
4. งบอุดหนุน รายการค่าอุปกรณ์การเรียน     จ านวน    81,800 บาท 
5. งบอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียน (ให้ค านวณที่คาดว่าจะได้รับ)  จ านวน    66,000 บาท 
6. งบอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนกัเรียนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(ให้ค านวณที่คาดว่าจะได้รับ จ านวน  23,000 บาท 
7. งบอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  7.1 ค่าอาหารกลางวัน      จ านวน  672,000 บาท 
 7.2 อุดหนุนด าเนินโครงการ     จ านวน         -      บาท 
8. เงินบริจาค         จ านวน         -      บาท 
9. งบอ่ืนๆ (ถ้ามี)       จ านวน         -      บาท 
    รวมประมาณรายการทั้งสิ้น  จ านวน      1,811,718     บาท 

 



๒๕ 
 

3.2 ประมาณการรายจ่าย ปีการศึกษา 2565 
 (1) งบบริหารงานทั่วไป ของสถานศึกษา 

ที ่ รายจ่ายแต่ละประเภท 

 
งบอุดหนุน (สพฐ) 

อุดหนุน 
อปท./ รายได้
สถานศึกษา/ 

อื่นๆ 

รวมทั้งสิน้ 
การเรียน
การสอน 

คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายการอื่น 

1 งบบุคลากร      
 (1) จ้างครูอัตราจ้าง จ านวน ......อัตราๆ 

เดือนละ ......บาท.........เดือน 
     

 (2) จ้างภารโรง จ านวน...........อัตราๆ 
เดือนละ........ บาท ............เดือน 

     

 (3) จ้าง .................จ านวน ..........
อัตราๆเดือนละ...........บาท..........เดือน 

     

 รวมงบบุคลากร      
2 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุส่วนกลาง      
 (1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก 

ค่าพาหนะ ค่าพาหนะ 
  10,000  10,000 

 (2) ค่าวัสดุส านักงาน/คอมพิวเตอร์   88.190  88.190 
 (3) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   30,000  30,000 
 (4) ค่า ...............................................      
 (5) ค่า ...............................................      
 รวมค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ

ส่วนกลาง 
  128,190  128,190 

3 ค่าปรับปรุง ซ่อมแซม      
 (1) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง   103,600  103,600 
 (2) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์      
 รวมค่าปรับปรุง ซ่อมแซม   103,600  103,600 

4 ค่าสาธารณูปโภค      
 (1) ค่ากระแสไฟฟ้า  

เดือนละ 10,000 บาท 12 เดือน 
120,000    120,000 

 (2) ค่าน้ าประปา 
เดอืนละ –   บาท      -    เดอืน 

     

 (3) ค่าโทรศัพท์ 
เดือนละ 240 บาท 12 เดือน 

  2,880  2,880 

 (4) ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เนต 
เดือนละ –  บาท  -  เดือน 

     

 รวมค่าสาธารณูปโภค 120,000  234,670  354,670 
 



๒๖ 
 

ที ่ รายจ่ายแต่ละประเภท 

 
งบอุดหนุน (สพฐ) 

อุดหนุน 
อปท./ 
รายได้

สถานศึกษา
/ อ่ืนๆ 

รวมทั้งสิ้น การเรียน
การสอน 

คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายการอื่น 

5. ค่าหนังสือเรียน   154,168  154,168 
6.  ค่าเครื่องแบบนักเรียน   84,990  84,990 
7. ค่าอุปกรณ์การเรียน   81,800  81,800 
8.  ค่าอาหารกลางวัน    672,000   672,000   
9. ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 66,000    66,000 

10. ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ
แบบเงื่อนไข 

  23,000 
 

 23,000 

 รวมงบบริหารทั่วไปท้ังสิ้น 186,000 - 578,628 672,000 1,436,628 
 
(2) งบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ าแนกตามกลยุทธ์ และแหล่งงบประมาณ 

โครงการ 

แหล่งงบประมาณ 

รวม 
มาตรฐาน

สถานศึกษา/
ประเด็นที ่

การเรียน
การสอน 

คุณภาพ
ผู้เรียน 

บ ารุง
การศึกษา 

อุดหนุน 
อปท./
อ่ืนๆ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี
เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
1.โครงการหลักสูตรสถานศึกษา 2,000    2,000 4/8 
2. โครงการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน 

48,000    48,000 3/6 

3. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ 

3,000    3,000 1/5 

4. โครงการห้องสมุดมีชีวิต 5,000    5,000 1/3 
5. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - - - 1/1-4,2/12 
-กิจกรรมเปิดโลกวิทยาศาสตร์ 6,000    6,000 1/1-4,2/12 
-กิจกรรมค่ายวิชาการ (สะเต็ม
ศึกษา) 

5,000    5,000 1/1-4,2/12 

-กิจกรรค่ายนักวิทยาศาสตร์น้อย  5,000   5,000 1/1-4,2/12 
-กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ  3,000   3,000 1/1-4,2/12 
-กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

 23,114   23,114 1/1-4, /12 

-กิจกรรมบริการสารสนเทศ  5,000   5,000 1/1-4,2/12 



๒๗ 
 

โครงการ 

แหล่งงบประมาณ 

รวม 
มาตรฐาน

สถานศึกษา/
ประเด็นที ่

การเรียน
การสอน 

คุณภาพ
ผู้เรียน 

บ ารุง
การศึกษา 

อุดหนุน 
อปท./
อ่ืนๆ 

-กิจกรรมทัศนศึกษา  35,000   35,000 1/1-4,2/12 
-กิจกรรมโรงเรียนต้านทุจริต  3,000   3,000  
-กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 10,000   10,000 1/1-4,2/12 

-กิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัย
รอบด้านในสถานศึกษา 

 2,000   2,000  

6. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

5,000      

รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 1 74,000 86,114   160,114  
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.โครงการน้อมน าเศรษฐกิจ
พอเพียง 

10,000    10,000 1/9 

2.โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-กิจกรรมวิถีพุทธ 

 3,000   3,000 1/1-4,2/12 

-กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – ยุว
กาชาด 

 10,000   10,000 1/1-4,2/12 

-กิจกรรมสภานักเรียน  10,000   10,000 1/1-4,2/12 
3. โครงการโรงเรียนสีขาว 3,000    3,000 1/11 
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 2 13,000 23,000   36,000  
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก
พิเศษ 

3,000    3,000 3/6 

2.โครงการพัฒนาคุณภาพระดับ
ปฐมวัย 

10,000    10,000 1 

3. โครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล 

5,000    5,000 1/11 

4. โครงการแข่งขันกีฬาเพ่ือ
สุขภาพ 

26,000    26,000 1/10 

5. โครงการสานสัมพันธ์ใต้ร่ม
จามจุรี 

3,000    3,000 1/10 

6. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ 3,000    3,000 4/8 
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 3 50,000    50,000  

 



๒๘ 
 

โครงการ 

แหล่งงบประมาณ 

รวม 
มาตรฐาน

สถานศึกษา/
ประเด็นที ่

การเรียน
การสอน 

คุณภาพ
ผู้เรียน 

บ ารุง
การศึกษา 

อุดหนุน 
อปท./
อ่ืนๆ 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
1. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ (งบฉุกเฉิน 
10%) 

59,630 13,346   72,976 3/6 

รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 4 59,630 13,346   72,976  
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการการกระจายอ านาจทางการศึกษาตามหลัก       
ธรรมภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา 
1.โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

3,000    3,000 4/8 

2.โครงการพัฒนาสภาพภูมิทัศน์  30,000   30,000 2/7 
3. โครงการพัฒนาบริหาร
งบประมาณ 

 16,000   16,000 2/7 

4. โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

 10,000   10,000 1/1 

รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 5 3,000 56,000   378,090  
รวมงบประมาณตามกลยุทธ์ทั้งสิ้น 199,630 178,460   378,090  
รวมงบประมาณรายจา่ยของสถานศึกษาทั้งสิ้น (งบบริหารทัว่ไป + งบพัฒนาตามกลยุทธ์) 1,139,718  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๒๙ 
 

ส่วนที่  ๔ 
รายละเอียดของแผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

 
 
รายละเอียดของแผนงาน / โครงการ 

ในปีการศึกษา๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา ได้จัดท าแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความต้องการของโรงเรียน โดยเฉพาะเพ่ือให้คุณภาพการศึกษาได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
โรงเรียนจึงได้ก าหนดแผนงานโครงการ ดังนี้ 
แผนงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษาปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
  ก. งบประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
       1. เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน 
       2. เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน หรือเงินอุดหนุนอ่ืนๆ 
       3. เงินบ ารุงการศึกษา (รายได้อ่ืนๆ ของสถานศึกษา) 
       4. เงินเพ่ิมส าหรับโรงเรียนขยายโอกาสที่มีนักเรียนต่ ากว่า ๓๐๐ คน 
       5. เงินบริจาค 

ที ่ รายได้แต่ละประเภท 
งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 

ปี ๒๕๖๕  
๑. 
2. 

เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน 
เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน หรือเงินอุดหนุนอ่ืนๆ 

983,718 
89,000 

 

3. 
4 

เงินบ ารุงการศึกษา (รายได้อ่ืนๆ ของสถานศึกษา) 
เงินเพ่ิมส าหรับโรงเรียนขยายโอกาสที่มีนักเรียนต่ ากว่า 
๓๐๐ คน 

672,000 
67,000 

 

5. เงินบริจาค -  

รวม ๑,811,718  

 
ก. ตารางแสดงประมาณการจ่ายแยกตามประเภทงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ที ่ รายได้แต่ละประเภท 
งบประมาณ 

(บาท) ผู้รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ 

ปี ๒๕๖๕ 
๑. งบส าหรับกันไว้ฉุกเฉิน (๑0%) 72,976   
๒. งบพัฒนาตามกลยุทธ์ (83%) 

 
  

 ก.งาน/โครงการด้านบริหารงานวิชาการ ๑18,000 
 

 
 2.๑ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 48,000 ครูน้ าอ้อย ครูธีรวิชญ์   
 2.๒ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 3,000 ครูน้ าอ้อย ครูธีรวิชญ์   
 2.๓ โครงการหลักสูตรสถานศึกษา 2,000 ครูธีรวิชญ์  

ครูสายอรุณ ครูศิริพร 
 

 



๓๐ 
 

 
 
 
 

ที ่ รายได้แต่ละประเภท 
งบประมาณ 

(บาท) ผู้รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ 

ปี ๒๕๖๕ 
 2.๔ โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 3,000 ครูน้ าอ้อย ครูธีรวิชญ์  
 2.๕ โครงการห้องสมุดมีชีวิต 5,000 ครูณัฐวงค ์ครูบรรจบ  
 2.6 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ 3,000 ครูณัฐวงศ์ ครูหัดทยา  
 2.7 โครงการะบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3,000 ครูพีรวัฒน์  
 2.8 โครงการพัฒนาคุณภาพระดับปฐมวัย 10,000 ครูศิริพร  
 2.9 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 5,000 ครูน้ าอ้อย ครูสายอรุณ  
 2.๑0 โครงการน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 10,000 ครูจักรกฤษณ์  

ครูพีรวัฒน์ 
 

 2.๑1 โครงการแข่งขันกีฬาเพ่ือสุขภาพ 26,000 ครูพรรณี ครูบรรจบ  
 ข.งาน/โครงการด้านบริหารงานทั่วไป  362,670 

 
 

 ๒.๑2 ค่าระบบสาธารณูปโภค 122,880 ครูอินทิรา  
ครูหยาดพิรุณ 

 

 ๒.13 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 103,600 ครูจักรกฤษณ์    
 ๒.14 โครงการพัฒนาสภาพภูมิทัศน์ 30,000 ครูจักรกฤษณ์    
 ๒.15 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในสถานศึกษา 5,000 ครูธีรวิชญ ์  
 ๒.16 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 10,000 ครูอนงค์ศิริ ครูสุวภา 

ครูกรรณิการ์    

 

 ๒.17 โครงการสานสัมพันธ์ใต้ร่มจามจุรี 3,000 ครูพรรณี ครูน้ าอ้อย  
 ๒.18 โครงการพัฒนางานธุรการ 88,190 ครูอนงค์ศิริ น.ส.นิภา  
 ค.งาน/โครงการด้านบริหารงานงบประมาณ 16,000   
 2.๑9 โครงการพัฒนาบริหารงบประมาณ 16,000 ครูอินทิรา ครูรุ่งทิพย์  

ครูหยาดพิรุณ  
ครูบรรจบ 

 

 ง.งาน/โครงการด้านบริหารงานบุคคล 40,000   
 2.20 โครงการพัฒนาบุคลากร 40,000 ผอ.อรุณวรรณ 

ครนู้ าอ้อย ครูอินทิรา 
ครูจักรกฤษณ์ 

 

                           รวมทั้งสิ้น 609,646   



๓๑ 
 

ที ่ รายได้แต่ละประเภท 
งบประมาณ 

(บาท) ผู้รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ 

ปี ๒๕๖๕ 
๓. กิจกรรม/งาน/โครงการที่ งปม.มีวัตถุประสงค์เฉพาะ 441,072    

3.1 โครงการเรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 441,072 
ครูอินทิรา ครูรุ่งทิพย์  
ครูหยาดพิรุณ 
ครูบรรจบ 

  
3.1.1 หนังสือเรียน 154,168   
3.1.2 เครื่องแบบนักเรียน 84,990   
3.1.3 อุปกรณ์การเรียน 81,800   
3.1.4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  120,114    
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งเป็น 4 กิจกรรม ดังนี้ 120,114    
1. กิจกรรมวิชาการ 67,114    
     เปิดโลกวิทยาศาสตร์ 6,000 ครูอินทิรา ครูพีรวัฒน์   
     ค่ายวิชาการ (สะเต็มศึกษา) 5,000 ครูอินทิรา ครูพีรวัฒน์  

ครูรุ่งทิพย์ 
 

 
     ค่ายบ้านนักวิทยาสาสตร์น้อย 5,000 ครูศิริพร   
     เปิดบ้านวิชาการ 3,000 ครูพรรณี ครูน้ าอ้อย   
     การส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 23,114 ครูธีรวิชญ์  ครูน้ าอ้อย   
     กิจกรรมสภานักเรียน 10,000 ครูจักรกฤษณ์   
     กิจกรรมโรงเรียนต้านทุจริต 3,000 ครนู้ าอ้อย ครูบรรจบ  

      กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

10,000 ครูธีรวิชญ์  ครูน้ าอ้อย 
ครูณัฐวงศ์ 

 
 

     กิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยรอบด้าน 
ในสถานศึกษา 

2,000 
ครูพีรวัฒน์   
ครูจักรกฤษณ์ 

 
 

2. กิจกรรมวิถีพุทธ/ลูกเสือ/ยุวกาชาด 13,000    
    วิถีพุทธ 3,000 ครูพรรณี 

ครูหยาดพิรุณ 
 

 
    เข้าค่าย เดินทางไกล ลูกเสือ ยุวกาชาด 10,000 ครูจักรกฤษณ์  

ครนู้ าอ้อย ครูอนงค์ศิริ   
ครูพีรวัฒน์ ครูอินทิรา 
ครูสายอรุณ 

 

 3. กิจกรรมทัศนศึกษา 35,000   
     ระดับอนุบาล 4,000 ครูศิริพร  
     ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 -3  6,000 ครูอนงค์ศิริ  
     ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 -6 10,000 ครอิูนทิรา  
     ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 15,000 ครูพรรณี ครูน้ าอ้อย  
 4. กิจกรรมบริการสารสนเทศ 5,000 ครูธีรวิชญ ์  



๓๒ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที ่ รายได้แต่ละประเภท 
งบประมาณ 

(บาท) ผู้รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ 

ปี ๒๕๖๕ 
4. เงินรายได้สถานศึกษาอ่ืน ๗61,000   

 4.1 โครงการอาหารกลางวัน 672,000 ครูอนงค์ศิริ  ครูสุวภา 
ครูกรรณิการ์ 

 

 4.2 ทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ๖๖,๐๐๐ ครูพีรวัฒน์  
 4.3 ทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบ 

      เงื่อนไข 
23,0๐๐ ครูพีรวัฒน์ 

 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,811,718   



๓๓ 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ก. งาน/โครงการด้านบริหาร 

งานวิชาการ 

 



๓๔ 
 

โครงการ   พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
แผนงาน      บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ   นางพรรณี  ปลอดโปร่ง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 พฤษภาคม  ๒๕๖๕ – 30 เมษายน ๒๕๖6 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรยีน มฐ. ที่ 3/6 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ ๑ 
๑. หลักการและเหตุผล 

การปฏิรูปการศึกษาที่ส าคัญยิ่งที่มีผลต่อการพัฒนาคนให้เป็นคนเก่งคนดีได้นั้นหัวใจของการ
ปฏิรูปการศึกษาจะต้องปฏิรูปการเรียนการสอนหรือปฏิรูปการเรียนรู้เป็นอันดับแรกโดยยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางและพัฒนารูปแบบเทคนิคต่างๆในการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย มุ่งเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง เพ่ือพัฒนานักเรียนอย่างจริงจัง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนรู้  ทั้งนี้  เ พ่ือยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และนักเรียนให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและการปฏิบัติหน้าที่ของครูในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
 ๒.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ 
๓. เป้าหมาย 
  ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  ครูและนักเรียนทุกคนโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
       1. ครทูุกคนมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
       2. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด 
สร้างสรรค ์
๔. งบประมาณ    

งบประมาณ จ านวน 55,400บาท (ห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

ที ่ รายการ ราคา จ านวน รวม 
๑ งบประมาณส าหรับครูผู้สอน

ส าหรับการซื้อ วัสดุ สื่อ ส าหรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

3,000 / ป ี ๑๖ คน ๔๘,๐๐๐ 

 รวม   48,0๐๐  
 

 



๓๕ 
 

๕. การด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้ปฏิบัติ 

๑. 
 
 
 
 

 
 
๒. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
๓. 
 
 

 
 
 
 

๔. 

ขั้นตอนการเตรียมงาน/การวางแผนจัด
กิจกรรม 
๑.๑ ประชุมบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัด
โครงการเพื่อวางแผนการด าเนินการ 
๑.๒ เขียนแผนงานและเสนอโครงการต่อ
โรงเรียนเพ่ือขออนุมัติโครงการและ
งบประมาณสนับสนุน 
ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
๒.๑ ครูมีการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 
การสร้างสื่ออุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ต่อ
นักเรียน  
๒.๒ ครูร่วมกันแสดงความคิดเห็น เสนอ
แนวทางต่างๆ โดยมีการเข้าอบรมเป็นระยะๆ
ตลอดปีการศึกษา 
๒.๓ ครูจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโดยการ
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการบูรณาการกับกลุ่ม
สาระต่างๆหรือสิ่งแวดล้อม และให้นักเรียนได้
เลือกใช้สื่ออุปกรณ์ในการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสม 
ขั้นการประเมินผลโครงการ 
๓.๑ ประเมินการท าแผนการสอนของครู 
๓.๒ ประเมินแบบสอบถาม 
๓.๓ ประเมินความสนใจของนักเรียนในการ
เรียนรู้ 
๓.๔ ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน 
รายงานผลการด าเนินงาน 

 
พฤษภาคม๒๕๖๕ 
 
พฤษภาคม๒๕๖๕ 
 
 
พฤษภาคม  ๒๕๖๕ – 
มีนาคม ๒๕๖6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีนาคม ๒๕๖6 
 
 
 
มีนาคม ๒๕๖6 

 
ผู้อ านวยการ/คณะ
คร ู
 
ครูพรรณี 
 
 
คณะครู 
 
 
 
 
 
คณะครู 
 
 
ครูวิชาการ 
ครูวิชาการ 
คณะครู 
 
คณะครู 
 
ครูวิชาการ 
 

 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

๖. การประเมิน 
ตัวช้ีวัดสภาพความส าเร็จ วิธีการวัดผลประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

๑. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและการปฏิบัติหน้าที่ของครูใน
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
 มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ 

สังเกต,แบบสอบถาม 
สอบถาม 
 
สัมภาษณ์ 
 
สังเกต,ทดสอบ 

แบบสอบถาม 
แบบสอบถาม 

 
แบบสัมภาษณ์ 

 
แบบบันทึกการ

สังเกต 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้ 
  ๑. สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา  
  ๒. สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบ  
  ๓. ครูจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  
  ๔. มีการจัดการเรียนรู้และวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 
( ลงชื่อ )…………………………………………………………. 

( นางน้ าอ้อย  เทพชาติ) 
ครู ช านาญการพิเศษ 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 ( ลงชื่อ )……………………………...................................... 

(นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 

 
( ลงชื่อ )…………………………………………………………. 
             ( นายธีรวิชญ์  สุวรรณเจริญ ) 
                 ครู ช านาญการพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 
แผนงาน                              บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางพรรณี  ปลอดโปร่ง  นางน้ าอ้อย  เทพชาติ   
ระยะเวลาด าเนินงาน  ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖6 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานโรงเรียน   มฐ. ที่ 1/๕ 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา   ข้อที่ 1 
๑. หลักการและเหตุผล  
  ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในระดับต่างๆ ทั้งในระดับชาติ O-Net , NT , ระดับเขตพ้ืนที่(Las) ปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทั้งในภาพรวม ระดับชาติ และระดับสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา ยังไม่
เป็นที่น่าพอใจ คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ าเมื่อเทียบกับระดับจังหวัดและระดับประเทศเพ่ือให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา 
2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นให้สูงขึ้น 
  2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ชั้น ป.๖,ม.๓ NT ชั้นป.๓, และ Las ชั้น ป..๒, ป.๕ และ ม.๒ ในปี
การศึกษา ๒๕๖5  ให้สูงขึ้น ร้อยละ ๔ 
๓. เป้าหมาย 

๓.๑ เชิงปริมาณ 
       1. นักเรียนทุกคนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น 
       2. นักเรียนชั้น ป.๖ ชั้น ม.๓ ชั้นป.๓ ชั้นป.๒ และชั้น ป.๕ และชั้น ม.๒ มีผลสัมฤทธิ์จากการ
ทดสอบ O-Net , NT , ระดับเขตพ้ืนที่(Las) ในปีการศึกษา  ๒๕๖5  สูงขึ้น 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
       1. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น ร้อยละ 3 
       2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบ O-Net , NT , ระดับเขตพ้ืนที่ (Las)ในปีการศึกษา  
๒๕๖๕  สูงขึ้นร้อยละ ๔ 
๔. งบประมาณ 
  งบประมาณ จ านวน 3,000 บาท  (สามพันบาทถ้วน)  
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

ที ่ รายการ ราคา จ านวน รวม 
๑ ค่าวัสดุทางการศึกษา   3,000 

 รวม   3,000 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

๕. การด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้ปฏิบัติ 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
 
 
 
 
 

๕. 
๖. 

จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
ประชุมคณะกรรมการวางแผนการด าเนินงาน 
ด าเนินการตามขั้นตอนของกิจกรรม  
๔.๑ การสอนซ่อมเสริม 
๔.๒ การเข้าค่ายวิชาการ  
๔.๓ การติวเข้มเพ่ือรอรับการประเมิน
ระดับชาติและระดับเขตพ้ืนที่( O – NET , 
NT,LAS )  
จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง  
ประเมินผล / รายงานผล  

พฤษภาคม๒๕๖๕ 
พฤษภาคม๒๕๖๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๕ – มี.ค. 
๒๕๖6 
 
 
 
 
ก.พ. ๒๕๖6 
มี.ค. ๒๕๖6 

ครูพรรณี 
ผู้อ านวยการ/คณะครู 
ผู้อ านวยการ/คณะครู 
วิชาการ/คณะครู 
 
 
 
 
 
ครูพรรณี 
ครูครูพรรณี 
 

๖.   การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัดและการ

ประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้ 

๑. นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สูงขึ้น  
๒. นักเรียนชั้น ป.๒,๕ และ ม.๒  มีผลการสอบ Las                    
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สูงขึ้น 
๓. นักเรียนชั้น ป.๓ มีผลการสอบ NT ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
สูงขึ้น 
๔. นักเรียนชั้น ป.๖,ม.๓ มีผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 
๒๕๖๕ สูงขึ้น 

ทดสอบ 
 

ทดสอบ 
 

ทดสอบ 
 

ทดสอบ 
 

แบบทดสอบ 
 

แบบทดสอบ 
 

แบบทดสอบ 
 

แบบทดสอบ 
 

๗.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับต่างๆ ทั้งในระดับชาติ 
O-Net , NT , ระดับเขตพ้ืนที่(Las) สูงขึ้น 
 
 

 
 



๓๙ 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 
( ลงชื่อ )…………………………………………………………. 

( นางน้ าอ้อย  เทพชาติ ) 
ครู ช านาญการพิเศษ 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 ( ลงชื่อ )……………………………...................................... 

(นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 

 
( ลงชื่อ )…………………………………………………………. 
               ( นายธีรวชิญ์  สวุรรณเจริญ ) 
                   ครู ช านาญการพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

โครงการ   พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
แผนงาน  บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายธีรวิชญ์  สุวรรณเจริญ  นางสายอรุณ  เทพจักร์  
   นางสาวศิริพร  สารพิมพ์ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕– ๓๐ เมษายน ๒๕๖6 
สนองมาตรฐานโรงเรียน  มฐ. ที่ 4/8  
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน  ข้อที่ ๑   
๑. หลักการและเหตุผล   

จากการน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้พบว่าสถานศึกษายังไม่สามารถน าหลักสูตรไปใช้ในการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากโรงเรียนได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน  ครูไม่เข้าใจการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและขาด
ความรู้ความเข้าใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญสถานศึกษาไม่มีการประเมินผลและ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้ไม่แก้ไขจะไม่บรรลุจุดหมายของหลักสูตร และน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียน  ท้องถิ่น  นอกจากนี้โครงการนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูป
การศึกษาของ สพฐ.  และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  จึงมีความส าคัญยิ่งต้องมีการปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษา 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง และแทรกสาระท้องถิ่น 
๓. เป้าหมาย 
  ๓.๑ เชิงปริมาณ 
       ๑. โรงเรียนมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
       ๒. หลักสูตรได้รับการปรับปรุงและพัฒนา ครบทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  
  ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
       ๑. หลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของทุกชั้นทุกระดับ  ได้รับการพัฒนาและมี
การน าสาระท้องถิ่นมาเพ่ิมเติมหรือเชื่อมโยงกับสาระแกนกลางครูจัดท าแผนการเรียนรู้สอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษา 
๔. งบประมาณ    
  เงินงบประมาณ จ านวน     2,๐๐๐   บาท (สองพันบาทถ้วน) 
รายละเอียดคา่ใช้จ่าย 

ที ่ รายการ ราคา จ านวน รวม 
๑ วัสดุทางการศึกษา   ๒,๐๐๐ 

 รวม   ๒,๐๐๐ 
 
 
 
 



๔๑ 
 

๕. การด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้ปฏิบัติ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 
 

๖. 

จัดท าโครงการ 
ประชุมชี้แจงโครงการ 
อนุมัติโครงการ 
ด าเนินงานตามโครงการ 
-  แต่งตั้งคณะท างาน 
-  วิเคราะห์เอกสารหลักสูตร การศึกษา 
ประเมินหลักสูตร 
-  พัฒนา  ปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง
หลักสูตรการศึกษาฯ 
-  จัดท าหลักสูตรการศึกษาฯ 
-  จัดท าแผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ 
-  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
นิเทศ  ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผล 

พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๕ – มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 
มิถุนายน ๒๕๖๕ – มิถุนายน ๒๕๖๕ 
กรกฎาคม๒๕๖๕ – กันยายน  ๒๕๖๕ 
ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 
กันยายน  ๒๕๖๕ /  มีนาคม  ๒๕๖6 
 
กันยายน  ๒๕๖๕ /  มีนาคม  ๒๕๖6 

ครูธีรวิชญ ์
ผู้อ านวยการ/คณะครู 
ผู้อ านวยการ 
คณะครู 
ครูธีรวิชญ ์
คณะครู 
 
คณะครู 
คณะครู 
คณะครู 
คณะครู 
 
คณะครู 
 
ผู้อ านวยการ/
วิชาการ 
ครูธีรวิชญ ์

๖. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัดผล ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล 

๑. คณะครูร่วมกันปรับปรุงหลักสูตร 
อย่างมีประสิทธิภาพทั้ง ๘ กลุ่มสาระ  และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๒. ทุกกลุ่มสาระน าหลักสูตรที่ปรับปรุงและ
พัฒนาไปจัดกระบวนการเรียนการสอนอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
๓. ผู้เรียนมีพัฒนาการทางการเรียนสูงขึ้น 

- สังเกต 
 
 
-  ตรวจแผนจัดการ
เรียนรู้ , นิเทศ 
 
- ทดสอบ 

-  แบบสังเกต 
-  เอกสารหลักสูตร แผนจัดการเรียนรู้   
-  บันทึกการนิเทศ 
-  แบบทดสอบ 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้ 
  1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการน าไปใช้จัดการเรียน
การสอน เพ่ือมุ่งพัฒนาให้นักเรียนที่จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน สังคม ท้องถิ่น 
  2. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  3. นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานความรู้ที่จ าเป็นต่อการน าไปใช้ในอนาคต 

 
 



๔๒ 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 
(ลงชื่อ)……………….…………………………………………… 

(นายธีรวิชญ์  สุวรรณเจริญ) 
ต าแหน่ง ครู ช านาญการพิเศษ 

 
 

(ลงชื่อ)……………………….…………………………………… 
(นางสาวศิริพร  สารพิมพ์) 

ต าแหน่ง ครู ช านาญการพิเศษ 
 
 

(ลงชื่อ)……………………….…………………………………… 
(นางสายอรุณ  เทพจักร์) 

ต าแหน่ง ครู ช านาญการพิเศษ 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 (ลงชื่อ) ………………………………............................... 

(นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

โครงการ   ประกันคุณภาพการศึกษา  
แผนงาน  บริหารงานวิชาการ                   
ลักษณะ โครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผดิชอบ   นางน้ าอ้อย  เทพชาติ   นายธีรวิชญ์  สุวรรณเจริญ 
ระยะเวลาด าเนินงาน  1 พฤษภาคม ๒๕๖๕ – 30 เมษายน ๒๕๖6 
สนองมาตรฐานโรงเรียน  มฐ. ที่ 4/8  
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ข้อที่ ๕ 
๑. หลักการและเหตุผล 
 จากกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ.๒๕๕๓ 
หมวด ๒ ข้อ ๑๔ ก าหนดให้สถานศึกษา “จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน ด้วยการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดแผนพัฒนาการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา” 
 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการสร้างความ
มั่นใจที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักวิชาข้อมูลหลักฐานที่ตรวจสอบได้และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องว่า  ผู้เรียนทุกคนจะได้รับการบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา  เพ่ือพัฒนา
ความรู้  ความสามารถ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่ก าหนดในมาตรฐานหลักสูตรการศึ กษาขั้น
พ้ืนฐาน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนด ระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน   
๒. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน และส่งเสริมให้บุคลากรมีส่ วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
  2. เพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และรายงานผลการประกันคุณภาพของ
สถานศึกษาต่อชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๓. เป้าหมาย 
  ๓.๑ เชิงปริมาณ  
       1. มีข้อก าหนดในการประกันคุณภาพการศึกษา 
       2. ครูและบุคลากร ชุมชนมีส่วนร่วมในระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ในรูปแบบ
คณะกรรมการ  
  ๓.๒ เชิงคุณภาพ  
       1. โรงเรียน ชุมชน ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
ก าหนด  
       2. โรงเรียนมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง และรายงานผลการประกันคุณภาพของ
สถานศึกษาต่อชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกปีการศึกษา 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

๔.  งบประมาณ   
   จ านวน ๓,๐๐๐  บาท  (สามพันบาทถ้วน) 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

ที ่ รายการ ราคา จ านวน รวม 
๑ วัสดุทางการศึกษา   ๓,๐๐๐ 

 รวม   ๓,๐๐๐ 
๕.การด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้ปฏิบัติ 

๑. 
 
 

๒. 
๓. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔. 
 
 

ทบทวนผลการประเมินมาตรฐานฯที่ผ่านมา/
วางแผน/เขียนโครงการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียน 
น าเสนอโครงการ  
ด าเนินการตามโครงการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียน โดยมีขั้นตอน/กระบวนการ
ดังนี้  
  ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียน 
  ๒.  ประชุมคณะกรรมการ/ด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
  ๓.จัดอบรม/พัฒนาความรู้ เกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพ แก่คณะกรรมการ  
  ๔ .จัดท า เครื่ องมือประเมิน กรอบการ
ประเมิน และเอกสารต่างๆ เพ่ือใช้ในการ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียน  
  ๕.เก็บรวมรวมข้อมูล/ผลการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียน และประสานงานการ
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
  ๖.น าเสนอรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) แก่คณะผู้ร่วมบริหาร/ผู้เกี่ยวข้อง
พิจารณาและน าเสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานลงนาม  
  ๗.น าเสนอหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  
ติดตาม/ประเมิน/สรุปผล/วิเคราะห์/
สังเคราะห์ผลการประเมินและการพัฒนา
คุณภาพของโรงเรียน  

มีนาคม ๒๕๖๕ 
 
 
พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
พฤษภาคม๒๕๖๕ – มกราคม 
๒๕๖6 
 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 
พฤษภาคม ๒๕๖๕  
 
มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 
มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 
 
มีนาคม ๒๕๖6 
 
 
เมษายน ๒๕๖6 
 
 
 
เมษายน ๒๕๖6 
 
เมษายน ๒๕๖6 
 
 

ผู้อ านวยการ/คณะครู 
 
 
ครูน้ าอ้อย  
ครูน้ าอ้อย/คณะครู 
 
 
 
 



๔๕ 
 

๕ รายงานผล/วางแผนการปฏิบัติงานมาตรฐาน
ในภาคเรียน/ปีการศึกษาต่อไป 

เมษายน ๒๕๖6 
 

๖. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. มีเอกสารรายงานการประเมิน
ตนเอง 
2. มีการน ามาตรฐานของสพฐ.มา
จัดท าระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน 
3. ระดับคุณภาพของแต่ละ
มาตรฐานที่ได้ประเมินตนเองสูงขึ้น 

๑. ตรวจร่องรอยเอกสารหลักฐาน
การประเมินตนเองและโครงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
๒. ตรวจดูจากผลการประเมิน
ตนเองในเอกสาร การประเมิน
ตนเอง SAR 

๑. โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
๒. รายงานการประเมินตนเอง 
๓. ค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาและ
เตรียมรับการประเมินภายนอก 
๔. รายงานการประเมินตนเอง SAR 
ผลการประเมินภายนอกจากสมศ. 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. โรงเรียนมีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 
  2. บุคลากรมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
  3. โรงเรียนมีการจัดท ารายงานการประเมินเอง (SAR) และรายงานผลการประกันคุณภาพของ
สถานศึกษาต่อชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

 
ผู้เสนอโครงการ 
 
 
(ลงชื่อ)…………………………………………………..………. 

(นางน้ าอ้อย  เทพชาติ) 
ครู ช านาญการพิเศษ 

 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
(ลงชื่อ)……………………………………………………..……... 

(นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 

 
(ลงชื่อ)…………………………………………………..………. 
                (นายธีรวชิญ์  สวุรรณเจริญ) 
                 ครู ช านาญการพิเศษ 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

โครงการ   ห้องสมุดมีชีวิต 
แผนงาน   บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ   นายณัฐวงค ์ ปกป้อง  นายบรรจบ ไชยอาม 
ระเวลาด าเนินงาน  1 พฤษภาคม ๒๕๖๕  –  30 เมษายน ๒๕๖๕ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานโรงเรียน  มฐ. ที่ 1/3 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ข้อที่ ๑ 
 ๑. หลักการและเหตุผล 
การอ่านเป็นทักษะทางภาษาที่มีความส าคัญต่อการเรียนรู้ด้วยเหตุนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา จึงไม่เพียงระบุให้สถานศึกษาต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ เรียนเท่านั้น  หากยังต้องให้ผู้ เรียนรักการอ่าน  เพ่ือให้เกิดการใฝ่รู้ อย่างต่อเนื่องอีกด้วย
 ดังนั้น การอ่านหนังสือจนเกิดเป็นนิสัย จ าเป็นต้องมีการปลูกฝังและชักชวนให้เกิดความสนใจ 
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศเจตนารมณ์ให้ปี “๒๕๔๙ เป็นปีแห่งการปฏิรูปการเรียนการสอน” 
เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีความสามารถและมีทักษะในการคิดวิเคราะห์  ทักษะการใช้ภาษาทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เป็นส่วนส าคัญท่ีจะช่วย
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนการสอนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเร็วขึ้นและท าให้การด าเนินการ
ตามเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยังช่วยยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในทุกกลุ่มสาระให้สูงขึ้น และยังเป็นการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ อีกด้วย  
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านสามารถอ่านออก เขียนได ้ 
  ๒. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๓. เป้าหมาย  
 ๓.๑เชิงปริมาณ 
       1. นักเรียนทุกคนในปีการศึกษา ๒๕๖๕มีนิสัยรักการอ่านได้รับการพัฒนาให้อ่านออก เขียน
ได้ 
       2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น 
  ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
       1. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีนิสัยรักการอ่านและอ่านออกเขียนได้คล่อง 
       2. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น 
๔. งบประมาณ 
  งบประมาณ จ านวน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

ที ่ รายการ ราคา จ านวน รวม 
๑ วัสดุทางการศึกษา   ๕,๐๐๐ 

 รวม   ๕,๐๐๐ 
 
 



๔๗ 
 

๕.  การด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้ปฏิบัติ 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมชี้แจงคณะครู  
จัดท าโครงการ/เสนอโครงการ 
อนุมัติโครงการ 
ด าเนินงานตามโครงการ ดังนี้ 
- จัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
• กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน 
• เสียงตามสาย  
• อ่านนิทานให้น้องฟัง 
• เล่านิทานให้น้องฟัง 
- บริการกลุ่มสาระ น าผู้เรียนเข้าศึกษาค้นคว้าใน
ห้องสมุด 
- จัดบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ 
- จัดแข่งขันตอบปัญหาจากสารานุกรมปัญหาทั่วไป 
- จัดกจิกรรมค าถามประจ าเดือน 

พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 

ผู้อ านวยการ/คณะครู 
 

ผู้อ านวยการ 
ครูณัฐวงค์  คณะครู 

๕. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน  มีนาคม-เมษายน 
๒๕๖6 

ครูณัฐวงค์   

๖.   การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น 
๒. ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้และอ่านไม่
คล่อง เขียนไม่คล่องลดลง 
๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย 
และสาระอ่ืนๆ สูงขึ้น 

๑. การสังเกต / ชิ้นงาน 
๒. การทดสอบการอ่านและการ
เขียน 
๓. การศึกษาเอกสาร 

๑. แบบบันทึกการอ่าน 
๒. แบบทดสอบ 
 
๓.แบบรายงานผลการ
เรียนของนักเรียน 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น 
  2. นักเรียน อ่าน เขียน หนังสือ ได้คล่องแคล่วมากขึ้น 
  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระสูงขึ้น 
 
 
 
 



๔๘ 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 

 
(ลงชื่อ) …………………….......…………… 

    (นายณัฐวงค์  ปกป้อง) 
ครูผู้ช่วย 

 
 

(ลงชื่อ) …………………….......…………… 
     (นายบรรจบ  ไชยอาม) 

    ครู ช านาญการ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

(ลงชื่อ) ……………………………........... 
  (นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 
 

โครงการ   พัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ 
แผนงาน   บริหารงานวิชาการ             
ลักษณะ โครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นายณัฐวงศ์   ปกป้อง   นางหัดทยา ประทุมไชย   
ระเวลาด าเนินงาน  1 พฤษภาคม ๒๕๖๕ – 30 เมษยน ๒๕๖6 
สนองมาตรฐานโรงเรียน มฐ.ที่ 3/6 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที่ ๓ 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามมาตรา ๑๐ หมวด ๒ ก าหนดให้โรงเรียน
จัดการศึกษาให้กับเด็กที่มีความบกพร่องด้านสติปัญญาการเรียนรู้ เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส เพ่ือให้เด็ก
ได้รับการศึกษาเท่าเทียมกันกับเด็กปกติ ตามความสามารถที่จะพัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ จากสภาพ
ปัจจุบันพบว่ากลุ่มเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาสเป็นปัญหาส าคัญต่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทั้งร่างกาย จิตใจ 
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาด้านสติปัญญาและทักษะด้านสังคมของตน เพ่ือสร้างความเท่าเทียมการอยู่ร่วมกันใน
สังคมโรงเรียนจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น  

โรงเรียนได้จัดการศึกษาพิเศษ ในลักษณะของการเรียนร่วมตามโครงการโรงเรียนแกนน าจัดการ
เรียนร่วมโดยการจัดการให้เด็กกลุ่มพิเศษได้เข้าเรียนร่วมในห้องเรียนเดียวกันกับเด็กปกติ เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้แก่นักเรียนได้มีโอกาสอยู่ร่วมกับเด็กท่ัวไป สามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพและด ารงตน
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือและพัฒนาการเรียนการสอนให้กับเด็ก
กลุ่มพิเศษได้  

๒. เพ่ือให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษสามารถเรียนรู้ร่ วมกับเด็กปกติเต็มตามศักยภาพ มี
ปฏิสัมพันธ์เข้ากับสังคมในโรงเรียนและสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
๓. เป้าหมาย 
  ๓.๑ เชิงปริมาณ   
       ๑. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทุกคนได้เข้าเรียนร่วมกับเด็กปกติ มีปฏิสัมพันธ์ ปรับตัวให้
เข้ากับสังคมและด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
       2. สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือ
เด็กกลุ่มพิเศษ 
  ๓.๒ เชิงคุณภาพ  
       1. พัฒนาบุคลากรทุกคนและพัฒนางานในโรงเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาและการจัดการศึกษาพิเศษตามโครงการโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม 
       2. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ร้อยละ 90 จะได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
หลักสูตรสถานศึกษาในแต่ละระดับชั้น รวมทั้งทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็น ๙ ด้าน คือ 
   ๑. ทักษะความสนใจ 
   ๒. ทักษะการเรียนรู้ 
   ๓. ทักษะการเลียนแบบ 



๕๐ 
 

   ๔. ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 
   ๕. ทักษะกล้ามเนื้อเล็ก 
   ๖. ทักษะการช่วยเหลือตนเอง 
   ๗. ทักษะการสื่อสาร 
   ๘. ทักษะทางสังคม 
   ๙. ทักษะพื้นฐานทางวิชาการ 
๔. งบประมาณ 
  งบประมาณ จ านวน ๓,๐๐๐  บาท (สามพันบาทถ้วน) 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

ที ่ รายการ ราคา จ านวน รวม 
๑ วัสดุทางการศึกษา - - ๓,๐๐๐ 

 รวม     ๓,๐๐๐ 
๕. การด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้ปฏิบัติ 

๑. 
 

๒. 
๓. 
๔. 
 
 

๕. 
 

๖. 
 
 
 

๗. 
 

๘. 
 
 
 

๙. 
๑๐. 

ประชุมชี้แจงเสนอโครงการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
แต่งตั้งคณะท างาน 
ส ารวจข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล (SD ) 
วางแผนด าเนินการและจัดท าเครื่องมือคัดกรอง
ตามแบบของส า นั ก ง านคณะกรร ม กา ร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (KUSSI) 
จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
และแผนการสอนเฉพาะบุคคล ( IIP ) 
เลือกใช้นวัตกรรมตามความต้องการพิเศษให้
เหมาะสมกับเด็กแต่ละกลุ่มของความบกพร่อง 
เช่น กิจกรรมดนตรีบ าบัด กิจกรรมบ าบัด   
แบบฝึกทักษะต่าง ๆ เป็นต้น 
ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนตามแผนการจัดการ
เฉพาะบุคคล 
ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เก่ียวข้อง เช่น 
ผู้ปกครอง ครู แพทย์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
จังหวัดเชียงราย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ 
ประเมินความก้าวหน้าของโครงการ 
สรุปข้อมูล รายงานผลต่อหน่วยงานสังกัด 

พฤษภาคม๒๕๖๕ 
 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
ตลอดปี 
ตลอดปี 
 
 
ตลอดปี 
 
ตลอดปี 
 
 
 
ตลอดปี 
 
ตลอดปี 
 
 
 
ตลอดปี 
มีนาคม- เมษายน ๒๕๖6 

ผู้บริหาร/ครูณัฐวงศ์ 
 
ผู้บริหาร/คณะครู 
คณะครู 
ผู้บริหาร/วิชาการ 
ครูณัฐวงศ ์,ครูหัดทยา 
 
คณะครู 
 
คณะครู 
 
 
 
คณะครู 
 
ครูณัฐวงศ์ 
 
 
 
คณะครู 
ครูณัฐวงศ์ ,ครูหัดทยา 

 



๕๑ 
 

๖. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 

๑. เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษสามารถเรียนร่วมกับเด็ก
ปกติได้อย่างมีความสุข และมีพัฒนาการด้านต่างๆ ตาม
ศักยภาพของเด็กแต่ละบุคคล 
๒. เด็กปกติยอมรับ เห็นอกเห็นใจตลอดจนท างาน
ร่วมกับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้และให้ความ
ช่วยเหลือรวมทั้งให้ก าลังใจในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 
โดยไม่หวังผลตอบแทน 
๓. เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษสามารถปรับตัวเข้ากับ
สังคมและด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
๔. ครูผู้สอนและครูประจ าชั้นมีเจตคติเข้าใจหลัก
จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ สามารถสอนเด็ก
พิเศษได้ 

- การท างานร่วมกัน 
- ผลส าเร็จของการ
ปฏิบัติงาน  
- การวัดผลสัมฤทธิ์ของเด็ก
ที่มีความต้องการพิเศษ 
 

- แบบบันทึกพฤติกรรม 
- แบบสัมภาษณ์ครู 
นักเรียน  
- แบบประเมิน 
 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. นักเรียนในกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ สามารถเรียนร่วมกับนักเรียนปกติได้อย่างมีความสุข 
  2. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ สามารถเรียนรู้และได้รับพัฒนาคุณภาพชีวิตตามศักยภาพของ
ตนเองได้อย่างมีความสุข 
  3. บุคลากรในโรงเรียนมีเจตคติที่ดีต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วมตามโครงการโรงเรียน
แกนน าจัดการเรียนร่วม 
  4. ชุมชนและหน่วยงานมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการ การป้องกันและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
 
 
 

 ผู้เสนอโครงการ 
 
 
 
(ลงชื่อ) …………………………………………………….…… 
                  (นายณัฐวงศ์  ปกป้อง) 

ครผูู้ช่วย  
 
 
(ลงชื่อ) …………………………………………………….…… 

(นางหัดทยา  ประทุมไชย) 
ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิเศษ 

 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 (ลงชื่อ) ………………………………………………………….... 

(นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 



๕๒ 
 

โครงการ   ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
แผนงาน   งานวิชาการ      
ลักษณะ โครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบงาน   นายพีรวัฒน์  เทพจักร์ 
ระยะเวลาด าเนินงาน  1 พฤษภาคม  ๒๕๖๕ –  30 เมษายน  ๒๕๖6 
สนองมาตรฐานโรงงเรียน   มฐ.ที่  4/8 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา   ข้อที่  ๓ 
๑. หลักการและเหตุผล   
  การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาในยุคนี้เนื่องจากครอบครัว
ไทยยุคใหม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และส่วนใหญ่ที่พ่อ แม่ ของเด็กนักเรียนมุ่งหางานท าในเมือง และ
ท ามาหากินด้านการเกษตรในที่ไกล ๆ โดยปล่อยให้เด็กในความปกครองอยู่กับ ปู ย่า  ตาและยาย  เด็ก
นักเรียนขาดการดูแลอย่างใกล้ชิด ขาดความอบอุ่น โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันเด็กมักติดเกมจากร้านเกมตาม
หมู่บ้านไม่สนใจในเรื่องการเรียนปัญหาด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องเรียนรู้จึงเกิดข้ึน โรงเรียนจึงให้ความส าคัญ
เป็นพิเศษในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดังนี้  ด้านสุขภาพอนามัย ด้านโภชนาการ อาหารกลางวัน อาหาร
เสริมนม ด้านเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์เครื่องเขียน แบบเรียน     ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันในเรื่องของสิ่ง
เสพติด  ด้านการเดินทางมาโรงเรียน และด้านอ่ืน ๆ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนทีอยู่ในความรับผิดชอบของ
โรงเรียนได้รับบริการอย่างดีที่สุด นักเรียน เรียนรู้และอยู่ภายในสถานศึกษาอย่างมีความสุข มีความ
ปลอดภัย ผู้ปกครองอุ่นใจและพึงพอใจ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความรู้  ความสามารถ ( IQ) ของนักเรียนให้เต็มตามศักยภาพมี
พัฒนาการทางอารมณ์ (EQ) และจริยธรรมทางสังคม (MD) ที่ดีงาม 

๒. เพ่ือสร้างสัมพันธภาพ  ความเข้าใจ  ความเห็นอกเห็นใจอันดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
๓. เป้าหมาย 
  ๓.๑ เชิงปริมาณ   
        ๑. นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสมตาม
ความเป็นจริง 
  ๓.๒ เชิงคุณภาพ  
                1. นักเรียนได้รับการดูแลด้านการเรียน การพัฒนาตนเอง เรียนรู้อย่างมีความสุข และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีร้อยละ  90 
๔. งบประมาณ 
 งบประมาณ จ านวน ๓,๐๐๐  บาท (สามพันบาทถ้วน) 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

ที ่ รายการ ราคา จ านวน รวม 
๑ วัสดุทางการศึกษา - - ๓,๐๐๐ 

 รวม   ๓,๐๐๐ 
 
 



๕๓ 
 

๕. การด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๑. 
 

๒. 
๓. 
 
 
 

๔. 
 ๕. 
๖. 

ประชุมชี้แจงเสนอโครงการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
ด าเนินการตามโครงการ / กิจกรรม ดังนี้ 
- กิจกรรมวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
- กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
- กิจกรรมส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียน 
นิเทศก ากับติดตามฯ 
ประเมินผล 
สรุปรายงานผล 

มีนาคม  ๒๕๖๕ 
 

พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ – 
เมษายน ๒๕๖6 

 
 

กันยายน  ๒๕๖๕ 
มีนาคม  ๒๕๖6 
มีนาคม- เมษายน ๒๕๖6 

นายพีรวัฒน์  เทพจักร์ 
 

 
ครูประจ าชั้น 
 
 
 
นายพีรวัฒน์  เทพจักร์ 
นายพีรวัฒน์  เทพจักร์ 
นายพีรวัฒน์  เทพจักร์ 

๖. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและการประเมิน เครื่องมือที่ใช ้
๑.โรงเรียนให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกคน
และทุกด้าน 

๑.  กรอกแบบบันทึก 
 

แบบบันทึก/เอกสาร
การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

๒. นักเรียนได้รับการดูแลด้านการเรียน การ
พัฒนาตนเอง เรียนรู้อย่างมีความสุข และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

๒. ตอบแบบสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 

๓. นักเรียนมีความอบอุ่น มีความปลอดภัยได้รับ
การดูแลช่วยเหลือส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 

๓. ตอบแบบสอบถาม / คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

แบบสอบถาม/ปพ.๕ 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 สามารถแก้ไขปัญหานักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา  และส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนกลุ่มปกติให้เรียนรู้
ได้อย่างมีความสุข 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 
( ลงชื่อ )………………………………. 
       (นายพีรวัฒน์  เทพจักร์) 
         ครู ช านาญการพิเศษ 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 ( ลงชื่อ )……………………………... 
       (นางอรุณวรณ  เทพดวงแก้ว) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 



๕๔ 
 

โครงการ   พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย 
แผนงาน   บริหารงานวิชาการ  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวศิริพร สารพิมพ์ 
ระเวลาด าเนินงาน  1 พฤษภาคม  ๒๕๖๕ – 30 เมษายน  ๒๕๖6 
สนองมาตรฐานโรงเรียน   มฐ.ที่ 1 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา   ข้อที่ ๓ 
๑. หลักการและเหตุผล 

การเรียนการสอนระดับปฐมวัย เป็นการเตรียมความพร้อมเด็กอายุระหว่าง  ๓-๕  ปี เพื่อให้เด็กมี
ความพร้อมทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์-จิตใจ  สังคมและด้านสติปัญญา และให้เด็กมีความ
พร้อม  ทางทักษะต่างๆ   พร้อมที่จะเรียนในระดับประถมศึกษาต่อไป   ฉะนั้นครูผู้สอนในระดับปฐมวัย
จะต้อง มีการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก ให้สอดคล้อง
กับพัฒนาการของเด็กให้เหมาะสมกับบริบทของสังคม วัฒนธรรมเด็กที่อาศัยอยู่ ความรัก ความเอ้ืออาทร
และความเข้าใจของคนทุกคน เพ่ือสร้างรากฐานคุณภาพชีวิต  ให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  
เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม  โดยน าแผนการจัดประสบการณ์มาปรับปรุง  พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้
เด็ก มีความพร้อมทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจด้านสังคม และด้านสติปัญญา ดังนั้นโรงเรียน
บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาการเรียนการสอนระดับปฐมวัยขึ้น 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือเป็นการพัฒนาความพร้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
๓. เป้าหมาย 
  ๓.๑ เชิงปริมาณ 
        ๑. นักเรียนระดับปฐมวัยมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจสังคม สติปัญญาทุกคน 
  ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
                1. นักเรียนได้พัฒนาความพร้อมทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ สังคม และด้าน
สติปัญญาร้อยละ 90 
๔. งบประมาณ 
 งบประมาณ จ านวน   ๑๐,๐๐๐   บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

ที ่ รายการ ราคา จ านวน รวม 
๑ ของเล่นตามมุม - - ๔,๐๐๐ 
๒ วัสดุทางการศึกษา - - ๖,๐๐๐ 

 รวม   ๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 



๕๕ 
 

๕. การด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๑. 
 

๒. 
๓. 
 
 
 
 
 
 

 
๔. 
๕. 
๖. 

ประชุมชี้แจงเสนอโครงการแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
ด าเนินการตามโครงการ / กิจกรรม 
- ฝึกพัฒนาศักยภาพในทักษะด้านต่างๆของ
นักเรียนตามความถนัด 
- ร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะกับโรงเรียน
อ่ืนๆตามความเหมาะสม 
- จัดท าแฟ้มพัฒนาทักษะของนักเรียน 
- พัฒนาทักษะทางด้านกีฬาของนักเรียน
อนุบาลอย่างต่อเนื่อง 
นิเทศก ากับติดตามฯ 
ประเมินผลฯ 
สรุปรายงานผล 

พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
 

พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
ตลอดปี 

 
 
 
 
 
 
 

มกราคม ๒๕๖6 
มีนาคม ๒๕๖6 
มีนาคม-เมษายน ๒๕๖6 

ผู้บริหาร/คณะครู 
 

 ครูศิริพร 
ครูศิริพร  

 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร/วิชาการ 
ครูศิริพร 
ครูศิริพร  

๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และการประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้ 

๑. นักเรียนได้เรียนมีความพร้อมทุกๆด้านตาม
ศักยภาพของตนเอง 
 
๒. นักเรียนได้พัฒนา ๔ ด้าน ร่างกาย อารมณ์จิตใจ 

ตรวจสอบ 
ตรวจผลงาน 
สังเกต สัมภาษณ ์
ส ารวจ 

แบบบันทึกนิเทศภายใน 
แบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
แบบส ารวจ 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ครูและผู้ปกครองมีรู้ระบบการเรียนการพัฒนาความพร้อมของนักเรียน 
  ๒. นักเรียนได้พัฒนาความพร้อมทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ สังคมและด้าน
สติปัญญา  
  ๓. นักเรียนมีความพร้อมที่จะได้เรียนในระบบภาคบังคับ 

 

         ผู้เสนอโครงการ 
 
 
( ลงชื่อ )…………………………....……. 
       (นางสาวศิริพร  สารพิมพ์) 
         ครู ช านาญการพิเศษ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 ( ลงชื่อ )……………………………... 
       (นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 



๕๖ 
 

โครงการ   โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
แผนงาน   บริหารงานวิชาการ 
ลักษณะ โครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางน้ าอ้อย  เทพชาติ  นายพีรวัฒน์  เทพจักร์ 
ระเวลาด าเนินงาน  1 พฤษภาคม ๒๕๖๕ – 30 เมษายน ๒๕๖6 
สนองมาตรฐานโรงเรียน   มฐ. ที่ 1/11  
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา   ข้อที่ ๓,ข้อที่ ๖ 
๑. หลักการและเหตุผล 

ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการ  
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) ซึ่งเป็นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ 
สามารถให้บริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนมีอุปกรณ์สิ่งอ านวย
ความสะดวกเอ้ือต่อการเรียนรู้ผู้บริหารและครูมีความพร้อมด้านสมรรถนะศักยภาพ สร้างโอกาสเรียนรู้เพ่ือ
สร้างอาชีพในอนาคต โรงเรียนเป็นศูนย์รวมและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมมีความ
เชื่อมั่นและศรัทธา ในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน โรงเรียนบ้านบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา ได้รับการ
คัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลที่จะเป็น  ศูนย์กลางในชุมชน เป็นต้นแบบที่มีความพร้อม
ให้บริการการศึกษามีคุณภาพ สร้างโอกาสให้ นักเรียนในพ้ืนที่ต าบลผางาม ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ 
จากบริบทของโรงเรียน โรงเรียน บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เป็น
โรงเรียนขนาดกลาง ดังนั้นโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา จึงได้จัดท าโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล เพ่ือ ระดมสรรพก าลังที่มีอยู่ในชุมชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน และเอกชน เพ่ือพัฒนาผู้เรียน จึงถือ
หลักประกันกับชุมชนว่าโรงเรียนคุณภาพนี้จะส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้รับความรู้ กระบวนการทักษะ
ที่จ าเป็นต่อการธ ารงตน ด าเนินชีวิตในการเป็นพลเมืองที่ดี ตลอดจนเป็นศูนย์ รวมสื่อแหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชนให้ชุมชนมีส่วนร่วม และเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ โรงเรียนมีความพร้อมด้าน อาคาร
สถานที่ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมงานอาชีพสุขภาพและเทคโนโลยีมีทักษะ วิชาการทักษะ
ชีวิตทักษะอาชีพ  
  ๒.๒ เพ่ือให้ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมมีครูและบุคลากรครบชั้นครบทุก
วิชาเอก ทั้งมีสมรรถนะ ศักยภาพ คิดสร้างสรรค์นวัตกรรม คลังความรู้  
๓. เป้าหมาย 
  ๓.๑ เชิงปริมาณ 
       ๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาทุกคน 
       ๒. นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาทุกคน 
  ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       นักเรียนมีทักษะทางด้านวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความพร้อมด้านสมรรถนะศักยภาพ โรงเรียนมีอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการพร้อมเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ของชุมชน 

 



๕๗ 
 

๔. งบประมาณ 
 งบประมาณ จ านวน 5,000     บาท  (ห้าพันบาทถ้วน) 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

ที ่ รายการ ราคา จ านวน รวม 
  ๑ วัสดุเพื่อการศึกษา   5,000      
 รวม   5,000      

๕. การด าเนินการ 

ที ่ งาน/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้ปฏิบัติ 

๑. 
๒. 
๓. 
 
 
 
 
 

 

ร่วมประชุมวางแผนชี้แจงเสนอโครงการ           
แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบด าเนินโครงการ  
ด าเนินกิจกรรมตามแผนและโครงการ 
      - ด้านโครงสร้าง พ้ืนฐาน โรงเรียนมีอาคารเรียน 
อาคารประกอบ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ พร้อมใช้ในการ
เรียนการสอน 
       - ด้านการส่งเสริมการศึกษา  โรงเรียนมีความพร้อม 
ด้านบุคลากรในการ จดัการเรียนรู้ครูครบทุก กลุ่มสาระ
การเรียนรู้  
      - ด้านการสร้าง เครือข่ายและการมีส่วนร่วมภาคี 
ทีมี่ส่วนร่วมเก่ียวข้อง ในการสนับสนุนทักษะ คุณภาพการ
จัด การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
      - ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพ 

พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
ตลอดปี 
 
 
 
 
 
 
 

ครูน้ าอ้อย  
ครูพีรวัฒน์ 
ครูทุกคน 

 
 

 

๔. ก ากับนิเทศติดตาม มีนาคม ๒๕๖6 ผอ. อรุณวรรณ 
 ๕. ประเมินผลโครงการ และสรุปรายงานผ มีนาคม ๒๕๖6 ครูน้ าอ้อย  

ครูพีรวัฒน์ 
๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและการ
ประเมิน 

เครื่องมือที่ใช้ 

๑. โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ พร้อมใช้ในการเรียนการสอน 
๒. โรงเรียนมีความพร้อม ด้านบุคลากรในการจัดการ
เรียนรู้ครูครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๓. ภาคีมีส่วนร่วมเก่ียวข้อง ในการสนับสนุนทักษะ 
คุณภาพการจัด การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
๔. นักเรยีนมีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ตาม
ศักยภาพของผู้เรียน 

๑. โดยการตอบ
แบบสอบถาม 
๒.  โดยการสัมภาษณ์  
 
 

-แบบประเมิน
ห้องเรียน  
-แบบส ารวจความพึง
พอใจการจัดท า 
แผนปฏิบัติการ 
-แบบประเมินการ
จัดท าแผนการสอน  
-แบบประเมิน
ห้องเรียนและแหล่ง



๕๘ 
 

เรียนรู้ แบบนิเทศการ
เรียนรู้ 
-แบบประเมินการมี
ส่วนร่วมของภาคีผู้มี 
ส่วนร่วม 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      ๑. โรงเรียนมีสถานที่พร้อมในการจัดการเรียนรู้มีสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
      ๒. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการใช้ในการจัดการเรียนรู้  
      ๓. โรงเรียนมีบุคลากรในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวิชาเอก  
      ๔. ภาคีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
 

 
ผู้เสนอโครงการ 

 
 

(ลงชื่อ)…………………………………………………………….. 
(นางน้ าอ้อย  เทพชาติ) 
ครู ช านาญการพิเศษ 

 
 

(ลงชื่อ)…………………………………………………………….. 
(นางสายอรุณ  เทพจักร)์ 

ครู ช านาญการพิเศษ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
(ลงชื่อ)…………………………………………………………….. 

(นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 
 

โครงการ   น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงาน   บริหารวิชาการ                   
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ    นายจักรกฤษณ์  ศรีรัตน์,นายพีรวัฒน์  เทพจักร์ 
ระยะเวลาด าเนินงาน  1 พฤษภาคม ๒๕๖๕ – 30 เมษายน ๒๕๖6 
สนองมาตรฐานโรงเรียน   มฐ.ที่ 1/9 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ข้อที่ ๒ 
๑. หลักการและเหตุผล 
  โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ได้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยยืดหลักการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการเรียนรู้จากการฝึก
ปฏิบัติให้ได้ผลและเกิดประโยชน์แก่นักเรียนได้อย่างแท้จริงและมีคุณธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์    
๘ ประการ คือ ๑. รักชาติศาสน์กษัตริย์ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต ๓. มีวินัย ๔. ใฝ่เรียนรู้ ๕. อยู่อย่างพอเพียง      
๖. มุ่งมั่นในการท างาน ๗. รักความเป็นไทย ๘. มีจิตสาธารณะน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน
และเป็นเด็กดีมีจิตอาสาร่วมพัฒนาชุมชนให้ด ารงชีวิตแบบวิถีพอเพียงโดยการน าทักษะประสบการณ์      
และความรอบรู้จากโครงการ น าไปขยายผลต่อให้กับผู้ปกครองและชุมชนและใช้โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝาย
วิทยาเป็นองค์กรแห่งการศึกษาเรียนรู้ของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนน าไปสู่การปฏิบัติใช้ใน
ชีวิตประจ าวันมีวิถีพอเพียงสามารถพ่ึงพาตนเองได้จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา 
๒. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้ครูและนักเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามพระราชด ารัส 
  2. เพ่ือให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการศึกษาเรียนรู้ของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน 
๓. เป้าหมาย 

๓.๑ เชิงปริมาณ 
       ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาทุกคน และนักเรียน
ทุกคนมีแหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
       1. ครูและนักเรียนได้น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ   
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       2. โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการศึกษาเรียนรู้ของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน 
๔. งบประมาณ   

งบประมาณ    จ านวน ๑๐,๐๐๐    บาท   (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
๕. การด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้ปฏิบัติ 

๑. 
๒. 
๓. 

ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ 
ประชุมวางแผนด าเนินงาน 
จัดท าโครงการ/กิจกรรม 

มกราคม ๒๕๖๕ 
มีนาคม ๒๕๖๕ 
มีนาคม ๒๕๖๕ 

คณะครู 
ผู้อ านวยการ 
ครูจักรกฤษณ์ 



๖๐ 
 

๔. 
๕. 
 

๖. 
 
 
 
 
 

๗. 

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
จัดท าคู่มือการเรียนรู้บูรณาการกับหลักสูตร
สถานศึกษา 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามคู่มือการเรียนรู้ 

- กิจกรรมการเกษตรเพื่อการเรียนรู้ 
-    การปลูกพืชผักสวนครัว 
    -    การเลี้ยงปลาดุกและกบในบ่อซีเมนต์ 
    -    การเลี้ยงปลานิลในกระชัง 
บันทึกผลการปฏิบัติงาน 
 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 

พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
เมษายน ๒๕๖๕ 

 
ตลอดปี 
ตลอดปี 
ตลอดปี 
ตลอดปี 

ระหว่างการปฏิบัติ 
พฤษภาคม ๒๕๖5
มีนาคม -เมษายน 

๒๕๖6 
 

ครู จั ก รกฤษณ์ /
ผอ. 
คณะครู/ชุมชน 
 
 
ครูจักรกฤษณ์/ 
ครูพีรวัฒน์   
 
 
ครูจักรกฤษณ์/   
คณะครู 

๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัดและ     
การประเมิน 

เครื่องมือที่ใช้ 

๑.  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้น 
2. ครูและนักเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน 
๓. นักเรียนมีคุณธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมี   
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

๑. แบบส ารวจ 
๒. การบันทึกการ
ด าเนินกิจกรรม 
๓. การบันทึกการ
ด าเนินกิจกรรม 

๑. แบบส ารวจ 
๒. แบบการบนัทึก
การด าเนินกิจกรรม 
๓. แบบการบันทึก
การด าเนินกิจกรรม 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนสอนตามสภาพจริง 
  ๒. ครูและนักเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตามพระราชด ารัส 
  ๓. นักเรียนมีคณุธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
  ๔. โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการศึกษาเรียนรู้ของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน 

 
รายละเอียดความต้องการวัสดุประกอบโครงการ / กิจกรรม 

กิจกรรม  :    กิจกรรมการเกษตรเพื่อการเรียนรู้ 
ระยะเวลาที่ต้องการ     :   ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖6 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา / หน่วย 

( บาท ) 
รวมเป็นเงิน

(บาท) 

๑ วัสดุการเกษตร - - 5,000 
๒ วัสดุการจัดท า ซ่อมแซมโรงเรือน - - 5,000 

รวม  ๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 
 



๖๑ 
 

ผู้เสนอโครงการ      ผู้อนุมัติโครงการ 
 
     
(ลงชื่อ) …………………………………………………   (ลงชื่อ) ………………………………………………… 

(นายจักรกฤษณ์   ศรีรัตน์)    (นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 
              ครู ช านาญการพิเศษ    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 
 
 
(ลงชื่อ) …………………………………….…………… 
          (นายพีรวัฒน์  เทพจักร์) 
            ครู ช านาญการพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖๒ 
 

โครงการ   การแข่งขันกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
แผนงาน                             บริหารงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางพรรณี  ปลอดโปร่ง นายบรรจบ  ไชยอาม 
ระเวลาด าเนินงาน  1 พฤษภาคม ๒๕๖๕ – 30 เมษายน ๒๕๖6 
สนองมาตรฐานโรงเรียน  มฐ.ที่ ๑/10 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ข้อที่ ๓ 
๑. หลักการและเหตุผล 

การกีฬามีความส าคัญมากท่ีจะพัฒนาคุณภาพของนักเรียนเพราะการเล่นกีฬาจะท าให้นักเรียนได้
มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
  การจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียนจะเน้นให้นักเรียนทุกคน ได้มีส่วนร่วมใน
การแข่งขันเพ่ือที่จะให้นักเรียนได้แสดงความสามารถของตนเองทางด้านทักษะกีฬา และได้สอดคล้องกับ
มาตรฐาน จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
๒. วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีวินัยในตนเองมีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยตลอดจนสร้างความรัก 
สามัคคีในหมู่คณะ  
  2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกก าลังกาย มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง รู้จักการใช้เวลาว่างเป็น
ประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด 
  3. เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนของโรงเรียน ไปแข่งขันในระดับอื่นๆ ต่อไป 
๓. เป้าหมาย 
  ๓.๑ เชิงปริมาณ 
       นักเรียนทุกคนมีวินัยในตนเอง มีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความรักมีความสามัคคี 
  ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
        1. นักเรียนได้ออกก าลังกาย มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
และห่างไกลยาเสพติดร้อยละ95 
       2. นักเรียนได้เล่นกีฬาอย่างทั่วถึง และยกระดับมาตรฐานการกีฬาชนิดต่างๆ สนุกสนาน 
เพลิดเพลิน  
๔. งบประมาณ 
 งบประมาณ จ านวน     ๒๖,๐๐๐     บาท  (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

ที ่ รายการ ราคา จ านวน รวม 
๑ ค่าจ้างเหมารถ ๑๐,๐๐๐ 1 คัน ๑๐,๐๐๐ 
๒ เบี้ยเลี้ยง ครู อาหารนักเรียน   ๑๐,๐๐๐ 
๓ วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการ

ฝึกซ้อมทักษะ 
  ๖,๐๐๐ 

 รวม   ๒๖,๐๐๐ 
 



๖๓ 
 

๕. การด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้ด าเนินการ 
๑. 
๒. 
๓. 
 
 
 
 

๔. 

จัดท าโครงการและน าเสนอ  
ประชุมครูแต่งตั้งคณะท างาน  
 ด าเนินตามโครงการ  
- เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียน 
- จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน 
- เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนขยายโอกาส 
สพป.เชียงราย เขต ๑ ในระดับต่างๆ 
สรุปผล/ประเมินผล  

พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
มกราคม ๒๕๖6 
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 
กุมภาพันธ์  ๒๕๖6 

ครูพรรณี 
ผู้อ านวยการ/คณะครู 
คณะครู 
 
 
 
 
ครูพรรณี 

๖. การประเมินผล 

ดัชนีบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการ/ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัด/

ประเมินผล 
๑. นักเรียนได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และสังคม 
นักเรียนมีวินัยในตนเอง มีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้   
รู้ชนะ รู้อภัย มีความรักมีความสามัคคีในหมู่ 
๒. นักเรียนได้ออกก าลังกาย มีสุขภาพที่
สมบูรณ์แข็งแรง รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด 
๓. นักเรียนมีทักษะ ความถนัดและความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ 
๔. นักเรียนได้เล่นกีฬาอย่างทั่วถึง และ
ยกระดับมาตรฐานการกีฬาชนิดต่างๆ 
สนุกสนาน เพลิดเพลิน  

๑. บันทึกข้อมูล/เอกสาร 
 
 
 
2. บันทึกพฤติกรรม 
 
 
๓. บันทึกข้อสังเกต/
พฤติกรรม 
๔.บันทึกข้อสังเกต/
พฤติกรรม 

บันทึกข้อมูล/เอกสาร 
 
 
 
แบบบันทึกพฤติกรรม 
 
 
แบบบันทึกข้อสังเกต 
 
แบบบันทึกข้อสังเกต 
 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
  2. นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่มผางาม ประจ าปี ๒๕๖๕
นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนขยายโอกาส สพป.เชียงรายเขต ๑       
  3. นักเรียน คณะครู โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา และกลุ่มโรงเรียนผางามมีความสามัคคี
ท างานร่วมกันอย่างมีความสุขทุกคน 
  4. นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาและนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนผางามเป็นนักกีฬา รู้แพ้รู้
ชนะ รู้อภัย 
 
 
 

  



๖๔ 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 

 
(ลงชื่อ)……………………………………………………………. 

(นางพรรณี  ปลอดโปร่ง) 
ครู ช านาญการพิเศษ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
(ลงชื่อ)………………………………………………….………... 

(นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 

 
 
 
(ลงชื่อ)……………………………………………………………. 
                    (นายบรรจบ  ไชยอาม) 
                        ครู ช านาญการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 



๖๕ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข. งาน/โครงการด้าน
บริหารงานทั่วไป 



๖๖ 
 

โครงการ   พัฒนาสภาพภูมิทัศน์ 
แผนงาน                             บริหารงานทั่วไป 
ลักษณะงาน / โครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ นายจักรกฤษณ์   ศรีรัตน์ 
ระเวลาด าเนินงาน  1 พฤษภาคม ๒๕๖๕ – 30 เมษายน ๒๕๖6 
สนองมาตรฐานโรงเรียน  มฐ.ที่ 2/7 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ข้อที่ ๕ 
๑. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ให้การศึกษาแก่เยาวชน เพ่ืออบรมบ่มนิสัยให้นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้  
มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ปัจจุบันสภาพอาคาร ห้องเรียนบางส่วนช ารุด
ทรุดโทรมเนื่องจากใช้งานมานาน อาคารและห้องส านักงานมีไม่เพียงพอกับความต้องการของนักเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษา จึงควรซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเพ่ือใช้ประโยชน์จากอาคารเรียนให้มากที่สุด 
เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและทางราชการ ห้องสนับสนุน
การเรียน การสอน ห้องส านักงานถือว่ามีความส าคัญที่จะช่วยให้บุคลากรทางการศึกษาช่วยสนับสนุนให้
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ สติปัญญาของนักเรียนให้ดีที่สุด 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนการสอนนักเรียน 
  ๒.  เพ่ือความปลอดภัยให้แก่นักเรียน 
3. เป้าหมาย 
  ๓.๑ เชิงปริมาณ   
       ๑. จัดภูมิทัศน์โดยรอบให้เอ้ือต่อการจัดระเบียบการเรียนการสอน  เช่น ทาสีอาคารเรียน
อาคารประกอบ รั้วโรงเรียน  ให้สวยงาม 
  3.2 เชิงคุณภาพ 
            1. โรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่เอ้ือในการเรียนการสอนอย่างปลอดภัย 100 %   
๔. งบประมาณ 
 งบประมาณ จ านวน     3๐,๐๐๐     บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) 
รายละเอียดความต้องการวัสดุประกอบโครงการ / กิจกรรม 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา / หน่วย 

( บาท ) 
รวมเป็นเงิน

(บาท) 

๑. - จัดท าป้ายโรงเรียน 
- ทาสีอาคารเรียนอาคาร 
- รั้วโรงเรียน  
- จัดสวนหย่อม 

 ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

รวม   ๓๐,๐๐๐ 
 
 
 



๖๗ 
 

๕. การด าเนินการ 

ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้ปฏิบัติ 

๑. 
๒. 
 

๓. 
๔. 
 

๕. 
๖. 
๗. 

ร่วมประชุมวางแผนชี้แจงเสนอโครงการ           
แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบด าเนิน
โครงการ  
ด าเนินกิจกรรมตามแผนและโครงการ 
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สถานที่ 
นิเทศติดตาม ผลการด าเนินโครงการ 
สรุปผลการด าเนินโครงการ ประเมินโครงการ 
ปรับปรุงและพัฒนาผลการด าเนินโครงการ 
 รายงานผลการด าเนินโครงการ 

พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 
 
มีนาคม ๒๕๖6 
มีนาคม ๒๕๖6 
มีนาคม ๒๕๖6 

ผู้อ านวยการ/คณะครู 
ผู้อ านวยการ/คณะครู 

 
คณะครู/นักการภารโรง     
ผู้อ านวยการ/กรรมการ 

 
นายจักรกฤษณ์   
นายจักรกฤษณ์   
นายจักรกฤษณ์   

๖. การประเมินผล 
ดัชนีบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการ/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด/ประเมินผล 

๑. อาคารเรียนมีพอเพียงและเหมาะสมต่อ
พ้ืนที่ใช้สอยของโรงเรียน 
๒. ภูมิทัศน์โดยรอบเอ้ือต่อการจัดการเรียน
การสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพปลอดภัย 

๑. โดยการสอบถาม 
 
๒.  โดยการสัมภาษณ์      

๑. แบบสอบถาม 
 
๒. แบบสัมภาษณ์  

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. จัดห้องเรียนได้ครบตามความต้องการ เหมาะสม สวยงาม มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
  2. จัดห้องส านักงานอย่างมีประสิทธิภาพ  มีระเบียบในการใช้อย่างชัดเจน 
  3. จัดห้องสนับสนุนการเรียนการสอนได้เพียงพอกับความต้องการของครูและนักเรียน 
  4. อาคารเรียนใช้งานได้ตามปกติและสวยงาม 
  5. มีความปลอดภัยในสวัสดิภาพด้านต่างๆ ส าหรับนักเรียน 
  6. การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 
 
 
ผู้เสนอโครงการ      ผู้อนุมัติโครงการ 
 
     
(ลงชื่อ) …………………………………………………   (ลงชื่อ) ………………………………………………… 

(นายจักรกฤษณ์   ศรีรัตน์)    (นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 
             ครู ช านาญการพิเศษ    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 
 
 



๖๘ 
 

โครงการ   พัฒนาระบบงานสารสนเทศในสถานศึกษา 
แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 
ลักษณะ โครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นายธีรวิชญ์ สุวรรณเจริญ 
ระเวลาด าเนินงาน  1 พฤษภาคม ๒๕๖๕ – 30 เมษายน ๒๕๖6 
สนองมาตรฐานโรงเรียน  มฐ.ที่ 2/7 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ข้อที่ ๕ 
1. หลักการและเหตุผล 
  โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
และฉบับปรุบปรุง พ.ศ.2560 เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญทางวิทยาการ เป็นการสร้างกลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งในโลกยุคปัจจุบันเป็นโลกการติดต่อสื่อสารซึ่งต้องอาศัยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแม่นย าจึงท า
ให้การท างานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเรียกข้อมูลข่าวสารต่างๆ นี้ว่า ระบบสารสนเทศ เป็นกลุ่มของ
องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งท าการรวบรวมประมวลผล , เก็บรักษา และกระจายสารสนเทศ
ออกไปเพ่ือสนับสนุน การควบคุมการวิเคราะห์ , การตัดสินใจและการวางแผนที่เกิดขึ้นภายในองค์กร 
กิจกรรมที่เกิดข้ึนในระบบสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศในปัจจุบันมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา  

๒. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเป็นระบบ ครอบคลุม และทันต่อการใช้งาน 
  2. เพ่ือให้มีครุภัณฑ์เหมาะสมกับการใช้งาน 
๓.    เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
       1. โรงเรียนมีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN) เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา 
       2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีครุภัณฑ์ท่ีเหมาะสมและปลอดภัยในการใช้งาน 
  ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
      1. ห้องเรียนทุกห้องมีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนทุกเวลา 
               2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีครุภัณฑ์ท่ีเหมาะสมและปลอดภัยในการใช้งาน 100 % 
๔. งบประมาณ 
  งบประมาณ จ านวน    ๕,๐๐๐    บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

ที ่ รายการ ราคา จ านวน รวม 
๑ วัสดุทางการศึกษา 5,๐๐๐  5,๐๐๐ 

 รวม   ๕,๐๐๐ 
 
 
 
 



๖๙ 
 

๕. การด าเนินการ 
ที ่ การด าเนินงาน   ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ 
๑. 
 

๒. 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประชุมชี้แจงคณะครู                              
เสนอโครงการ  จัดท าโครงการ 
ด าเนินงานตามโครงการ  ดังนี้ 
-จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการ
จัดท าเอกสาร  เช่นวัสดุส านักงาน วัสดุ
คอมพิวเตอร์ 
-จัดเก็บเอกสารงานธุรการเป็น ๔ กลุ่มงาน  
ในระบบ e-filing 
-จัดเก็บข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์  และ
เอกสาร  ดังนี้ 
    -ข้อมูล  Smis 
    -ข้อมูล Data On Web 
    -ข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส 
    -ข้อมูลนักเรียนพิการเรียนร่วม 
    -ข้อมูลการรับนักเรียน , ส ามะโน
นักเรียน 
    -ข้อมูลการย้ายเข้า – ย้ายออก 

พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
  
พฤษภาคม ๒๕๖๕ –
เมษายน ๒๕๖6 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการ/คณะครู 
 
ครูธีรวิชญ ์
 
 
 
 
 
 

3. 
4. 

 -นิเทศ/ติดตาม/ประเมินผล 
- รายงานผลการด าเนินงาน 

เมษายน ๒๕๖6 
สิ้นปีการศึกษา 

 

๖. การประเมินผล 
ดัชนีบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการ/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด/

ประเมินผล 
๑. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือ
ใช้ในการเรียนการสอน 
๒. โรงเรียนมีการจัดเก็บเอกสาร  ข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ  สะดวกต่อ การค้นหา และสามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. ข้อมูลสารสนเทศทุกประเภทสะดวกต่อการใช้งาน  
ค้นหา และตรวจสอบได้ 
4. โรงเรียนมีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์( LAN) 
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา 
 

การสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

 
 



๗๐ 
 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑ โรงเรียนมีระบบการบริหารงานที่มีความคล่องตัว  และปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตาม 
สถานการณ์ 
 ๒. การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเป็นระบบ  ครอบคลุม  และทันต่อการใช้งาน 
 ๓. ให้ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการบริหารงาน 
  ๔. โรงเรียนมีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์( LAN) เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา 

 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 
(ลงชื่อ)……………………………………………………………. 
            (นายธีรวิชญ์ สุวรรณเจริญ) 
               ครู ช านาญการพิเศษ 

 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

(ลงชื่อ)…………………………………………………….……... 
(นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 
 

โครงการ      โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 
ลักษณะ โครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางอนงค์ศิริ  นัยยะ , นางสาวสุวภา  วรรณโล 
ระเวลาด าเนินงาน  1 พฤษภาคม  ๒๕๖๕ – 30 เมษายน  ๒๕๖6 
สนองมาตรฐานโรงเรียน  มฐ.ที่ 1/1 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ข้อที่ ๕ 
๑. หลักการและเหตุผล 
  สุขภาพของนักเรียนเป็นสิ่งส าคัญต่อการพัฒนาด้านการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง นักเรียนมีสุขภาพดี
สามารถเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี เพราะฉะนั้นโรงเรียนต้องให้ความส าคัญต่อการดูแลสุขภาพของนักเรียนเป็น
รายบุคคลโดยครูประจ าชั้นทุกชั้นจะต้องให้ความส าคัญดูแลนักเรียนตั้งแต่เท้าจนถึงศีรษะของนักเรียน   
ครูทุกคนทุกชั้นเรียนจะต้องแนะน า เสนอแนะให้นักเรียนได้รู้จักดูแลสุขภาพของตนเองอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่องเพ่ือช่วยให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข นักเรียนทุกคนสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้         
เป็นอย่างดีและปลอดภัย 
  ในส่วนของการท าประกันชีวิตให้กับนักเรียนเป็นสิ่งจ าเป็นที่โรงเรียนต้องด าเนินการให้เพ่ือความ
อุ่นใจแก่ผู้ปกครองนักเรียนและครูผู้สอนและสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยระหว่างโรงเรียน      
กับผู้ปกครองนักเรียนอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
๒. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือดูแลส่งเสริมสุขภาพ อนามัย การตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนทุกคนทุกชั้นเรียน 

2. เพ่ือท าประกันชีวิตในการป้องกันเหตุที่ไม่ควรให้แก่นักเรียนทุกคนทุกชั้นเรียน 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงคุณภาพ 
       1. โรงเรียนดูแล ส่งเสริมสุขภาพอนามัย การตรวจสุขภาพให้กับนักเรียน 
       2. โรงเรียนท าประกันชีวิตให้กับนักเรียน 
  ๓.๒ เชิงปริมาณ 
       1. โรงเรียนดูแล ส่งเสริมสุขภาพอนามัย การตรวจสุขภาพให้กับนักเรียน ครบ 100 % 
       2. โรงเรียนท าประกันชีวิตหมู่ให้กับนักเรียน ครบ 100 % 
4. งบประมาณ  
        งบประมาณ จ านวน     10,๐๐๐     บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

ที ่ รายการ ราคา จ านวน รวม 
๑ ยาสามัญประจ าบ้านและ

อุปกรณ์การรักษา 
10,๐๐๐  10,๐๐๐ 

 รวม   10,๐๐๐ 
 
 
 



๗๒ 
 

๕. การด าเนินการ 
ที ่ การด าเนินงาน  Implementation ระยะเวลา  Time ผู้รับผิดชอบ 
๑. 
๒. 
๓. 
 
 
 
 
 
 
 

    
    ๔. 

๕. 

ประชุมชี้แจงเสนอโครงการ 
แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ  
- จัดกิจกรรมดูแลสุขภาพ ตรวจสุขภาพ 
โดยครูประจ าชั้น /ครูเวรประจ าวัน 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การดูแล
สุขภาพ การออกก าลังกายโดยครูประจ า
ชั้น/ครูเวร 
-ท าประกันชีวิตหมู่ให้กับนักเรียนทุกคนทุก
ชั้นเรียนโดยเจ้าหน้าที่อนามัยโรงเรียน 
- กิจกรรม อย. น้อย 
นิเทศติดตามประเมินผล 
สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 

พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
พฤษภาคม  ๒๕๖๕ –
เมายน ๒๕๖6 

ผู้อ านวยการ/คณะครู 
คณะครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครูอนงค์ศิริ 
ครูอนงค์ศิริ 

๖. การประเมินผล 
ดัชนีบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการ/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด/ประเมินผล 

๑. โรงเรียนดูแล ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย การตรวจสุขภาพให้กับ
นักเรียน 
๒. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ดูแลสุขภาพอนามัย การออก
ก าลังกายให้กับนักเรียน 
๓. โรงเรียนท าประกันชีวิตหมู่
ให้กับนักเรียน 

1. บันทึกการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของนักเรียน 
 
2. บันทึกการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้านสุขอนามัยของ
นักเรียน/สอบถาม 
3. กรอกเอกสารการท าประกัน
ชีวิตหมู่ของนักเรียน 

1. แบบบันทึกการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยของนักเรียน 
 
2. แบบบันทึกการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ด้านสุขอนามัย/แบบ
สอนถาม 
3. เอกสารประกันชีวิตหมู่
ส าหรับนักเรียน 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑. โรงเรียนดูแล ส่งเสริมสุขภาพอนามัย การตรวจสุขภาพให้กับนักเรียน 
  ๒. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดูแลสุขภาพอนามัย การออกก าลังกายให้กับนักเรียน  
  ๓. โรงเรียนท าประกันชีวิตหมู่ให้กับนักเรียน  
 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 
 

 

                       ครูอัตราจ้าง 
 

                                คร ู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

ลงชื่อ …....…………………………………………..… 
(นางอนงค์ศิริ  นัยยะ) 
ครูช านาญการพิเศษ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

ลงชื่อ …....…………………………………………..… 
(นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 

    ลงชื่อ …....…………………………………………..… 
                 (นางสาวสวุภา  วรรณโล) 

     ลงชื่อ …....…………………………………………..… 
                 (นางกรรณิการ์  สิทธิขันแก้ว) 



๗๔ 
 

โครงการ      สานสัมพันธ์ใต้ร่มจามจุรี 
แผนงาน   งานบริหารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางพรรณี  ปลอดโปร่ง 
ระเวลาด าเนินงาน  1 พฤษภาคม ๒๕๖๕ – 30 เมษายน ๒๕๖6 
สนองมาตรฐานโรงเรียน  มฐ.ที่ ๑/1 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ข้อที่ ๓ 
๑. หลักการและเหตุผล 
  การศึกษาปัจจุบันเน้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ชุมชนถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ตั้งแต่
อดีตถึงปัจจุบันสถานศึกษาเป็นศูนย์กลางของการประสานสัมพันธ์ระหน่วยงานต่างๆตลอดถึงการบริการ
ชุมชนและท้องถิ่นอ านวยความสะดวก ให้ความรู้เสนอแนะชุมชนจน  สามรถน าภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้
ความรู้ตามวิถีชีวิตอย่างเหมาะสม 
 โครงการนี้เสนอให้สถานศึกษาปลุกความส านึกให้กับศิษย์เก่าได้เห็นความส าคัญของสถานศึกษาที่
ตนเองเคยเรียนให้เกิดความรัก ความสามัคคีหวงแหน และได้ปลูกฝังสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่เคย
ปฏิบัติสืบทอดกันมา และหาทุนสนับสนุนการศึกษาต่อไป 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 2. เพ่ือเป็นการหารายได้สนับสนุนการศึกษา 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
       ๑. ศิษย์เก่าทุกคนเห็นความส าคัญของสถานศึกษาและมีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียน 
       ๒. โรงเรียนมีรายได้ในการสนับสนุนการศึกษา 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
       ๑. ชุมชน และศิษย์เก่าร้อยละ 80 ให้ความส าคัญต่อการศึกษา 
       ๒. โรงเรียนสามารถจัดหารายได้สนับสนุนการศึกษา 
๔. งบประมาณ 
 งบประมาณ จ านวน     3,๐๐๐     บาท (สามพันบาทถ้วน) 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

ที ่ รายการ ราคา จ านวน รวม 
๑ ค่าจ้างเหมาจัดท าซอง   3,๐๐๐ 

 รวม   3,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 
 

๕. การด าเนินการ 
ที ่ การด าเนินงาน  ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. 
๒. 
 

๓. 
๔. 
 
 

๕. 

 ประชุมวางแผนด าเนินงาน 
จัดท าโครงการ/กิจกรรมเสนอโครงการเพ่ือ
ขออนุมัติ 
ส ารวจวัสดุ / ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นและต้อง
ด าเนินการการตามโครงการ 
- จัดกิจกรรมผ้าป่าศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านทุ่ง
ยั้งหัวฝายวิทยา 
 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
  
 
มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 กรกฎาคม๒๕๖๕-เมษายน 
2566 
  
เมษายน ๒๕๖6 

ผู้อ านวยการ/คณะครู 
ครูพรรณี 
 
คณะครู 
คณะครู 
 
 
คระพรรณี 

๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัดและการ

ประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้ 

๑. ชุมชนให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมจัด
การศึกษา 
๒. ศิษย์มีจิตส านึกต่อสถานศึกของตนและร่วม
พัฒนาสถานศึกษาทุกๆด้าน 
 

๑. โดยการสอบถาม 
๒.  โดยการสัมภาษณ์    
๓. บันทึกสถิติ   
๔. โดยการสังเกต 
๕. บันทึกสถิต ิ
๖. ส ารวจ 
 

๑. แบบสอบถาม 
๒. แบบสัมภาษณ์  
๓.แบบบันทึกสถิติ 
๔. แบบส ารวจ 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  โรงเรียนสามารถให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและสนับสนุนงบประมาณ 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

(ลงชื่อ)……………………………………………………………. 
(นางพรรณี  ปลอดโปร่ง) 

ครู ช านาญการพิเศษ 
 
 

(ลงชื่อ)……………………………………………………………. 
(นางน้ าอ้อย  เทพชาติ) 
ครู ช านาญการพิเศษ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

(ลงชื่อ)…………………………………………………….……... 
(นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 
 
 
 

 
 

 



๗๖ 
 

ชื่อโครงการ     พัฒนางานธุรการ 
แผนงาน      สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางอนงค์ศิริ  นัยยะ , นางสาวนิภา  สุ่ยแดง 
ระเวลาด าเนินงาน     1 พฤษภาคม ๒๕๖๕ – 30 เมษายน ๒๕๖6 
สนองมาตรฐานโรงเรียน     มฐ.ที่ 2/7 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา    ข้อที่ 1 
๑. หลักการและเหตุผล 
  การบริหารงานวิชาการเป็นภาระงานที่ให้บริการ และอ านวยการด้านการบริหารการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา กระบวนการด าเนินงานด้านเพ่ืออ านวยความสะดวกในการท างานด้านต่าง ๆ ของ
บุคลากรทางการศึกษา  ได้พัฒนาวิธีคิด วิธีการท างานที่สร้างสรรค์ มีขวัญและก าลังใจ ท างานด้วย
ความสามารถเต็มก าลัง สนับสนุนให้งานจัดการศึกษาของสถานศึกษาประสบความส าเร็จ ส่งผลโดยตรงต่อ
การจัดการเรียนรู้ของครูแต่ละระดับชั้น ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายหลักของ
สถานศึกษาบรรลุเป้าประสงค์ จึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนายกระดับการให้บริการและอ านวยการด้าน
ต่างๆ แก่บุคลากรอย่างพร้อมเพรียงและเหมาะสมด้านปัจจัยพ้ืนฐานและการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ ทั้งนี้เพื่อส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและนักเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือเป็นแหล่งบริการและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 ๒. เพ่ือจัดหาวัสดุ สื่อและนวัตกรรมให้เพียงพอในการสนับสนุนในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
      1. คุณภาพของข้อมูลสารสนเทศในห้องธุรการ 
      2. ระดับคุณภาพของห้องบริหารงานธุรการ วัสดุส านักงาน มีสภาพดี อ านวยความสะดวก
เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ   
  ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
       1. ร้อยละ ๘๐ ของวัสดุ สื่อและอุปกรณ์ท่ีจัดซื้อ จัดหา 
      2. ร้อยละ ๘๐ ของสื่อ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องใช้ประจ าห้องบริหารงานธุรการ วัสดุส านักงาน
ได้รับการซ่อมบ ารุง 
กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

ชื่อกิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
๑. จัดซื้อ จัดหาวัสดุ สื่อ อุปกรณ์ครุภัณฑ์
ฝ่ายงานบริหารงานธุรการ 

ร้อยละของวัสดุ สื่อและอุปกรณ์ท่ีจัดซื้อ 
จัดหา 

ร้อยละ ๘๐ 

๒. จัดท าบอร์ด ทะเบียน การน าเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศงานธุรการ 
 

ระดับคุณภาพของข้อมูลสารสนเทศใน
ห้องธุรการ 

ระดับดี 



๗๗ 
 

๓. ซ่อมบ ารุงสื่อ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
เครื่องใช้ประจ าห้องบริหารงานธุรการ 
วัสดุ อุปกรณ์ส านักงานอ่ืนๆ 

ร้อยละของสื่อ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
เครื่องใช้ประจ าห้องบริหารงานธุรการ 
วัสดุ อุปกรณ์ส านักงานได้รับการซ่อม
บ ารุง 

ร้อยละ ๘๐ 

๑. กิจกรรม/ระยะเวลา 
ชื่อกิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
๑. จัดซื้อ จัดหา
วัสดุ สื่อ 
อุปกรณ์
ครุภัณฑ์
ส านักงาน งาน
ธุรการ 
๒.จัดท า บอร์ด
ทะเบียน 
๓. การน าเสนอ
ข้อมูล
สารสนเทศงาน
ธุรการด้าน
ต่างๆ 
๔. ซ่อมบ ารุงสื่อ 
อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ 
เครื่องใช้ประจ า
ห้องบริหารงาน
ธุรการ 

            

๖. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินการและงบประมาณที่ใช้ 
 ๖.๑ เงินงบประมาณ   88,190     บาท 
 ๖.๒ เงินนอกงบประมาณ  -      บาท 
  รวม   88,190     บาท 

กิจกรรม รายละเอียด ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ ผู้รับผิดชอ
บ ค่าตอบแ

ทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

๑. จัดซื้อ จัดหาวัสดุ สื่อ 
อุปกรณ์ส านักงาน 
ครุภัณฑ์ฝ่ายงานธุรการ 

๑. จัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน กระดาษ 
หมึกเครื่องถ่าย
เอกสาร หมึกปริ้น

  6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ อนงค์ศิริ 



๗๘ 
 

เตอร์ เครื่องใช้
ส านักงานฯลฯ สื่อ
อุปกรณ์ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

๒. จัดท า บอร์ด 
ทะเบียนการน าเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศงาน
ธุรการ  

๒. จัดจ้างท า
บอร์ดไวนิล 
น าเสนอข้อมูล 
แผนภูมิต่าง ๆ 
และสารสนเทศ
งานธุรการ 

  3,๐๐๐   3,๐๐๐  

๓. ซ่อมบ ารุงสื่อ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
เครื่องใช้ประจ าห้อง
บริหารงานธุรการ 

๓. จัดจ้าง ซ่อม
บ ารุง สื่อ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ที่ช ารุด
เสื่อมสภาพ 

 25,19๐  25,19๐  

รวมทั้งสิ้น - 25,19๐ 63,๐๐๐    88,19๐  
๗. วิธีการประเมิน 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
๑. ร้อยละของวัสดุ สื่อและอุปกรณ์ท่ีจัดซื้อจัดหา ตรวจสอบ แบบบันทึกรายการ 
๒. ระดับคุณภาพของข้อมูลสารสนเทศในห้องธุรการ ตรวจสอบ แบบบันทึกรายการ 
๓. ร้อยละของสื่อ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์เครื่องใช้ประจ า
ห้องบริหารงานธุรการได้รับการซ่อมบ ารุง 

ตรวจสอบ แบบบันทึกรายการ 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับบริการและความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่อย่างทั่วถึง 
 ๘.๒ วัสดุ สื่อและนวัตกรรมมีเพียงพอในการสนับสนุนในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

(ลงชื่อ)……………………………………………………………. 
(นางอนงค์ศิริ  นัยยะ) 
ครู ช านาญการพิเศษ 

 
 

ลงชื่อ)……………………………………………………………. 
(นางสาวนิภา  สุ่ยแดง) 

เจ้าหน้าที่ธุรการ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

(ลงชื่อ)…………………………………………………….……... 
(นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 
 
 
 

 
 



๗๙ 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค. งาน/โครงการด้าน
บริหารงานงบประมาณ 



๘๐ 
 

โครงการ     โครงการส่งเสริมงานบริหารงบประมาณ 
แผนงาน   งบประมาณ 
ลักษณะ โครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางอินทิรา รอดสุวรรณ, นางรุ่งทิพย์ จิระมาตร์,  
                                          นางหยาดพิรุณ  ไชยชมภู, นายบรรจบ  ไชยอาม 
ระเวลาด าเนินงาน  1 พฤษภาคม ๒๕๖๕ – 30 เมษายน ๒๕๖6 
สนองมาตรฐานโรงเรียน มฐ.ที่ 2/7 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที่ ๕ 
๑. หลักการและเหตุผล  
  การบริหารและการจัดการในยุคปฏิรูปการศึกษา  มีเจตนารมณ์ให้มีการกระจายอ านาจการ
บริหารและการจัดการศึกษาจากส่วนกลางไปให้สถานศึกษา  โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของครู
บุคลากรคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองและชุมชน  รวมทั้งผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการ
จัดการและการพัฒนาการศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาให้
สูงขึ้นตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  แผนปฏิบัติการจึงเป็นทิศทางให้การ
ด าเนินงานของโรงเรียนบรรลุเป้าหมาย รวมทั้งป้องกัน ลดความซ้ าซ้อนและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน 
จึงได้ท าโครงการพัฒนาระบบแผนงานและงบประมาณข้ึน 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานการเงิน การบัญชี การพัสดุ และสินทรัพย์ ให้สามารถ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
๓. เป้าหมาย 
  ๓.๑ เชิงปริมาณ   
       ๑. งาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน สามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 
  ๓.๒ เชิงคุณภาพ   
       ๑. งาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน สามารถด าเนินการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการ    
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
๔. งบประมาณ 
 งบประมาณ จ านวน ๑6,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

ที ่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย รวม 
๑ วัสดุ อุปกรณ์   ๑6,00๐ 

รวม ๑6,00๐ 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 
 

5. การด าเนินงาน 
ที ่ งาน/กิจกรรม วัน/เวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ 
๒ 
๓ 
 
 
 

๔ 
๕ 
 

๖ 
 

๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 

ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ 
จัดท าโครงการ/กิจกรรม/เสนอเพ่ือขออนุมัติ 
จัดท าระบบบัญชี เอกสารต่างๆ ทะเบียนคุมเงิน 
แต่ละประเภทรวมทั้งแผนการใช้เงินงบประมาณ  
และจัดท าแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ 
รายงานข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จัดท าข้อมูลต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับงานบริหาร
งบประมาณ 
ตรวจสอบความถูกต้องของการท างานด้านการ
บริหารงบประมาณ 
ตรวจสอบข้อมูลงานการเงิน-พัสดุทุกวัน 
ตรวจสอบการจัดเก็บเอกสารงานการเงิน 
จัดซื้อ-จัดจ้างให้เป็นปัจจุบันและเป็นระบบ 
นิเทศ  ติดตามประเมินผลการด าเนิน 
สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผล 

 พฤษภาคม ๒๕๖๕ –    
 เมษายน ๒๕๖6 
 

ผู้อ านวยการ  
ครอิูนทิรา 
ครูรุ่งทิพย์ 
ครูหยาดพิรุณ 
ครูบรรจบ 

6. การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

๑. ร้อยละ  ๑๐๐  ของโครงการที่ด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการและหลักการมีส่วน
ร่วมในระดับดี 
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 

การส ารวจ 
 
 
การสอบถาม 

แบบส ารวจ 
 
 
แบบสอบถาม 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติประจ าปีการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นและนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 
( ลงชื่อ )……………………….......………. 
         (นางอินทิรา  รอดสุวรรณ) 
           ครู ช านาญการพิเศษ 
 
 
 
( ลงชื่อ )………………………….....……. 
          (นางรุ่งทิพย์  จิระมาตร์) 
            ครู ช านาญการพิเศษ 
 
 
( ลงชื่อ )……………………………..........…. 
          (นางหยาดพิรุณ  ไชยชมภู) 
                     คร ู

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 ( ลงชื่อ )………………………….........…... 
             (นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 
 

 
 
          ( ลงชื่อ )………………………….......……. 
                     (นายบรรจบ  ไชยอาม) 
                         ครู ช านาญการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ง. งาน/โครงการด้าน
บริหารงานบุคคล 



๘๔ 
 

โครงการ   พัฒนาบุคลากร 
แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 
ลักษณะ โครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว นางพรรณี  ปลอดโปร่ง นางอินทิรา  

รอดสุวรรณ  นายจักกฤษณ์  ศรีรัตน์ 
ระเวลาด าเนินงาน  1 พฤษภาคม ๒๕๖๕ – 30 เมษายน ๒๕๖6 
สนองมาตรฐานโรงเรียน  มฐ.ที่ 2/7 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ข้อที่ 4 
๑. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยข้อก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในกระทรวง 
ศึกษาธิการ มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มาตรฐาน
ที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติ งานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และด้วยวิสัยทัศน์ที่
ต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของชุมชนและมุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาวิชาการมุ่งสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรมุ่งสู่ครูมืออาชีพ  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ส่งเสริมการใช้งบประมาณอย่างมีหลักการ  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาการบริหารจัดการมุ่งสู่มาตรฐานสากล บริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และคุณภาพของ
งาน โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา  จึงจัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรนี้ขึ้น 
๒. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร ครู นักการภารโรง พนักงานธุรการในการเข้าร่วมประชุมอบรม 
สัมมนาและศึกษาดูงาน 
  2. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารของ ผู้บริหาร การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน การท างานของนักการ
ภารโรง ให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น 
๓. เป้าหมาย 
  ๓.๑ เชิงคุณภาพ 
       1. โรงเรียนมีการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู นักการภารโรง พนักงานธุรการในการเข้าร่วม
ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทุกคน 
       2. ผู้บริหารบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ ครูมีความรู้จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญนักเรียน นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข นักการภารโรงปฏิบัติงานเต็มความรู้ความสามารถ 
  ๓.๒ เชิงปริมาณ 
  1. โรงเรียนมีการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู นักการภารโรง พนักงานธุรการ ในการประชุม 
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ร้อยละ ๑๐๐  
  2. ผู้บริหาร บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ครูมีความรู้ความสามารถและจัดการเรียนรู้โดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข นักการภารโรงปฏิบัติงานเต็มความรู้ความสามารถ 
ร้อยละ ๙๕ 
 
 



๘๕ 
 

๔. งบประมาณ 
 งบประมาณ จ านวน   40,๐๐๐   บาท  (สี่หมื่นบาทถ้วน) 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

ที ่ รายการ ราคา จ านวน รวม 
๑ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่

พัก ค่าพาหนะ  
10,๐๐๐ - 10,๐๐๐ 

2 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 30,000 - 30,000 
 รวม   40,๐๐๐ 

๕. การด าเนินการ 
ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้ปฏิบัติ 
๑. 
๒. 
 

๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 

ร่วมประชุมวางแผนชี้แจงเสนอโครงการ           
แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบด าเนินโครงการ  
ด าเนินกิจกรรมตามแผนและโครงการ 
อบรมพัฒนาบุคลกรภายในสถานศึกษา     
นิเทศติดตาม ผลการด าเนินโครงการ 
สรุปผลการด าเนินโครงการ ประเมินโครงการ 
ปรับปรุงและพัฒนาผลการด าเนินโครงการ 
 รายงานผลการด าเนินโครงการ 

พฤษภาคม๒๕๖๕ 
พฤษภาคม๒๕๖๕ 
 
พฤษภาคม๒๕๖๕- 
มีนาคม๒๕๖6 
เมษายน ๒๕๖6 
 เมษายน ๒๕๖6 
เมษายน ๒๕๖6 

ผู้อ านวยการ 
 

คณะครู 
 
 
 
 

 
๖. การประเมินผล 

ดัชนีบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการ/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด/ประเมินผล 
๑. โรงเรียนมีการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู 
นักการฯ ในการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดู
งาน ทุกคน 
๒. ผู้บริหาร บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ครูมี
ความรู้  
๓. จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
นักการฯปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. โรงเรียนมีคุณภาพอยู่ในระดับดีทุก
มาตรฐานที่ก าหนด 

๑. บันทึก/ใบประกาศ/ 
    สอบถาม 
 
๒. กรอกเอกสารบริหาร/ 
    การจัดการเรียนรู้/
ปฏิบัติงาน  
 
๓. ประเมินภายใน/  ภายนอก 

๑. บันทึกการอบรม/ 
    ใบประกาศ/แบบสอบถาม 
 
๒. เอกสารการบริหาร/ 
    การจัดการเรียนรู้/    
    ปฏิบัติงาน 
 
๓. แบบประเมินคุณภาพ 
    สถานศึกษา 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. โรงเรียนมีการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู นักการภารโรง พนักงานธุรการ ในการประชุม
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน   
  2. ผู้บริหาร บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ครูมีความรู้ความสามารถและจัดการเรียนรู้โดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข นักการภารโรงปฏิบัติงานเต็มความรู้ความสามารถ  
  3. โรงเรียนมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมากทุกมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด 
 
 



๘๖ 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

(ลงชื่อ) …………………………………………………………….. 
(นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 
 

 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
(ลงชื่อ) …………………………………………………………….. 

(นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 

 (ลงชื่อ)……………………………………………………………. 
                   (นางน้ าอ้อย  เทพชาติ) 
                    ครู ช านาญการพิเศษ 
 
 
 (ลงชื่อ) …………………………………………………………….. 
                   (นางอินทิรา  รอดสุวรรณ) 
                     ครู ช านาญการพิเศษ 
 
 
 (ลงชื่อ)……………………………………………………………. 
                   (นายจักรกฤษณ์  ศรีรัตน์) 
                      ครู ช านาญการพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๘๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรม/ งาน/ โครงการที่ 
งบประมาณมีวัตถุประสงค์

เฉพาะ 



๘๘ 
 

ชื่อโครงการ    โครงการเรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
แผนงาน                      สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์              ข้อ ๑ การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลงาน ข้อ ๓ การสร้างสังคมแห่งการ 
     เรียนรู้  
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางอินทิรา  รอดสุวรรณ  นางรุ่งทิพย์  จิระมาตร์ 
                                 นางหยาดพิรุณ  ไชยชมภู  นายบรรจบ  ไชยอาม   
ระเวลาด าเนินงาน   1 พฤษภาคม ๒๕๖๕ – 30 เมษายน ๒๕๖6 
สนองมาตรฐานโรงเรียน  มฐ.ที่ 2/7 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ข้อที่ 4 
๑. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๙  ได้บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิ
เสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า๑๒ ปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย” และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ วรรค ๑ บัญญัติว่า “การ
จัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี   
ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” อีกทั้งนโยบายของรัฐข้อ ๓.๑.๔ ระบุว่า  
“จัดให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี ๑๕ ปี ตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย” และได้
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าใช้าจ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เพ่ือเป็นการรองรับการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว โรงเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาจึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้น 
๒. วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
๓. เป้าหมาย   
  3.1 เชิงปริมาณ 
      1. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  1.๑ กิจกรรมวิชาการ 
  1.๒ กิจกรรมคุณธรรม / ลูกเสือ / ยุวกาชาด 
  1.๓ กิจกรรมทัศนศึกษา 
  1.๔ การบริการสารสนเทศ ICT  
       3.2 เชิงคุณภาพ  
        1 .นักเรียนร้อยละ 95 มีผลการประเมิน “ผ่าน” ในกิจกรรมวิชาการ 
       2. นักเรียนร้อยละ 100 มีผลการประเมิน “ผ่าน” ในกิจกรรมคุณธรรม / ลูกเสือ / ยุวกาชาด 
       3. นักเรียนร้อยละ 95 มีผลการประเมิน “ผ่าน” กิจกรรมทัศนศึกษา 
        4. นักเรียนร้อยละ 95 มีผลการประเมิน “ผ่าน” การบริการสารสนเทศ ICT 
 
 
 



๘๙ 
 

๔. กิจกรรมและการด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมชี้แจงโครงการ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
๒ แต่งตั้งคณะท างาน พฤษภาคม ๒๕๖๕ งานธุรการ 
๓ ด าเนินงานตามโครงการ พฤษภาคม - 

พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
งานบริหารวิชาการ 
งานบริหารงบประมาณ 
ครูทุกคน 

 ๓.๑ หนังสือเรียน พฤษภาคม - 
พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

งานบริหารวิชาการ 
งานบริหารงบประมาณ 
ครูทุกคน 

 ๓.๒ จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน พฤษภาคม - 
พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

งานบริหารวิชาการ 
งานบริหารงบประมาณ 
ครูทุกคน 

 ๓.๓ จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน พฤษภาคม - 
พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

งานบริหารวิชาการ 
งานบริหารงบประมาณ 
ครูทุกคน 

 ๓.๔ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑. กิจกรรมวิชาการ 
๒. กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ 
    เนตรนารี/บ าเพ็ญประโยชน์ 
๓. ทัศนศึกษา 
๔. การบริการสารสนเทศ/ICT 

ตลอดปีการศึกษา  งานบริหารวิชาการ 
งานบริหารงบประมาณ 
ครูทุกคน 

๔ ประเมินผล มีนาคม ๒๕๖6 งานบริหารงบประมาณ 
๕ สรุป รายงานผล มีนาคม ๒๕๖6 งานบริหารงบประมาณ 

๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  (งบประมาณรวม 441,072) 
 
ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

 
รวม ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑ ประชุมชี้แจงโครงการ - - - - - - 
๒ แต่งตั้งคณะท างาน - - - - - - 
๓ ด าเนินงานตามโครงการ       
 ๓.๑ หนังสือเรียน - - 154,168 154,168  154,168 
 ๓.๒ จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การ

เรียน 
- - 81,800 81,800  81,800 

 ๓.๓ จ่ายเงินค่าเครื่องแบบ  
     นักเรียน 
 

- - 84,990 84,990  84,990 



๙๐ 
 

 ๓.๔ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑. กิจกรรมวิชาการ 
๒. กิจกรรมวิธีพุทธ/ลูกเสือ 
         ยุวกาชาด/ 
         บ าเพ็ญประโยชน์ 
๓. ทัศนศึกษา 
๔. การบริการสารสนเทศ ICT 

  120,114 
67,114 
13,000 

 
 

35,000 
5,000 

120,114 
67,114 
13,000 

 
 

35,000 
5,000 

 120,114 
67,114 
13,000 

 
 

35,000 
5,000 

๔ ประเมินผล - - - - - - 
๕ สรุป รายงานผล - - - - - - 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

นักเรียนทุกคนโรงเรียนได้รับการศึกษาโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย ส าหรับรายการหนังสือ
เรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบ
นักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน 

๑. สอบถาม สัมภาษณ์   
๒. สังเกต  
 

๑. แบบสอบถาม 
๒. แบบประเมินโครงการ 

7. ผลการที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑. นักเรียนได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ส าหรับรายการหนังสือเรียน  อุปกรณ์การเรียน  
เครื่องแบบนักเรียน  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน 
  ๒. ผู้ปกครองได้รับการบรรเทาภาระค่าครองชีพ  ลดค่าใช้จ่ายและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ 
อีกทางหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 
( ลงชื่อ )………………………….......……. 
         (นางอินทิรา  รอดสุวรรณ) 
           ครู ช านาญการพิเศษ 
 
 
( ลงชื่อ )…………………......……………. 
          (นางรุ่งทิพย์  จิระมาตร์) 
            ครู ช านาญการพิเศษ 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 ( ลงชื่อ )………………………….........…... 
             (นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 
 

        ( ลงชื่อ )…………………......……………. 
                 (นางหยาดพิรุณ  ไชยชมภู) 
                              ครู  
 
 
         ( ลงชื่อ )……………………...............…. 
                     (นายบรรจบ  ไชยอาม) 
                       ครู ช านาญการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 



๙๓ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. กิจกรรมวิชาการ 



๙๔ 
 

แผนการด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กิจกรรมวิชาการ 
************* 

 
ชื่อกิจกรรม  เปิดโลกวิทยาศาสตร์ 
หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) เป็นหลักสูตรการศึกษา
ของประเทศ มีจุดประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สามารถด ารงชีวิตอยู่
กับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขบนพื้นฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากล โดยเน้นการแสดงออกของผู้เรียน 
ให้ สอดคล้องกับคุณลักษณะ ความสามารถที่พึงประสงค์ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาได้เล็งเห็นความส าคัญจึงจัดโครงการ
สัปดาห์ วิทยาศาสตร์ขึ้นมา 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าชมนิทรรศการแสดงความรู้และผลงาน ความสามารถของนักเรียน ด้าน
วิทยาศาสตร์ 
  2. เพ่ือฝึกให้นักเรียนได้สรุปองค์ความรู้อย่างเป็นระบบตามหลักการวิทยาศาสตร์และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 เชิงปริมาณ 
       1. นักเรียนและครู ร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการแสดงความรู้และผลงาน 
ความสามารถของนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ 
       2. นักเรียนทุกคนที่ได้เข้าร่วมชมนิทรรศการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทาง
วิทยาศาสตร์อย่างหลากหลาย 
  เชิงคุณภาพ 
       1. นักเรียนทุกคนน าความรู้ประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
เหมาะสม 
       2. นักเรียนได้ร่วมกันคิดอย่างมีระบบ คิดอย่างมีเหตุผลตามหลักการวิทยาศาสตร์ 
วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

วางแผนการด าเนินงาน พฤษภาคม  2565 ครูอินทิรา ครูพีรวัฒน์  
เสนอโครงการ พฤษภาคม  2565 ครูอินทิรา ครูพีรวัฒน์  
ปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ 15-21 สิงหาคม 2565 ครูอินทิรา ครูพีรวัฒน์  
ประเมินผล/สรุปผล 26-28 สิงหาคม 2565 ครูอินทิรา ครูพีรวัฒน์  
รายงานผล กรกฎาคม 2565 ครูอินทิรา ครูพีรวัฒน์  



๙๕ 
 

กิจกรรมตามโครงการ 
  1. ครูและนักเรียนเข้าร่วมชมนิทรรศการแสดงความรู้และผลงาน ความสามารถของนักเรียน ด้าน
วิทยาศาสตร์ ภายในจังหวัดเชียงรายหรือจังหวัดใกล้เคียง 
  2. นักเรียนแสดงผลงานจากการชมนิทรรศการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในชั้นเรียน 
งบประมาณ 
               จากงบประมาณการด าเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน 
               งานวิชาการ จ านวน  6,๐๐๐ บาท 
รายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย รวมเงิน 
๑. 
2. 
 

ค่าพาหนะ 
ค่าวัสดุแสดงนิทรรศการภายใน
ชั้นเรียน 

1 คัน 
- 

5,000 
- 

5,๐๐๐ 
1,000 

 
                                                      รวมทั้งสิ้น (หกพันบาทถ้วน) 6,๐๐๐ 

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
  โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 
  มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงรายหรือจังหวัดใกล้เคียง 
การติดตามประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. ครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการ
แสดงความรู้และผลงาน ความสามารถของ
นักเรียน ด้านวิทยาศาสตร์ 

สังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรม 

แบบสังเกตเข้าร่วม
กิจกรรม 

2. นักเรียนแสดงผลงานจากการชมนิทรรศการ
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในชั้นเรียน 

การรายงาน แบบบันทึกการรายงาน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑. นักเรียนมีเวทีแสดงความรู้ ผลงานและความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 
           2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๖ 
 

ผู้เสนอกิจกรรม 
 
 

(ลงชื่อ)…………………………………………………………….    
(นางอินทิรา  รอดสุวรรณ) 

ครู ช านาญการพิเศษ 
 

ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 

(ลงชื่อ)………………………………………………….………... 
(นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 

 
(ลงชื่อ)……………………………………………………………. 
                  (นายพีรวัฒน์  เทพจักร์) 
                   ครู ช านาญการพิเศษ  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๗ 
 

แผนการด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กิจกรรมวิชาการ 
************* 

 
ชื่อกิจกรรม    ค่ายวิชาการ (สะเต็มศึกษา) 
หลักการและเหตุผล 
  สังคมโลกในขณะนี้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเทคโนโลยีการสื่อสารซึ่งมี
ส่วนช่วยให้เกิดการเปลี่ยนถ่ายทอดข้อมูลใหม่ ๆ หมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดก่อให้เกิด
ปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการไหลบ่าของข่าวสารข้อมูล  วิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีส่วนช่วย
ให้เศรษฐกิจและสังคมเจริญก้าวหน้า เกิดการค้าที่แข่งขันกันทั่วโลก  ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการเตรียมผู้เรียน
ในวันนี้ให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑นั้น มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เยาวชนเหล่านั้นสามารถด ารงชีวิตใน
สังคมโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงได้สามารถและพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับสภาพสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี
ในอนาคต  การตื่นตัวและเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การสร้างมหาอ านาจทางการศึกษา
เพ่ือให้ได้ประชากรที่มีคุณภาพจึงเป็นกลยุทธ์ของการพัฒนาชาติแนวทางหนึ่ง ซึ่ง STEM Education เป็น
การจัดการศึกษาที่สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนน าความรู้ทุกแขนงทั้งด้านความรู้ ทักษะการคิดและทักษะอ่ืนๆ
มาใช้ในการแก้ปัญหา การค้นคว้า สร้างและพัฒนาคิดค้นสิ่งต่าง ๆ ในโลกปัจจุบัน การเน้นความเข้าใจ
อย่างลึกซึ้ง การมีส่วนร่วมของผู้เรียนกับข้อมูลเครื่องมือทาง เทคโนโลยี การสร้างความยืดหยุ่นใน
เนื้อหาวิชา ความท้าทายความสร้างสรรค์ ความแปลกใหม่ และการแก้ปัญหาอย่างมีความหมายของ
บทเรียนใน STEM Education จึงเหมาะที่จะท าให้เยาวชนไทยรุ่นใหม่เกิดการเรียนรู้และอยู่ในโลกแห่ง
อนาคตได้อย่างแท้จริง 
 สะ เต็ มศึ กษา  (Science Technology Engineering and Mathematics Education: STEM 
Education) คือ แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และ
คณิตศาสตร์ โดยเน้นการน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิต
ใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต และการท างาน 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาทั้ง 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี กับชีวิตประจ าวัน 
  2. เพ่ือให้นักเรียนรักและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ 
เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 
       ร้อยละของผู้เรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสูงขึ้น 
  เชิงคุณภาพ 
       นักเรียนสามารถสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาทั้ง 4 กับชีวิตประจ าวันได้ 
 



๙๘ 
 

วิธีการด าเนินการ (กระบวนการ SAPDEIR) 
  ๔.๑  S (Study) ศึกษาและเตรียมการ 
            -  แต่งตั้งคณะท างานโครงการสะเต็มศึกษา  
            -  ศึกษานโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบายของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
           -  ศึกษาจุดเน้นของสพม.๑๖, ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
            -  เขียนโครงการ 
  ๔.๒  A (Analysis) วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา วางแผนการจัดกิจกรรม 
  ๔.๓  P (Plan) คณะท างานประชุมวางแผนเพ่ือก าหนดรายละเอียดของกิจกรรม  
            -  คุณครูแต่ละระดับชั้น ออกแบบการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา 
  ๔.๔  D (Do) ปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่ร่วมกันก าหนด 
  ๔.๕  E (Evaluation) นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานของแต่ละระดับชั้น 
  ๔.๖  I (Intigrate) น าผลการประเมินมาปรับปรุง และพัฒนากิจกรรมให้มีความเหมาะสม  
  ๔.๗  R (Report) จัดท ารายงานผลโครงการ 
งบประมาณ ค่าวัสดุอุปกรณ์    5,๐๐๐ บาท 
กิจกรรมจ านวนเงิน เป้าหมาย ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม จ านวนเงิน เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา   5,๐๐๐ 

  
นักเรียน

ระดับชั้นป.1 -6 
และชั้น ม.1-3 

- ตลอดปี
การศึกษา 

ครูอินทิรา     
ครูรุ่งทิพย์ 
ครพีูรวัฒน์ 

การติดตาม ประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลลัพธ์ 
-  ร้อยละของนักเรียนที่เกิดทักษะการคิด
วิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์ 
-  ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 

 
- ประเมินจากสภาพจริง 
 
- คะแนนเฉลี่ยของ
นักเรียน 

 
- แบบสังเกต 
- ชิ้นงาน 
- การทดสอบ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. นักเรียนมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และท างานเป็นทีมดีข้ึน 
  2. นักเรียนมีความสนุกสนานและได้เรียนรู้กิจกรรมพิเศษอย่างมีความสุข 
  3. นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้กิจกรรมสะเต็มศึกษา 
  4. นักเรียนมีสามารถความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาทั้ง 4 กับชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 
 
 



๙๙ 
 

ผู้เสนอกิจกรรม 
 
 

(ลงชื่อ)……………………………………………………………. 
(นางอินทิรา  รอดสุวรรณ) 

ครู ช านาญการพิเศษ 

ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 

(ลงชื่อ)………………………………………………….………... 
(นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 
 

 
 
 (ลงชื่อ)……………………………………………………………. 
                 (นายพีรวัฒน์  เทพจักร์)  

        ครู ช านาญการพิเศษ  
 

  

 
 
   
  
 

 

  (ลงชื่อ)……………………………………………………………. 
                   (นางรุ่งทิพย์  จิระมาตร์ )  
                     ครู ช านาญการพิเศษ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 
 

แผนการด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กิจกรรมวิชาการ 
************* 

 
ชื่อกิจกรรม  บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
หลักการและเหตุผล 
 วิทยาศาสตร์มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในประจ าวันของมนุษย์ การน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ไปใช้ในทางที่ถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยให้เกิดการพัฒนาความคิดให้เป็นคนที่มีเหตุผล มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ รู้จักการคิดวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ ทางโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายววิทยา     
ได้ตระหนักถึงความส าคัญของวิทยาศาสตร์ต่อการพัฒนานักเรียนระดับปฐมวัยโดยเฉพาะด้านสติปัญญา  
ที่เป็นช่วงวัยแห่งการเรียนรู้ การอยากรู้อยากเห็น อยากทดลอง วัยแห่งการตั้งค าถามสงสัยใคร่รู้สิ่งต่างๆ 
รอบตัว เพ่ือเป็นการพัฒนานักเรียนให้รู้จักตั้งค าถามอย่างมีเหตุมีผลใช้ทักษะที่เหมาะสมกับวัย รู้จักใช้
ภาษาที่เหมาะสมกับวัยเกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่าง
เป็นระบบ ทางโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาจึงจัดท าโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์นี้ขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
        ๑. เพ่ือให้เด็กมีทักษะในการใช้ภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 
           ๒. เพ่ือให้เด็กได้รู้จักตั้งค าถามในเรื่องที่สนใจได้อย่างเหมาะสม 
           ๓. เพ่ือให้เด็กได้ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในทางที่เหมาะสม 
           ๔. เพ่ือให้เด็กได้ใช้ทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์       
องค์ความรู้ 
  ๕. เพ่ือให้เด็กได้เตรียมความพร้อมโดยมีการส่งกิจกรรมพัฒนาที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในระดับประถม
ต่อไปอย่างเหมาะสม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 เชิงปริมาณ 
      ๑. นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีทักษะในการใช้ภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย 
       ๒. นักเรียนร้อยละ ๙๐ ตั้งค าถามในเรื่องที่สนใจได้อย่างเหมาะสมตามวัย 
       ๓. นักเรียนร้อยละ ๙๐ ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในทางที่เหมาะสม 
       ๔. นักเรียนร้อยละ ๙๐ ใช้กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์
องค์ความรู้ 
      เชิงคุณภาพ 
      ๑. นักเรียนชั้นอนุบาล ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง 
       ๒. นักเรียนได้รู้จักใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงานด้วยตนเอง 
             ๓. นักเรียนสามารถตั้งค าถามในเรื่องที่ตนเองสนใจได้ 
             ๔. นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและตัดสินใจได้ตามวัย 
 
 



๑๐๑ 
 

วิธีด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ประชุมชี้แจงเสนอโครงการแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
ด าเนินการตามโครงการ / กิจกรรม 
-จัดกิจกรรมการทดลอง ใน Logbook 
อย่างน้อย ๒๐ กิจกรรม 
-จัดท าโครงการ ๒ โครงการ 
-จัดท าเอกสารส่งเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือ
รับการประเมินเพ่ือคงสภาพครั้งที่ ๒ 
- พัฒนาโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยฯ ของนักเรียนอนุบาลอย่างต่อเนื่อง 
นิเทศก ากับติดตามฯ 
ประเมินผลฯ 
สรุปรายงานผล 

พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
 
 
 

พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 
ตลอดปี 
 
 
 
 
มกราคม ๒๕๖6 
มีนาคม ๒๕๖6 
มีนาคม ๒๕๖6 

ผู้บริหาร/คณะครู 
 
 
 
ครูศิริพร ครูกรรณิการ์ 
 
ครูศริิพร ครูกรรณิการ์ 
 
 
 
 
ผู้บริหาร/วิชาการ 
ครูศิริพร ครูกรรณิการ์ 
ครูศิริพร ครูกรรณิการ์ 

งบประมาณ 
  จากงบประมาณการด าเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน 
  งานวิชาการ จ านวน  ๕,๐๐๐ บาท 
รายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย รวมเงิน 
1. อุปกรณ์การทดลอง ๒๐ กิจกรรม ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๕,๐๐๐ 
ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  ตลอดปีการศึกษา 
การสังเกต/การวัดและประเมินผล 
  - จากการสังเกตการณ์ร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
  - จากการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
  - จากการตรวจผลงานนักเรียน 
  - จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑. นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 
  ๒. นักเรียนตั้งค าถามในเรื่องที่สมใจได้อย่างเหมาะสม 
  ๓. นักเรียนใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในทางที่เหมาะสม 
  ๔. นักเรียนใช้กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์องค์ความรู้ 
 
 



๑๐๒ 
 

ผู้เสนอกิจกรรม 
 

 
(ลงชื่อ)……………………………………………………………. 

      (นางสาวศิริพร  สารพิมพ์)  
  ครู ช านาญการพิเศษ  

ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
(ลงชื่อ)………………………………………………….………... 

(นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๓ 
 

แผนการด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กิจกรรมวิชาการ 
************* 

 
ชื่อกิจกรรม  เปิดบ้านวิชาการ 
หลักการและเหตุผล 
 กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการที่ส าคัญที่สุด ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือ
เสริมสร้าง พัฒนา หล่อหลอม ปลูกฝังให้เยาวชนที่เข้ารับการศึกษา มีลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตร
ต้องการ และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม และมี
การบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระฯ และมุ่งเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ  สามารถหาค าตอบและ
หาความรู้ต่างๆ ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  จึงจะท าให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย 
ที่ต้องการและสามารถพัฒนานักเรียนได้ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตรที่ก าหนดไว้ กลุ่ม
บริหารงานวิชาการได้เล็งเห็นถึงความความส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ โดยมุ่งส่งเสริมในทุกๆ ด้าน และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 
วัตถุประสงค ์
  ๑. เพ่ือเผยแพร่ผลงานของนักเรียนและครูสู่ชุมชน 
 ๒. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
      ทุกกลุ่มสาระมีผลงาน Best  practice น าเสนอในงานนิทรรศการทางวิชาการของโรงเรียน 
          ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
       ผู้เข้าชมมีความพึงพอใจต่อการจัดนิทรรศการร้อยละ ๘๐ 
วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑.ประชุมชี้แจงเสนอโครงการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

พฤษภาคม 
๒๕๖๕ 

นางพรรณี ปลอดโปร่ง       
งานวิชาการ 

๑. ขั้นเตรียมการ   
    - ประสานงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดเตรียม
ผลงาน Best  practice 
    - ประชุมปรึกษาหารือวางแผนการจัดนิทรรศการ 
 
 
 

มกราคม ๒๕๖6 
 

   นางพรรณี ปลอดโปร่ง            
          งานวิชาการ 

๒. ขั้นด าเนินการ   



๑๐๔ 
 

งบประมาณ 
  จากงบประมาณการด าเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน 
  งานวิชาการ จ านวน  5,๐๐๐ บาท 
รายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย รวมเงิน 
  ๑  ค่าวัสดุทางการศึกษา - - 3,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น 3,๐๐๐ 
ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 
การสังเกต/การวัดและประเมินผล 
  - จากการสังเกตการณ์ร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
  - จากการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
  - จากการตรวจผลงานนักเรียน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑. นักเรียนและครูได้มีโอกาสได้แสดงความรู้ความสามารถ 
 ๒. นักเรียนและครูเกิดความภาคภูมิใจ 
 ๓. ชุมชนให้การยอมรับโรงเรียนและให้การสนับสนุน 

 
 

ผู้เสนอกิจกรรม 
 

 
(ลงชื่อ)……………………………………………………………. 

      (นางพรรณี  ปลอดโปร่ง)  
ครู ช านาญการพิเศษ 

 
 

(ลงชื่อ)……………………………………………………………. 
(นางน้ าอ้อย  เทพชาติ) 

   ครู ช านาญการพิเศษ  

ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
(ลงชื่อ)………………………………………………….………... 

(นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 

แผนการด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

   -  ประสานหน่วยงานต่าง ๆ  
   - เชิญโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการร่วมแข่งขันและ
ร่วมงานนิทรรศการ 

มกราคม – 
กุมภาพันธ์  
๒๕๖6 

       คณะครูทุกคน 

   - จัดนิทรรศการ   
๓. ขั้นติดตามและประเมินผล 
     -  จากแบบสอบถาม 

มีนาคม ๒๕๖6   นางพรรณี ปลอดโปร่ง        
       งานวชิาการ 



๑๐๕ 
 

ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กิจกรรมวิชาการ 
************* 

 
กิจกรรม     ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
๑. หลักการและเหตุผล  
  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นอกจากจะจัดในสถานศึกษาแล้ว การส่งเสริมประสบการณ์ภายนอก
สถานศึกษา เป็นกระบวนการหนึ่งที่ผู้สอนน ามาใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพราะจะช่วยให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ที่หลากหลายสามารถน ามาปรับปรุงการเรียนรู้ของตนเองได้ และความส าเร็จทางการเรียน
ของผู้เรียนยังเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา และเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ข้อมูลที่
ได้ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาด้านการสอนของครูและคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาการแข่งขันด้านความรู้ และทักษะทางวิชาการของนักเรียนมีความส าคัญต่อการ
ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของนักเรียน จะท าให้นักเรียนรู้จักตนเอง มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ยังเป็น
ตัวอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนคนอื่น ๆ ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมสูงขึ้น 
 ๒. วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
  2. เพ่ือน านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับกลุ่ม ระดับจังหวัด ระดับ
ภาคเหนือ และระดับประเทศ 
  3. เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
  4. เพ่ือสร้างกระบวนทัศน์ให้กับครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  5. เพ่ือสร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียน และเผยแพร่ความรู้ความสามารถของนักเรียนให้เป็นที่     
ทราบโดยทั่วกัน 
๓. เป้าหมาย  
  ๓.๑ เชิงปริมาณ  
       1. นักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ – มัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๓ ที่มีความสามารถพิเศษ
ทางด้านวิชาการ   
       2. คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ฝึกฝนตามรายสาระตามความถนัด เพ่ือส่งแข่งขัน
ในระดับต่างๆ ที่เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือภาคการศึกษาจัดขึ้น 
  ๓.๒ เชิงคุณภาพ  
       1. นักเรียนได้รับการ พัฒนา ให้มีความรู้ความสามารถเพ่ิมมากข้ึน 
       2. นักเรียนชนะการแข่งขันความเป็นเลิศและได้รับรางวัลในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   
ระดับภาคเหนือ เพ่ือเป็นตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับประเทศ ต่อไป 
       3. ครูได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพ การเรียนการสอน โดยใช้ผลการแข่งขันเพ่ือส่งเสริมผู้เรียน
เต็มศักยภาพ 
๔. งบประมาณ 
  งบประมาณ   จ านวน   23,114 บาท  (สองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบสี่บาทถ้วน) 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 



๑๐๖ 
 

ที ่ รายการ ราคา จ านวน รวม 
๑ วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการฝึก

ทักษะความช านาญทาง
วิชาการ และอาชีพ 

๑0,๐๐๐  ๑0,๐๐๐ 

๒ วัสดุ อุปกรณ์กิจกรรมวันส าคัญ
เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาการ 

8,๐๐๐  8,๐๐๐ 

๓ วัสดุ อุปกรณ์ ค่ายวิชาการ 5,114  5,114 
 รวม 23,114  23,114 

๕. การด าเนินการ 
ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้ปฏิบัติ 
๑ ส ารวจนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้าน

วิชาการ เช่น อังกฤษ ศิลปะ คณิตศาสตร์ 
ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

ตลอดปี คณะครู 

๒ เขียนโครงการ  และเสนอโครงการ มีนาคม  ๒๕๖๕ ครูธีรวิชญ์,ครูน้ าอ้อย 
๓ ศึกษาแนวการจัดกระบวนการเรียนหลายๆ 

รูปแบบ 
ตลอดปี คณะครู 

๔ จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนที่มีความ สามารถ
พิเศษ (ฝึกซ้อมทักษะตามความถนัด) 

ตลอดปี คณะครู 

๕ คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถเป็นเลิศใน
ด้านต่าง ๆ  เพื่อส่งเสริมสนับสนุน 

ตุลาคม ๒๕๖5 คณะครู 

๖ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับภาค 
และระดับประเทศ 

พฤษภาคม  ๒๕๖5  - 
มีนาคม ๒๕๖6 

คณะครู 

๗ ติดตามประเมินผลเป็นระยะ ตลอดปี ครูธีรวิชญ์,ครูน้ าอ้อย 
๘ สรุปและรายงานผล มีนาคม  ๒๕๖6 ครูธีรวิชญ์,ครูน้ าอ้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖. การประเมินผล 



๑๐๗ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๑. นักเรียนมีความสนใจใน      
การเข้าร่วมโครงการ 
๒. นักเรียนที่มีความสามรถ
พิเศษได้รับการฝึกทักษะและ
พัฒนาความสามารถทาง
วิชาการ 
๓. นักเรียนสามารถน าชื่อเสียง
มาสู่โรงเรียน 
๔. ครูได้มีโอกาสพัฒนา
ศักยภาพ การเรียนการสอน 
โดยใช้ผลการแข่งขันเพ่ือส่งเสริม
ผู้เรียนเต็มศักยภาพ 

-  ตรวจสอบจากการเข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับ
ต่างๆ  ของนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ 
-  สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
-  สอบถาม  
-  สัมภาษณ์ 
- รางวัลการเข้าร่วมการแช่งขัน
ทักษะวิชาการในระดับต่างๆ 
- การตรวจสอบ 
- การสังเกต 

-  แบบบันทึกการเข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
-  แบบสอบถาม 
-  แบบสังเกตพฤติกรรม 
-  แบบสัมภาษณ์ 
-  การแข่งขันทักษะวิชาการ
ในระดับต่างๆ 
- แบบบันทึกต่างๆ 
- ภาพถ่ายความส าเร็จ 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. นักเรียนมีการพัฒนาความรู้ความสามารถ และประสบการณ์มากขึ้น 
 ๒. ครูมีการเตรียมนักเรียน เพื่อการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
  ๓.  นักเรียนสามารถน าชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน 
  ๔. นักเรียนเกิดความตระหนักในการที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
  ๕. ครูได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพ การเรียนการสอน โดยใช้ผลการแข่งขันเพ่ือส่งเสริมผู้เรียน    
เต็มศักยภาพ 

 
 
 

ผู้เสนอกิจกรรม 
 
 

(ลงชื่อ) …………………..................…………… 
(นายธีรวิชญ์  สุวรรณเจริญ) 

ครู ช านาญการพิเศษ 
 

 
(ลงชื่อ) …………………………………..........… 

(นางน้ าอ้อย  เทพชาติ) 
ครู ช านาญการพิเศษ 

 
 

ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 

(ลงชื่อ) …………………..…...........................… 
(นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 

แผนการด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 



๑๐๘ 
 

ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กิจกรรมวิชาการ 
************* 

 
กิจกรรม            สภานักเรียน 
๑. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบัน  มีการพัฒนาและน าความเจริญในด้านต่าง ๆ เข้ามาสู่สังคมท าให้
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  โดยเฉพาะด้านการศึกษา จะต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทาง การเรียนการ
สอนให้ทันยุคทันสมัยกับเหตุการณ์ปัจจุบัน และให้ทันกับสภาพของสังคมที่เปลี่ยนไป การจัดกิจกรรมใน
โรงเรียน จึงจ าเป็นที่จะต้องปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้อง  ในเรื่องของการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริม สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ เคารพกติกา รักษาระเบียบวินัย มีคุณธรรม 
จริยธรรม เป็นบุคคลที่พร้อมทั้ง กายและจิตใจ ดังนั้นทางโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา จึงต้องจัด
กิจกรรมที่หลากหลาย  เพ่ือให้นักเรียนพัฒนาไปทุก ๆ ด้าน และน าไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืนตลอดชีวิต และ
เป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป  
๒. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
  2. เพ่ือให้นักเรียนมีความสมบูรณ์ทั้ง ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม 
  3. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการท างานร่วมกัน ปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้ มีจิตส านึกของความเป็นไทย 
และช่วยกันรักษาวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  ไม่เห็นแก่ตัว 
  4. เพ่ือให้นักเรียนได้มีระเบียบวินัย มีความประพฤติเรียบร้อย รักการท างานเป็นทีม 
๓. เป้าหมาย 
  ๓.๑ เชิงปริมาณ 
       ๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ ระดับ ๒ ขึ้นไป 
       ๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีคุณธรรม  จริยธรรม ไม่เห็นแก่ตัว มีกิริยามารยาทตามท่ีพึงประสงค์ 
       ๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีระเบียบวินัย ความประพฤติเรียบร้อย  
       ๔. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
  ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
       ๑. นักเรยีนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
       ๒. นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการได้ทุกกิจกรรมอย่างถูกต้องเหมาะสมและรัก
การท างานเป็นทีม 
       3. นักเรียนมีระเบียบวินัย มีมารยาท มีความประพฤติดี ไม่เห็นแก่ตัว 
 
 
 
 
 
๔. งบประมาณที่ใช้ 



๑๐๙ 
 

  งบประมาณ    จ านวน   ๑๐,๐๐๐ บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
  ระยะเวลาที่ต้องการ         : ตลอดปีงบประมาณ 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา / หน่วย 

(บาท) 
รวมเป็นเงิน 

(บาท) 
๑ วัสดุ อุปกรณ์ สภานักเรียน      ๑ ๑๐ ,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐ 
๕. การด าเนินงาน 

กิจกรรม  /  ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นวางแผน 
1. ประชุมคณะกรรมการที่รับผิดชอบ 
2. เสนอกิจกรรมแต่ละฝ่าย 
ขั้นด าเนินการ 
1. เสนอโครงการ   
2. จัดท าแผนบริหารงบประมาณ  
3. ด าเนินการตามแผน 
ขั้นประเมินผล 
1. เก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละกิจกรรม 
2. สรุปงานแต่ละกิจกรรม 
3. สรุปผล ภาพรวมของโครงการ 

 
มีนาคม ๒๕๖๕ 
 
 
มีนาคม ๒๕๖๕ 
มีนาคม ๒๕๖๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 
 
 
มีนาคม ๒๕๖๕ 

 
คณะครูที่รับผิดชอบโครงการ 
 
 
คณะครูที่รับผิดชอบโครงการ 
 
 
คณะครูที่รับผิดชอบโครงการ 

๖. การประเมินผล 
ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับ  ๒ ขึ้นไป 
 
2. นักเรียนสามารถเข้าร่วมโครงการทุก
กิจกรรมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมมีระเบียบ
วินัย  มีความประพฤติเรียบร้อยมี
กิริยามารยาทตามท่ีพึงประสงค์ 

๑.  วัดตามเกณฑ์
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ทางโรงเรียน 
๒. การสังเกต 
๓. ทดสอบ 
๔.ปฏิบัติจริง 

๑. แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๒. แบบบันทึกและสังเกต 
๓. แบบทดสอบ 
๔.แบบเก็บคะแนน 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
  2. นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการได้ทุกกิจกรรมอย่างถูกต้องเหมาะสมและรักการ
ท างานเป็นทีม 
  3. นักเรียนมีระเบียบวินัย  มีมารยาท มีความประพฤติดี  ไม่เห็นแก่ตัว 

 
ผู้เสนอกิจกรรม ผู้อนุมัติกิจกรรม 



๑๑๐ 
 

 
 

  (ลงชื่อ)  ................................................................  
              (นายจักรกฤษณ์   ศรีรัตน์)                     
                ครูช านาญการพิเศษ              

 

 
 
(ลงชื่อ)………………………………………………….………... 

(นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 



๑๑๑ 
 

ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กิจกรรมวิชาการ 
************* 

 
กิจกรรม   โรงเรียนต้านทุจริต 
๑. หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ท าให้การด าเนินชีวิตของ
ผู้คนในสังคมที่อยู่ร่วมกันเกิดการแข่งขันแก่งแย่งชิงดีกันเพ่ือให้ตนเองอยู่รอดและมีความสุขโดยมีการเอา
รัดเอาเปรียบในสังคมทุกรูปแบบ คิดวิธีการต่างๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งความต้องการของตนอย่างไม่พอเพียง 
เป็นสาเหตุท าให้เกิดการทุจริตทุกรูปแบบ มีการคอร์รัปชั่น หรือการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง  โดยการใช้
อ านาจที่ได้มาโดยหน้าที่ในการหาประโยชน์ส่วนตัว เช่นการติดสินบน การรีดไถขู่กรรโชก การยักยอก  
การเล่นพรรคเล่นพวก ผลประโยชน์ทับซ้อน การสนับสนุนพรรคการเมืองอย่างทุจริต   
 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ 
ได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนได้ด าเนินงานที่เป็นการป้องกันการทุจริตผ่าน
การปลูกจิตส านึกให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ไปจนถึงระดับประถมศึกษาและเมื่อมีการด าเนินงาน
แล้ว ก็จะได้น าผลที่ได้ไปใช้ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของ  “โรงเรียนต้านทุจริต” ให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ้น และเพ่ือเป็นแกนน าในการขับเคลื่อนในหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา 
“ป้องกันการทุจริต” 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๑.  ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีส่วนร่วมในระดมปัญญา การ
ป้องกันการทุจริต การปลูกฝังจิตส านึกและสร้างเครือข่ายในชุมชนในสังคมในการต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ   
  ๒. เพ่ือพัฒนานักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผล 3 ด้าน กล่าวคือ หล่อหลอม
นักเรียนกล้าหาญทางจริยธรรม  สร้างปัญญาให้นักเรียนเก่งและ พัฒนาชีวิตให้มั่นคง 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
      ๑. นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผล 3 ด้าน กล่าวคือ หล่อหลอมให้นักเรียนมี
ความกล้าหาญทางจริยธรรม สร้างปัญญาให้นักเรียนเก่งและ พัฒนาชีวิตให้มั่นคง  
      ๒. พัฒนาผู้เรียนให้เกิดผล ๓ ด้าน กล่าวคือ หล่อหลอมนักเรียน กล้าหาญทางจริยธรรม สร้าง
ปัญญานักเรียนเก่ง มีความช านาญในการใช้เครื่องมือเพ่ือการเรียนรู้ได้ เร่งพัฒนานักเรียนแกร่ง มีทักษะที่
เชี่ยวชาญในการพัฒนาชีวิตที่มั่นคง 
  ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
      ๑. นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสุจริต การป้องกันการทุจริต   
      ๒. นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีความสามารถในการเผยแพร่ความรู้ ขยายผลถึงชุมชนในสังคม  
 
 
๔. กิจกรรมการด าเนินงาน 



๑๑๒ 
 

๕.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ รวม 

๑ เรียนดี 
- โครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ของ
นักเรียน 
- โครงการสอนซ่อมเสริม  
 

  3,๐๐๐  
 

 3,๐๐๐ 

๒ กิจกรรมเด่น      - 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ เรียนดี 
-    โครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน 
- โครงการสอนซ่อมเสริม  

 
ตลอดปี

การศึกษา  
๒๕๖๕ 

ครูทุกคน 

๒ กิจกรรมเด่น 
- โครงการส่งเสริมทักษะด้านดนตรี-นาฏศิลป์ 
- โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน 
- โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  และวินัยนักเรียน 
- โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 
- โครงการต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียน 
- โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา ภายใน – ภายนอก
โรงเรียน 

 
ตลอดปี

การศึกษา  
๒๕๖๕ 

ครูทุกคน 

๓ เน้นคุณธรรม 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : กิจกรรมวิถีพุธ 
- โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 

 
ตลอดปี

การศึกษา  
๒๕๖๕ 

ครูทุกคน 

๔ น าชุมชน 
-   โครงการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน   การพัฒนา
โรงเรียน 
-   โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานนักเรียน 
-    โครงการประชุมคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
-   โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
-   โครงการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผล
การด าเนินงานของโรงเรียน 

 
ตลอดปี

การศึกษา  
๒๕๖๕ 

ครูทุกคน 



๑๑๓ 
 

- โครงการส่งเสริมทักษะด้านดนตรี-นาฏศิลป์ 
- โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน
เศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของ
นักเรียน 
- โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  
และวินัยนักเรียน 
- โครงการประชาธิปไตยในโรงเรีย 
- โครงการต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียน 
- โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาภายใน – 
ภายนอกโรงเรียน 

๓ เน้นคุณธรรม 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : วิถีพุธ 
- โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 

     - 

๔ น าชุมชน 
- โครงการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน   
การพัฒนาโรงเรียน 
- โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงาน
นักเรียน 
- โครงการประชุมคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
- โครงการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบผลการด าเนินงานของโรงเรียน 

      

๖. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
        นักเรียนมีความรู้ทักษะการป้องการทุจริตสามารถในการเผยแพร่
ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโรงเรียนเครือข่ายชุมชนในสังคม 
ผลลัพธ์ 
         ๑. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”  
        ๒. นักเรียนมีความกล้าหาญทางจริยธรรม นักเรียนมีความ
ช านาญในการใช้เครื่องมือเพ่ือการเรียนรู้ได้ และมีทักษะในการพัฒนา
ชีวิตที่มั่นคงอยู่อย่างพอเพียง 

 
สังเกต  
สัมภาษณ์ 
ส ารวจ 
ความพึงพอใจ 

 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบส ารวจ 
ความพึงพอใจ 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  



๑๑๔ 
 

 นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้ ทักษะการป้องกัน การปลูกฝัง และการสร้างเครือข่าย เผยแพร่สู่
ชุมชนในสังคมในการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ 
 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 

 
(ลงชื่อ)……………………………………………………………. 

(นางน้ าอ้อย  เทพชาติ) 
ครู ช านาญการพิเศษ 

 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
(ลงชื่อ)………………………………………………….………... 

(นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 

 
  (ลงชื่อ)  ................................................................  
                   (นายบรรจบ  ไชยอาม)                     
                       ครูช านาญการ              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนการด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 



๑๑๕ 
 

ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

************* 
 
ชือ่กิจกรรม   สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
หลักการและเหตุผล  
 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ถือเป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่นนั้นๆ การส่งเสริมให้นักเรียน 
เยาวชน ได้ตะหนักและช่วยกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนใหด ารงอยู่ในทอง
ถิ่นควบคูกับความเจริญดานเทคโนโลยีสมัยใหม่ ด ารงไวซึ่งวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมนับว่า
เป็นเสนหของชุมชน  
 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝาย จึงได้จัดท าโครงการสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้น      
เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์ และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักและสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตน 
  ๒. เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
  เชิงปริมาณ 
       ๑. โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา จ านวน ๒๓๗ คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม เรียนรู้และสืบสาน
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน 
  เชิงคุณภาพ 
       ๑. โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเรียนรู้และตระหนักถึง ความส าคัญของวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของตน 
วิธีการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้ปฏิบัติ 

๑ ขั้นวางแผน  
- ประชุมหารือผู้เกี่ยวข้อง  
- จัดท าโครงการและขออนุมัติ  
- ด าเนินกิจกรรมในโรงเรียน ชุมชน 

พฤษภาคม ๒๕๖๕ ครูน้ าอ้อย  ครูธีรวิชญ์  
ครูณัฐวงศ์ 

๒ ขั้นด าเนินงาน 
- ประสานผู้รู้ วิทยากร ในการวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของตน 
- ฝึกซ้อมนักเรียนตามช่วงชั้น ทุกวันอังคาร เวลา 
๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  
- การร่วมกิจกรรมของชุมชน 

ตลอดปีการศึกษา 
๒๕๖๕ 

ครูทุกคน 



๑๑๖ 
 

๓ ขั้นประเมินผล 
- ประเมินผลกิจกรรม 
- รายงานโครงการ 

มีนาคม ๒๕๖๖ ครูน้ าอ้อย  ครูธีรวิชญ์  
ครูณัฐวงศ์ 

งบประมาณ 
  งบประมาณ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

ที ่ รายการ ราคา จ านวน รวม 
๑ ค่าวัสดุ และชุดการแสดง ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ 

 รวม   ๑๐,๐๐๐ 
ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  - พฤษภาคม ๒๕๖๕– มีนาคม ๒๕๖6 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา ต.ผางาม อ.เวียงชัย        
จ.เชียงราย 
การสังเกต/การวัดและประเมินผล 
 - จากการสังเกตการณ์ร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
  - จากการปฏิบัติกิจกรรม 
  - จากการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนรู้จักและเข้าใจวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน 
 2. นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ มีความรักและห่วงแหน ในวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน 
 
 

 

ผู้เสนอโครงการ 
 

(ลงชื่อ) ………………………………………………….…………. 
  ( นายธีรวิชญ์  สุวรรณเจริญ ) 

 ครู ช านาญการพิเศษ 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

(ลงชื่อ) ………………………………………..…………………... 
(นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 

    (ลงชื่อ) ………………………………………………….………. 
                     ( นางน้ าอ้อย  เทพชาติ ) 
                 ครู ช านาญการพิเศษ 
 
    (ลงชื่อ) ………………………………………………….…………. 
                     ( นายณัฐวงศ์  ปกป้อง ) 

         ครูผู้ช่วย 



๑๑๗ 
 

แผนการด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
************* 

 
ชื่อกิจกรรม   เสริมสร้างความปลอดภัยรอบด้านในสถานศึกษา 
หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันสภาพแวดล้อมและลักษณะอากาศของโลก มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และมี
แนวโน้มว่าจะรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชากรโลก 
  โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติเหล่านั้น ไม่ว่า
จะเป็นแผ่นดินไหว วาตภัย อุทกภัย ภัยจากโรคระบาด  หรือภัยอ่ืนๆ รวมถึงภัยที่เกิดจากความบกพร่อง
ของมนุษย์เอง แต่ปัญหาดังกล่าวกลับไม่ได้รับการป้องกันหรือแก้ไขอย่างจริงจั ง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิด
เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในอนาคตได้ 
  ดังนั้นโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการเสริมสร้างความปลอดภัย
รอบด้านในสถานศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เกิดความตระหนักและมี
องค์ความรู้ ในการลดความเสี่ยง ความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในโรงเรียน 
การเตรียมความพร้อม ในการพัฒนาการบริหารจัดการภัยพิบัติและพัฒนาทักษะการจัดการกับภัยพิบัติ 
ภายใต้การสนับสนุนของผู้ปกครองและหน่วยงานต่างๆในท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในโรงเรียน
อย่างยั่งยืนต่อไป 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือปรับปรุงอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม ให้เหมาะสมปลอดภัย 
  2. เพ่ือสร้างความตระหนักและองค์ความรู้ ให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการ
ลดความเสี่ยง ความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในโรงเรียน 
  3. เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการพัฒนาการบริหาร
จัดการภัยพิบัติและทักษะการจัดการกับภัยพิบัติ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 เชิงปริมาณ 
        1.นักเรียนและครู ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยรอบด้านใน
สถานศึกษา 
  เชิงคุณภาพ 
       1. โรงเรียนมีอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัย 
       2. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีองค์ความรู้ ในการลดความเสี่ยง ความพร้อม
รับมือกับภัยพิบัติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในโรงเรียน 
       3. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะการจัดการกับภัยพิบัติ 
 
 



๑๑๘ 
 

วิธีด าเนินการ 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ด าเนินงาน 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

วางแผนการด าเนินงาน พฤษภาคม  2565 ครพีูรวัฒน์ ครูจักรฤษณ์  
เสนอโครงการ พฤษภาคม  2565 ครูพีรวัฒน์ ครูจักรฤษณ์  
ปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ พฤษภาคม-กันยายน

2565 
ครูพีรวัฒน์ ครูจักรฤษณ์  

ประเมินผล/สรุปผล ตุลาคม 2565 ครูพีรวัฒน์ ครูจักรฤษณ์  
รายงานผล ตุลาคม 2565 ครูพีรวัฒน์ ครูจักรฤษณ์  

กิจกรรมตามโครงการ 
  1. การปรับปรุงอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม 
  2. การจัดการเรียนการสอน 
  3. การฝึกซ้อมแผนอพยพ 
งบประมาณ 
       เงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน ๒,000 บาท 
รายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย รวมเงิน 
๑. 
 

2. 

ค่าปรับปรุงอาคาร สถานที่ และ
สภาพแวดล้อม 
ค่าวัสดุการฝึกซ้อมแผนอพยพ 

1,000 
 

1,000 

- 
 
- 

1,๐๐๐ 
 

1,000 
                                                      รวมทั้งสิ้น (สองพันบาทถ้วน) 2,๐๐๐ 

ระยะเวลาและ 
  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565   
สถานที่ด าเนินการ 
  โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 
การติดตามประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. ร้อยละ ของ นักเรียนและครูที่เข้าร่วม
กิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยรอบด้านใน
สถานศึกษา 

การส ารวจ แบบส ารวจผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

2. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มี
องค์ความรู้ ในการลดความเสี่ยง ความพร้อม
รับมือกับภัยพิบัติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศในโรงเรียน 

ประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอน 

แบบประเมิน 

3. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มี
ทักษะการจัดการกับภัยพิบัติ 

การสังเกต แบบสังเกต 

 



๑๑๙ 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑. โรงเรียนมีอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัย 
       2. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีองค์ความรู้ ในการลดความเสี่ยง ความพร้อมรับมือ
กับภัยพิบัติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในโรงเรียน 
 3. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะการจัดการกับภัยพิบัต ิ
 
 

ผู้เสนอกิจกรรม 
 
 

(ลงชื่อ)…………………………………………………………….    
(นายพีรวัฒน์  เทพจักร์) 
ครู ช านาญการพิเศษ 

 

ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 

(ลงชื่อ)………………………………………………….………... 
(นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 

 
(ลงชื่อ)……………………………………………………………. 
                  (นายจักรกฤษณ์  ศรีรัตน์) 
                   ครู ช านาญการพิเศษ  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๐ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2. กิจกรรมวิถีพุทธ/ลูกเสือ/ยุวกาชาด 



๑๒๑ 
 

แผนการด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กิจกรรมคุณธรรม /ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 
************* 

 
ชื่อกิจกรรม   วิถีพุทธ 
หลักการและเหตุผล 
 การด ารงชีวิตของพุทธศาสนิกชนที่นับถือศาสนาพุทธเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้ด าเนินชีวิตตาม
ค าสั่งสอนขององค์พระศาสดา ยิ่งนับวันจะห่างไกลจากหลักค าสั่งสอน การประพฤติตน การอยู่ร่วมกัน 
การทักทาย การพูดจา มารยาท ตลอดจนศาสนพิธีการที่เคยปฏิบัติกันมา นับวันจะผิดไปจากหลักธรรมค า
สอน เพ่ือเป็นการให้นักเรียนและเยาวชนได้มองเห็นความส าคัญยิ่งขึ้น โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาจึง
จัดท ากิจกรรมนี้ขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในการด าเนินชีวิตแบบสังคมไทย 
  ๒. เพ่ือให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตน และสร้างเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 
  ๓. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนด าเนินชีวิตแบบชาวพุทธโดยน าหลัก
ไตรสิกขามาปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
  เชิงปริมาณ 
       ๑. นักเรียนได้รับการอบรมและฝึกปฏิบัติตนตามวิถีชีวิตของชาวพุทธ 
       ๒. นักเรียนได้รู้จักคุณค่าและหวงแหนอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทยต่อไป 
  เชิงคุณภาพ 
       1. นักเรียนได้ปฏิบัติตนตามหลักธรรมค าสอนของศาสนาได้ถูกต้องเหมาะสม 
       2. นักเรียนมีคุณธรรม สามารถน าค าสอนไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้และมีชีวิตอย่างมีความสุข 
กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนทุกคนได้พัฒนาตนเองโดยการน าหลักธรรมของศาสนามาปฏิบัติตนและน ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและมีชีวิตอย่างมีความสุข 
วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมเสนอโครงการ 
๒. จัดท าโครงการ/แผนงาน 
๓. ด าเนินงานธรรมเพื่อการเรียนรู้ 
๔. ประเมินผล 
๕. สรุปและรายงานผล 

พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
มีนาคม  -เมษายน ๒๕๖6 
มีนาคม  -เมษายน  ๒๕๖6 
มีนาคม - เมษายน  ๒๕๖6 

 ครูพรรณี  ครูหยาดพิรุณ 
ครูพรรณี  ครูหยาดพิรุณ 
คณะครูทุกคน 
ครูพรรณี  ครูหยาดพิรุณ 
ครูพรรณี  ครูหยาดพิรุณ 

 
 
 



๑๒๒ 
 

งบประมาณ 
  จ านวน  3,๐๐๐  บาท 
รายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย รวมเงิน 
๑ 
๒ 
๓ 

เอกสาร 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าวิทยากร 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

๕๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๓,๐๐๐ 
ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  - พฤษภาคม ๒๕๖๕ – เมษายน ๒๕๖6 
  - โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา ต. ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 
สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ 
  - เอกสารบันทึก 
การสังเกต/การวัดและประเมินผล 
  - จากการปฏิบัติกิจกรรม 
  - จากบันทึกการท างาน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝายวิทยาใช้หลักไตรสิกขา ผ่านการพัฒนาตนเองตามหลักสูตรพุทธ
ธรรมอย่างบูรณาการโดยส่งเสริมให้เกิดความเจริญงอกงาม สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
 
 
 

ผู้เสนอกิจกรรม 
 
 
(ลงชื่อ)……………………………………………………………   

(นางพรรณี  ปลอดโปร่ง) 
ครู ช านาญการพิเศษ 

  

ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
(ลงชื่อ)………………………………………………….………... 

(นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 

 
   (ลงชื่อ)…………………………………………………………. 
        (นางหยาดพิรุณ  ไชยชมภู)  
                             ครู 
     
 

 



๑๒๓ 
 

แผนการด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กิจกรรมวิชาการ 
************* 

 

ชื่อกิจกรรม   เข้าค่าย เดินทางไกล ลูกเสือ – ยุวกาชาด 
หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ก าหนดให้กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาดเป็น
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งความหมายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คือกิจกรรมที่ต้องการให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ความสามารถของตนเองตามศักยภาพมุ่งเน้นเพ่ิมเติมจากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง๘กลุ่มที่ก าหนดโดยที่
กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติด้วยตนเองอย่างครบวงจรตั้งแต่ศึกษา วิเคราะห์ 
วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการท างานโดยเน้นการท างานเป็นกลุ่มจึงเป็นกิจกรรมที่
พัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ได้ครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกายสติปัญญา อารมณ์และสังคม สร้าง
เยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม ค่านิยมมีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกการท า
ประโยชน์เพ่ือครอบครัวสังคมและประเทศชาติ ท าให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์สามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุขเพ่ือเป็นการสนองนโยบายของรัฐในการพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือให้
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ทางโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาจึงได้
จัดให้มีกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – ยุวกาชาดขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้จักระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์
การอยู่ร่วมกันในสังคมและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
วัตถุประสงค์ 
   ๑. เพ่ือให้นักเรียนฝึกการใช้ทักษะชีวิต มีระเบียบวินัย มีเจตคติมีค่านิยมท่ีดีงามและปฏิบัติตนตาม
กฎเกณฑ์ของการอยู่ร่วมกัน 
  ๒. เพ่ือให้นักเรียนได้น าความรู้จากการเรียนรู้ในวิชาลูกเสือ-ยุวกาชาดไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิต 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 เชิงปริมาณ 
       นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด 
  เชิงคุณภาพ 
       นักเรียนมีความกระตือรือร้นและมีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมเสนอโครงการ 
๒. จัดท าโครงการ/แผนงาน 
๓. ด าเนินงาน 
   - จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
   - จัดค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด 
๔. ประเมินผล 
๕. สรุปและรายงานผล 

พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
มิถุนายม ๒๕๖๕ 
ธันวาคม  ๒๕๖๕ 
 
 
มีนาคม ๒๕๖6 
มีนาคม  ๒๕๖6 

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้รับผิดชอบ 
คณะครูทุกคน 
 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้รับผิดชอบ 



๑๒๔ 
 

งบประมาณ 
  จากงบประมาณการด าเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน จ านวน 
๑๐,๐๐๐ บาท 
รายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย รวมเงิน 
๑ วัสดุทางการศึกษา - - ๑๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐ 
ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  - ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
  - โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชยีงราย 
การสังเกต/การวัดและประเมินผล 
  - จากการสังเกตการณ์ร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
  - จากการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  นักเรียนน าความรู้จากการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
 
 

ผู้เสนอกิจกรรม 
 

 
(ลงชื่อ)……………………………………………………………. 

         (นายจักรกฤษณ์  ศรีรัตน์) 
                   ครู ช านาญการพิเศษ 
 
 
(ลงชื่อ)……………………………………………………………. 

   (นายพีรวัฒน์  เทพจักร์) 
                ครู ช านาญการพิเศษ 
 
 
(ลงชื่อ)…………………………………………………………….       
              ( นางน้ าอ้อย  เทพชาติ ) 

             ครู ช านาญการพิเศษ 
 
 
 

ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
(ลงชื่อ)………………………………………………….………... 

ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
(ลงชื่อ)………………………………………………….………... 

(นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 

ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
(ลงชื่อ)………………………………………………….………... 

(นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 

ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
(ลงชื่อ)………………………………………………….………... 

(นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 



๑๒๕ 
 

(ลงชื่อ)……………………………………………………………. 
               (นางอินทิรา  รอดสุวรรณ) 
        ครู ช านาญการพิเศษ 
 
 
(ลงชื่อ)……………………………………………………………. 
                (นางอนงค์ศิริ  นัยยะ) 
       ครู ช านาญการพิเศษ 
 
 
(ลงชื่อ)…….………………………………………………………. 
               (นางสายอรุณ  เทพจักร์) 
       ครู ช านาญการพิเศษ 

 
 

(นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 

 
 
 

 
 

  



๑๒๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. กิจกรรมทัศนศึกษา 



๑๒๗ 
 

แผนการด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กิจกรรมทัศนศึกษา 
************* 

 
ชื่อกิจกรรม   เรียนรู้สู่โลกกว้าง.....ให้สิ่งแวดล้อมเป็นครู 
หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นมีการจัดการศึกษาตาม
ความต้องการของท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามความต้องการของ
ผู้เรียน ฝึกให้นักเรียนรู้โครงการปฏิบัติจริง อย่างต่อเนื่องทุกเวลา ทุกโอกาส และทุกสถานที่ ฝึกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ โดยให้สถานศึกษาร่วมกับชุมชนอาศัยปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียน 
 การพานักเรียนไปศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์
ตรง ได้ร่วมกันท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามกระบวนการกลุ่ม การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาตามสภาพจริงด้วย
เหตุผล และความถูกต้องโดยอาศัยคุณธรรม จริยธรรม ในการน าความรู้ ให้เกิดข้ึนกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือส่งเสริมการจัดกระบวนการรู้จากประสบการณ์ตรงของผู้เรียน โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
  ๒. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
  ๓. เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๔. เพ่ือให้ชุมชน-โรงเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 เชิงปริมาณ 
       1. นักเรียนทุกคนมีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
       2. นักเรียนทุกคนน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนาการเรียนรู้ 
  เชิงคุณภาพ 
       ๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนสูงขึ้น 
            ๒. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากข้ึน 
กลุ่มเป้าหมาย 
 ๑. นักเรียนทุกคนได้รับประสบการณ์ท่ีเป็นรูปธรรม 
  ๒. นักเรียนน าทักษะและประสบการณ์ตรงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๘ 
 

วิธีด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑. ประชุมวางแผนโครงการ 
๒. จัดหางบประมาณ 
๓. ก าหนดวันและสถานที่ 
๔. ติดต่อสถานที่ 
๕. ด าเนินงาน 
๖. สรุปผลประเมินผล 
๗. รายงานผล 

พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
มิถุนายน ๒๕๖๕ 
สิงหาคม ๒๕๖๕ 
กันยายน ๒๕๖๕ 
ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕ 
ธันวาคม  ๒๕๖๕ 
ธันวาคม  ๒๕๖๕ 

คณะครูทุกคน 
 

งบประมาณ 
  จ านวน ๓๔,๐๐๐  บาท 
รายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย รวมเงิน 
๑ ค่าจ้างพาหนะขนส่งนักเรียนไป

แหล่งเรียนรู้ 
- ระดับอนุบาล     4,๐๐๐ 
- ระดับ ป.๑-๓     ๖,๐๐๐ 
- ระดับ ป.๔-๖     ๑๐,๐๐๐ 
- ระดับ ม.๑-๓     ๑๕,๐๐๐ 

๔ คัน - ๓5,๐๐๐ 
 
 

รวมทั้งสิ้น ๓5,๐๐๐ 
ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
       - ระดับชั้นอนุบาล ทัศนศึกษาในจ.เชียงราย 
       - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ทัศนศึกษาใน จ.เชียงราย 
       - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ทัศนศึกษาใน จ. เชียงรายหรือจังหวัดใกล้เคียง 
      - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทัศนศึกษา ใน จ.ภาคเหนือ ภาคกลาง หรือใกล้เคียง 
การสังเกต/การวัดและประเมินผล 
  ๑. จากการเข้าร่วมกิจกรรม 
  ๒. จากบันทึกกิจกรรมของนักเรียน 
  ๓. จากการประเมินผล 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑. นักเรียนชั้นอนุบาล – ม.๓ ได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
  ๒. นักเรียนทุกคนน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  ๓. นักเรียนทุกคนมีความสนุกสนาน เพลิดเพลินและมีความสุข 
 
 
 



๑๒๙ 
 

ผู้เสนอกิจกรรม 
 

 
(ลงชื่อ)……………………………………………………………. 

  (นางสาวศิริพร  สารพิมพ์) 
ครู ช านาญการพิเศษ 

 
 

(ลงชื่อ)……………………………………………………………. 
  (นางอนงค์ศิริ  นัยยะ) 
ครู ช านาญการพิเศษ 

 

ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
(ลงชื่อ)………………………………………………….………... 

(นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 

  
   (ลงชื่อ)……………………………………………………………. 
                  (นางอินทิรา  รอดสุวรรณ) 
  ครู ช านาญการพิเศษ 
 
          
   (ลงชื่อ)……………………………………………………………. 

        (นางพรรณี  ปลอดโปร่ง) 
         ครู ช านาญการพิเศษ 
 

 
   (ลงชื่อ)……………………………………………………………. 

        (นางน้ าอ้อย  เทพชาติ) 
         ครู ช านาญการพิเศษ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. กิจกรรมบริการสารสนเทศ 



๑๓๑ 
 

แผนการด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กิจกรรมการให้บริการสารสนเทศ / ICT 
************* 

 
ชื่อกิจกรรม  เรียนรู้กับ ICT 
หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันกระบวนการเรียนการสอนได้พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างตอเนื่อง มีการน าสื่อและเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้ในลักษณะต่าง ๆ เพ่ือให้ทันสมัยในยุคไฮเทคตามศักยภาพของแต่ละสถานศึกษา ส าหรับ
โรงเรียนบ้านสมานมิตร ได้พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้  โดยการน าคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ตมาประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาผู้เรียน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆ เพ่ือเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ในระดับท่ีสูงขึ้นไป 
วัตถุประสงค์ 
  ๑.เพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบการเรียนการสอนให้ทันสมัย 
  ๒. เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสื่อและเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างหลากหลาย 
  ๓. เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้พัฒนาเทคนิคกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย 
มากขึ้น 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 เชิงปริมาณ 
       ๑. นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้จากสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและหลากหลาย 
       ๒. ครูทุกคนได้พัฒนาระบบการเรียนการสอนที่หลากหลายและมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
เพ่ิมข้ึน 
  เชิงคุณภาพ 
       1. ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยีและสามารถสืบค้นข้อมูลจาก Internet ได ้
       2. นักเรียนสามารถน าคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ ได้ 
กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการใช้อินเตอร์เน็ต ตามความเหมาะสม
กับระดับชั้น 
วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมเสนอโครงการ 
๒. จัดท าโครงการ/แผนงาน 
๓. ด าเนินการจัดการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 
๔. ประเมินผล 
๕. สรุปและรายงานผล 

พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕– เมษายน  
๒๕๖6 
เมษายน ๒๕๖6 
เมษายน ๒๕๖6 

ครูธีรวิชญ์   
ครูธีรวิชญ์   
ครูธีรวิชญ์   
 
ครูธีรวิชญ์   
ครูธีรวิชญ์  

 



๑๓๒ 
 

งบประมาณ 
  จากงบประมาณการด าเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน จ านวน  
๕,๐๐๐  บาท 
รายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย รวมเงิน 
๑ วัสดุทางการศึกษา - - ๕,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๕,๐๐๐ 
ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  - พฤษภาคม ๒๕๖๕– เมษายน   ๒๕๖6 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา ต.ผางาม อ.เวียงชัย   
จ.เชียงราย 
การสังเกต/การวัดและประเมินผล 
 - จากการนิเทศ ก ากับ ติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 - จากการตรวจผลงานนักเรียน 
 - จากการปฏิบัติงานตามที่มอบหมาย 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมสูงขึ้น 
  2. นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น 
  3. นักเรียนสมารถน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ได้ 
 
 
 

ผู้เสนอกิจกรรม 
 

 
(ลงชื่อ)……………………………………………………………. 

(นายธีรวิชญ์  สุวรรณเจริญ) 
ครู ช านาญการพิเศษ 

ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
(ลงชื่อ)………………………………………………….………... 

(นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 



๑๖๒ 
 

ค าสั่งแผนปฏิบัติการประจ าปี 256๕ 


