
 

 

 

 

ส่วนท่ี ๕ 
การก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงาน 

 
 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้  
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (ผลผลิต) 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

๑. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอน 
- ครู ออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรู้ การสร้างส่ืออุปกรณ์ท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้ต่อนักเรียน  
- ครูร่วมกันแสดงความคิดเห็น เสนอ
แนวทางต่างๆ โดยมีการเข้าอบรม
เป็นระยะๆตลอดปีการศึกษา 
- ครูจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโดย
การเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการบูร
ณาการกับกลุ่มสาระต่างๆหรือ
ส่ิงแวดล้อม และให้นักเรียนได้
เลือกใช้ส่ืออุปกรณ์ในการเรียนรู้ได้
อย่างเหมาะสม 

  1.  ครูและนักเรียนทุกคนโรงเรียนบ้านทุ่งยัง้
หัวฝายวิทยา 
  2. ครูทุกคนมีความสามารถในการจัดการเรียน 
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
  3. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด 
สร้างสรรค์ 
 

 1 พฤษภาคม
๒๕๖5 

ถึง  
 30 เมษายน 

๒๕๖6 

 
 

48,000 
บาท 

  ๑.สถานศึกษามี
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา  
  ๒. สถานศึกษามีข้อมูล
สารสนเทศท่ีเป็นระบบ  
  ๓. ครูจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ  
  ๔. มีการจัดการเรียนรู้
และวัดผลประเมินผล
ตามสภาพจริงท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  

ครูน้ าอ้อย 
ครูธีรวิชญ ์



กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา 
(Good Governance) 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (ผลผลิต) 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

๒. โครงยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ 
- การสอนซ่อมเสริม 
- การเข้าค่ายวิชาการ  
- การติวเข้มเพื่อรอรับการ
ประเมินระดับชาติและ
ระดับเขตพื้นท่ี  (O –NET, 
NT,LAS) 
 

  1. นักเรียนทุกคนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ 
เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น 
  2. นักเรียนช้ัน ป.๖ ช้ัน ม.๓ ช้ันป.๓ ช้ันป.๒ 
และช้ัน ป.๕ และช้ัน ม.๒ มีผลสัมฤทธิ์จากการ
ทดสอบ O-Net , NT , ระดับเขตพื้นท่ี(Las) ใน
ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  สูงขึ้น 
  3. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สูงขึ้น ร้อยละ 3 
  4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบ O-
Net , NT , ระดับเขตพื้นท่ี (Las)ในปีการศึกษา  
๒๕๖๔  สูงขึน้ร้อยละ ๔ 

1 พฤษภาคม
๒๕๖5 

ถึง  
 30 เมษายน 

๒๕๖6 

 
 

3,000 
บาท 

  1.นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งยั้ง
หัวฝายวิทยามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในระดับต่างๆ ท้ัง
ในระดับชาติO-Net , NT ระดับ
เขตพื้นท่ี(Las) สูงขึ้น 

 

ครูน้ าอ้อย  
ครูธีรวิชญ ์
 

 

 

 

 

 

 



กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้  
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (ผลผลิต) 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

3. โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
- วิเคราะห์เอกสารหลักสูตร 
การศึกษา ประเมินหลักสูตร 
-  พัฒนา  ปรับปรุง  
เปลี่ยนแปลงหลักสูตร
สถานศึกษา 
- จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
-  จัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
-  จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามแผนการ 
จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้เหมาะสม 
-จัดท าแฟ้มพัฒนาทักษะ
ของนักเรียน 
- พัฒนาทักษะทางด้าน
กีฬาของนักเรียนอนุบาล
อย่างต่อเนื่อง 
 

  ๑. โรงเรียนมีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน
และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
  ๒. หลักสูตรได้รับการปรับปรุงและพัฒนา 
ครบท้ัง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  
  3. หลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ของทุกช้ันทุกระดับ  ได้รับการพัฒนา
และมีการน าสาระท้องถิ่นมาเพิ่มเติมหรือ
เช่ือมโยงกับสาระแกนกลางครูจัดท าแผนการ
เรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 

1 พฤษภาคม
๒๕๖5 

ถึง  
 30 เมษายน 

๒๕๖6 

 

2,๐๐๐ 
บาท 

  1. โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการน าไปใช้
จัดการเรียน การสอนเพื่อมุ่ง
พัฒนาให้นักเรียนท่ีจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐานมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
สอดคล้องกับศักยภาพและ
ความต้องการของผู้เรียน  
  ๒. ครูสามารถจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๓. นักเรียนมีทักษะพื้นฐาน 
ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการน าไปใช้
ในอนาคตได้เรียนในระบบภาค
บังคับ 

ครูธีรวิชญ ์
ครูศิริพร 

ครูสายอรุณ 
 

 

 

 
 



กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา 
(Good Governance) 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (ผลผลิต) 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

4. โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
- จัดท าเครื่องมือประเมิน กรอบ
การประเมิน และเอกสารต่างๆ 
เพ่ือใช้ในการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียน  
- เก็บรวมรวมข้อมูล/ผลการ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
และประสานงานการจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง 
(SAR)  
- น าเสนอรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) แก่คณะผู้ร่วม
บริหาร/ผู้เก่ียวข้องพิจารณาและ
น าเสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานลงนาม  
- น าเสนอหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

  1.มีข้อก าหนดในการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
  2.ครูและบุคลากร ชุมชนมีส่วนร่วมใน
ระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
ในรูปแบบคณะกรรมการ  
  3.โรงเรียน ชุมชน ร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานก าหนด  
  4.โรงเรียนมีการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง และรายงานผลการ
ประกันคุณภาพของสถานศึกษาต่อ
ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ทุกปีการศึกษา 

 

 

1 พฤษภาคม
๒๕๖5 

ถึง  
 30 

เมษายน 
๒๕๖6 

 
 

๓,๐๐๐ 
บาท 

๑. โรงเรียนมีการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียนอย่างเป็น
ระบบ 
๒. บุคลากรมีส่วนร่วมในการประกนั

คุณภาพภายในโรงเรียน 
๓. โรงเรียนมีการจัดท ารายงานการ

ประเมินเอง (SAR) และรายงานผล
การประกันคุณภาพของสถานศึกษา
ต่อชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

๔. โรงเรียนน าจุดเด่น จุดท่ีควร
ปรับปรุง และแนวทางในการพัฒนา
ของโรงเรียนในปีการศึกษาต่อไป 

 

ครูน้ าอ้อย 
ครูธีรวิชญ ์

 



กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้  
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (ผลผลิต) 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

5. โครงการห้องสมุดมีชีวิต  
- จัดซื้อหนังสือพิมพ์และ
วารสาร 
- จัดซื้อหนังสือใหม่   
- จัดท ามุมสนุก  สุขสบาย 
- กิจกรรมซ่อมและปรับปรุง
หนังสือช ารุด 
- บริการกลุ่มสาระ น า
ผู้เรียนเข้าศึกษาค้นคว้าใน
ห้องสมุด 
- จัดบริการห้องสมุด
เคล่ือนท่ี 
- จัดประกวดเล่านิทาน 
 

  1. นักเรียนทุกคนในปีการศึกษา 
๒๕๖๔มีนิสัยรักการอ่านได้รับการพฒันา
ให้อ่านออก เขียนได้ 
  2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น 
  3. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีนิสัยรักการ
อ่านและอ่านออกเขียนได้คล่อง 
  4. นักเรียนร้อยละ 80 มผีลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
สูงขึ้น 
 

1 พฤษภาคม
๒๕๖5 

ถึง  
 30 

เมษายน 
๒๕๖6 

 

 
 

5,๐๐๐ 
บาท 

๑. โรงเรียนได้แหล่งเรียนรู้ (ห้องสมุด
โรงเรียน) ท่ีมีสัดส่วนเป็นระบบ 
๒. นักเรียนและครูตลอดท้ังผู้มีความ
สนใจมีแหล่งเรียนรู้และมีท่ีใช้ส าหรับ
ศึกษาค้นคว้า 
๓. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
 

ครูณัฐวงค์  
ครูบรรจบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



กลยุทธ์ที่ ๓ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและลดความเหลื่อมล  าผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (Filling the gap) 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (ผลผลิต) 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

6. โครงการพัฒนาศักยภาพ 
เด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ 
- ส ารวจข้อมูลนักเรียน
เป็นรายบุคคล (SD) 
- วางแผนด าเนินการและ
จัดท าเครื่องมือคัดกรอง
ตามแบบของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (KUSSI) 
- จัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP) และแผนการสอน
เฉพาะบุคคล ( IIP) 
- เลือกใช้นวัตกรรมตาม
ความต้องการพิเศษให้
เหมาะสมกับเด็กแต่ละ
กลุ่มของความบกพร่อง 

  1. นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษทุก
คนได้เข้าเรียนร่วมกับเด็กปกติ มี
ปฏิสัมพันธ์ ปรับตัวให้เข้ากับ สังคมและ
ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
  2. สร้างความตระหนักให้กับบุคลากร
ทุกคนในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน
การช่วยเหลือเด็กกลุ่มพิเศษ 

  3. พัฒนาบุคลากรทุกคนและพัฒนางาน
ในโรงเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาและการจัดการศึกษา
พิเศษตามโครงการโรงเรียนแกนน าจัดการ
เรียนร่วม 
 

1 พฤษภาคม
๒๕๖5 

ถึง  
 30 

เมษายน 
๒๕๖6 

 

 
 

๓,๐๐๐ 
บาท 

๑. นักเรียนในกลุ่มท่ีมีความต้องการ
พิเศษ สามารถเรียนร่วมกับนักเรียน
ปกติได้อย่างมีความสุข 
๒. นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ 
สามารถเรียนรู้และได้รับพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามศักยภาพของตนเอง
ได้อย่างมีความสุข 
๓. บุคลากรในโรงเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อ
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเรียนร่วม
ตามโครงการโรงเรียนแกนน าจัดการ
เรียนร่วม 
๔. ชุมชนและหน่วยงานมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมพัฒนาการ การป้องกัน
และฟื้นฟูสมรรถภาพ 
 

ครูณัฐวงค์  
ครูหัดทยา 

 

 

 

 



กลยุทธ์ที่ ๓ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและลดความเหลื่อมล  าผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (Filling the gap) 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (ผลผลิต) 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

7. โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 - กิจกรรมส่งเสริมรายได้
ระหว่างเรียน 
- กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 
 

  1. นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝาย
วิทยาทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่าง
เหมาะสมตามความเป็นจริง 
  2.นักเรียนได้รับการดูแลด้านการเรียน 
การพัฒนาตนเอง เรียนรู้อย่างมีความสุข 
และมีคุณภาพ ชีวิตท่ีดีร้อยละ  90 
 

1 พฤษภาคม
๒๕๖5 

ถึง  
 30 

เมษายน 
๒๕๖6 

 

๓,๐๐๐ 
บาท 

1.สามารถแก้ไขปัญหานักเรียนกลุ่ม
เส่ียง/มีปัญหา  และส่งเสริมสนับสนุน
นักเรียนกลุ่มปกติให้เรียนรู้ได้อย่างมี
ความสุข 

 

ครูพีรวัฒน ์

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ที่ ๓ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและลดความเหลื่อมล  าผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (Filling the gap) 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (ผลผลิต) 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

8. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ระดับการศึกษาปฐมวัย 
-ฝึกพัฒนาศักยภาพในทักษะ
ด้านต่างๆของนักเรียนตาม
ความถนัด 
- ร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะกับโรงเรียนอืน่ๆตาม
ความ 

  ๑. นักเรียนระดับปฐมวัยมีความ
พร้อมด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ
สังคม สติปัญญาทุกคน 
  2. นักเรียนได้พัฒนาความพร้อมทุก
ด้าน ท้ังด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-
จิตใจ สังคม และด้านสติปัญญา 

1 พฤษภาคม
๒๕๖5 

ถึง  
 30 

เมษายน 
๒๕๖6 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
บาท 

  ๑. ครูและผู้ปกครองมีรู้ระบบการ
เรี ยนการพัฒนาความพร้ อมของ
นักเรียน 
  ๒. นักเรียนได้พัฒนาความพร้อมทุก
ด้าน ท้ังด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-
จิตใจสังคมและด้านสติปัญญา  
  ๓. นักเรียนมีความพร้อมท่ีจะได้เรียน
ในระบบภาคบังคับ 

ครูศิริพร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ที่ ๓ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและลดความเหลื่อมล  าผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (Filling the gap) 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (ผลผลิต) 
ระยะเวลา
ด าเนินงา

น 
งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

9. โครงการโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล 
 

  ๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งยัง้หัวฝายวิทยาทุกคน 
  ๒. นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งยัง้หัวฝายวิทยา
ทุกคน 
  3. นักเรียนมีทักษะทางด้านวิชาการ ทักษะ
ชีวิต ทักษะอาชีพ ผู้บริหารครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความพร้อมด้านสมรรถนะ
ศักยภาพ โรงเรียนมีอาคารเรียนและ
ห้องปฏิบัติการพร้อมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
ของชุมชน 
 

 

1 
พฤษภาคม
๒๕๖5 

ถึง  
 30 

เมษายน 
๒๕๖6 

 

 
 

5,000 
บาท 

  ๑. โรงเรียนมีความร่วมมือกับชุมชน  
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนท่ีอยู่ใกล้เคียงและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
เข้มแข็ง 
  ๒. ครูและบุคลากรในโรงเรียนมี
ศีลธรรมคุณธรรม สามารถประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
  ๓. นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษา 
 

ครูน้ าอ้อย 
ครูสายอรุณ 

 
 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง (Moral and Ethics) 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (ผลผลิต) 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมา
ณ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

10.
. 

โครงการน้อมน า
เศรษฐกิจพอเพยีง 
-กิจกรรมยุวเกษตร (ปลูก
ข้าว ,ปลูกพืชผัก        
สวนครัว ,เลี ยงไก่พันธุ์ไข่ 
เลี ยงปลาน  าจืด, งานช่าง) 

  1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาทุกคน 
และนักเรียนทุกคนมีแหล่งเรียนรู้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
  2.ครูและนักเรียนได้น้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการศึกษา
เรียนรู้ของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน 
 

1 พฤษภาคม
๒๕๖5 

ถึง  
 30 

เมษายน 
๒๕๖6 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
บาท 

  ๑. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนสอนตามสภาพจริง 
  ๒. ครูและนักเรียนจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบบูรณาการโดยน้อมน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
ด ารัส  
  ๓. นักเรียนมีคุณธรรมตามคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 
  ๔. โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการศึกษา
เรียนรู้ของผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน 

ครูจักรกฤษณ์ 
ครูพีรวัฒน ์

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ที่ ๓ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและลดความเหลื่อมล  าผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (Filling the gap) 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (ผลผลิต) 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

11.
. 

โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อ
สุขภาพ 
- เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
กลุ่มโรงเรียน 

-จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน
โรงเรียน 

- เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนขยายโอกาส สพป.
เชียงราย เขต ๑ 

 

  1. นักเรียนทุกคนมีวินัยในตนเอง มี
น้ าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความ
รักมีความสามัคคี 
  2.นักเรียนได้ออกก าลังกาย มีสุขภาพ
ท่ีสมบูรณ์แข็งแรง รู้จักการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติดร้อย
ละ95 
  3. นักเรียนได้เล่นกีฬาอย่างท่ัวถึง และ
ยกระดับมาตรฐานการกีฬาชนิดต่างๆ 
สนุกสนาน เพลิดเพลิน  
 

1 พฤษภาคม
๒๕๖5 

ถึง  
 30 

เมษายน 
๒๕๖6 

 

 
 

26,๐๐๐ 
บาท 

๑ นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งยัง้หัวฝาย
วิทยาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ 
๒ นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งยัง้หัวฝาย
วิทยาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่มผา
งาม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๓ นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งยัง้หัวฝาย
วิทยาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเรียน
ขยายโอกาส สพป.ชร.เขต ๑ 
๔ นักเรียน คณะครู โรงเรียนบ้านทุ่ง
ยั้งหัวฝายวิทยา และกลุ่มโรงเรียนผา
งามมีความสามัคคีท างานร่วมกันอย่าง
มีความสุขทุกคน 
๕ นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งยัง้หัวฝาย
วิทยาและนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนผา
งามเป็นนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย 

ครูพรรณี 
ครูบรรจบ 

 
 
 
 

 
 
 



กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา 
(Good Governance) 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (ผลผลิต) 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

12. โครงการพัฒนาสภาพภูมิ
ทัศน ์
- จัดห้องส านักงานให้เป็น
เอกเทศ เป็นระเบียบ มี
ประสิทธิภาพในการบริหาร
สถานศึกษาและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทาง
ราชการ 
- จัดภูมิทัศน์โดยรอบให้เอื้อ
ต่อการจัดระเบียบการเรียน
การสอน  เช่น ทาสีอาคาร
เรียนอาคารประกอบรั้ว
โรงเรียน  ให้สวยงาม 
- ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
หน้าประตูทางเข้าและริมรั้ว
ก าแพงด้านหน้าโรงเรียนให้
เหมาะสมสวยงาม 
- ปรับปรุงป้ายโรงเรียนให้
สวยงาม 

  1. จัดภูมิทัศน์โดยรอบให้เอื้อต่อการ
จัดระเบียบการเรียนการ
สอน  เช่น ทาสีอาคารเรียนอาคาร
ประกอบ   รั้วโรงเรียน  ให้สวยงาม 
  2. โรงเรียนมีภูมิทัศนท่ี์เอื้อในการ
เรียนการสอนอย่างปลอดภัย 100 %   
 

1 พฤษภาคม
๒๕๖5 

ถึง  
 30 

เมษายน 
๒๕๖6 

 
 

3๐,๐๐๐ 
บาท 

๑. จัดห้องเรียนได้ครบตามความ
ต้องการ เหมาะสม สวยงาม มี
บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอน 
๒. จัดห้องส านักงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  มีระเบียบในการใช้
อย่างชัดเจน 
๓. จัดห้องสนับสนุนการเรียนการสอน
ได้เพียงพอกับความต้องการของครู
และนักเรียน 
๔. อาคารเรียนใช้งานได้ตามปกติและ   
สวยงาม 
๕. มีความปลอดภัยในสวัสดิภาพด้าน
ต่างๆ ส าหรับนักเรียน 
๖. การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดี
ยิ่งขึ้น 
 

ครูจักรกฤษณ์ 
 

 
 



กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา 
(Good Governance) 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (ผลผลิต) 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

๑3. โครงการพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศในสถานศึกษา 
-จัดซื้อวัสดุท่ีจ าเป็นต้องใช้ใน
การจัดท าเอกสาร  เช่นวัสดุ
ส านักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ 
-จัดเก็บข้อมูลด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์  และเอกสาร  
ดังนี ้
    - ข้อมูล Data On Web 
    - ข้อมูลนักเรียนด้อย
โอกาส 
    - ข้อมูลนักเรียนพิการ
เรียนร่วม 
    - ข้อมูลการรับนักเรียน , 
ส ามะโนนักเรียน 
    - ข้อมูลการย้ายเข้า –ออก 

  1. โรงเรียนมีระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์( LAN) เช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา 
  2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มี
ครุภัณฑ์ท่ีเหมาะสมและปลอดภัยใน
การใช้งาน 
  3. ห้องเรียนทุกห้องมีระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการ
สอนทุกเวลา 
  4. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มี
ครุภัณฑ์ท่ีเหมาะสมและปลอดภัยใน
การใช้งาน 100 % 
 

 

1 พฤษภาคม
๒๕๖5 

ถึง  
 30 

เมษายน 
๒๕๖6 

 
 

5,๐๐๐ 
บาท 

  ๑  โรงเรียนมีระบบการบริหารงานท่ี
มีความคล่องตัว  และปรับเปล่ียนได้
เหมาะสมตามสถานการณ์ 
  ๒. การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเป็น
ระบบ  ครอบคลุม  และทันต่อการใช้
งาน 
  ๓.ให้ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องพึง
พอใจผลการบริหารงาน 
  ๔. โรงเรียนมีระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์( LAN) เช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา 
 

ครูธีรวิชญ ์

 
 
 
 



กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา 
(Good Governance) 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (ผลผลิต) 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

14. 

โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 
- จัดกิจกรรมดูแลสุขภาพ 
ตรวจสุขภาพ โดยครู
ประจ าช้ัน /ครูเวร 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ การดูแลสุขภาพ 
การออกก าลังกายโดยครู
ประจ าช้ัน/ครูเวร 
-ท าประกันชีวิตหมู่ให้กับ
นักเรียนทุกคนทุกช้ันเรียน 

- กิจกรรม อย.น้อย 

 1. โรงเรียนดูแล ส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
การตรวจสุขภาพให้กับนักเรียน 
 2. โรงเรียนท าประกันชีวิตให้กับนักเรียน 
 3. โรงเรียนดูแล ส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
การตรวจสุขภาพให้กับนักเรียน ครบ 
100 % 
 4. โรงเรียนท าประกันชีวิตหมู่ให้กับ
นักเรียน ครบ 100 % 

 

 

1 พฤษภาคม
๒๕๖5 

ถึง  
 30 

เมษายน 
๒๕๖6 

 

 

10,000 
บาท 

  ๑. โรงเรียนดูแล ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย การตรวจสุขภาพให้กับ
นักเรียน 
  ๒. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ดูแลสุขภาพอนามัย การออกก าลังกาย
ให้กับนักเรียน  
  ๓. โรงเรียนท าประกันชีวิตหมู่ให้กับ
นักเรียน  

ครูอนงค์ศิริ 
ครูสุวภา 
ครูกรรณิการ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ที่ ๓ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและลดความเหลื่อมล  าผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (Filling the gap) 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (ผลผลิต) 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

15. โครงการสานสัมพันธ์ใต้ร่ม
จามจุรี 

- จัดกิจกรรมผ้าป่าศิษย์เก่า
โรงเรียนบ้านทุ่งยัง้หัวฝาย
วิทยา 

 

  1.ศิษย์เก่าทุกคนเห็นความส าคัญของ
สถานศึกษาและมีส่วนร่วมพัฒนา
โรงเรียน 
  2.โรงเรียนมีรายได้ในการสนับสนุน
การศึกษา 
  3.ชุมชน และศิษย์เก่าร้อยละ 80 ให้
ความส าคัญต่อการศึกษา 
  4.โรงเรียนสามารถจัดหารายได้
สนับสนุนการศึกษา 
 

1 พฤษภาคม
๒๕๖5 

ถึง  
 30 

เมษายน 
๒๕๖6 

 
 

3,๐๐๐ 
บาท 

   1. โรงเรียนสามารถให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาและสนับสนุน
งบประมาณ 

ครูพรรณี 
ครูน้ าอ้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้  
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (ผลผลิต) 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

16. โดรงการพัฒนางานธุรการ 

๑. จัดซื้อ จัดหาวัสดุ ส่ือ 
อุปกรณ์ครุภัณฑ์ฝ่ายงาน
บริหารงานธุรการ 
๒. จัดท าบอร์ด ทะเบียน การ
น าเสนอข้อมูลสารสนเทศงาน
ธุรการ 
๓. ซ่อมบ ารุงส่ือ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์เครื่องใช้ประจ าห้อง
บริหารงานธุรการ วัสดุ 
อุปกรณ์ส านักงานอื่นๆ 

  1. คุณภาพของข้อมูลสารสนเทศใน
ห้องธุรการ 
  2. ระดับคุณภาพของห้อง
บริหารงานธุรการ วัสดุส านักงาน มี
สภาพดี อ านวยความสะดวกเอื้อต่อ
การปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายต่าง 
ๆ 
  3. ร้อยละ ๘๐ ของวัสดุ ส่ือและ
อุปกรณ์ท่ีจัดซื้อ จัดหา 
 4. ร้อยละ ๘๐ ของส่ือ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ เครื่องใช้ประจ าห้อง
บริหารงานธุรการ วัสดุส านักงาน           
ได้รับการซ่อมบ ารุง 

1 พฤษภาคม
๒๕๖5 

ถึง  
 30 

เมษายน 
๒๕๖6 

 

88,190 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
บริการและความสะดวกในการปฏิบัติ
หน้าท่ีอย่างท่ัวถึง 

2. วัสดุ ส่ือและนวัตกรรมมีเพียงพอใน
การสนับสนุนในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

 

ครูอนงค์ศิริ 
น.ส.นิภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา 
(Good Governance) 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (ผลผลิต) 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

๑7. โครงการพัฒนาบริหารงาน
งบประมาณ 
- จัดท าข้อมูลต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง
กับงานบริหารงบประมาณ 
- ตรวจสอบความถูกต้องของ
การท างานด้านการบริหาร
งบประมาณ 
- ตรวจสอบข้อมูลงานการเงิน-
พัสดุทุกวัน 
- จัดท าระบบบัญชี เอกสาร
ต่างๆทะเบียนคุมเงิน แต่ละ
ประเภทรวมทั้งแผนการใช้เงิน
งบประมาณ 
- จัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
- รายงานข้อมูลไปยังหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

  1. งาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆของ
โรงเรียน สามารถด าเนินการเบิกจ่าย
ได้ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  2. งาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆของ
โรงเรียน สามารถด าเนินการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส และ
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 

1 พฤษภาคม
๒๕๖5 

ถึง  
 30 

เมษายน 
๒๕๖6 

 
 

๑6,000    
บาท 

  ๑. การบริหารงานด้านงบประมาณ
ของโรงเรียนมีความเป็นอิสระ 
คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  ๒. โรงเรียนมีผลผลิต ผลลัพธ์
เป็นไปตามโครงการ/กิจกรรม หรือ
ตามข้อตกลงการให้บริการตาม
ภารกิจ 
  ๓. โรงเรียนสามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรท่ีมีอย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 
 

ครูอินทิรา, 
ครูรุ่งทิพย์, 
ครูหยาดพิรุณ
ครูบรรจบ 
 

 
 
 
 
 



กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Teacher Enhancement) 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (ผลผลิต) 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

18.  โครงการพัฒนาบุคลากร 
 

  1.โรงเรียนมีการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหาร ครู นักการภารโรง พนักงาน
ธุรการในการเข้าร่วมประชุม อบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน ทุกคน 
  2. ผู้บริหารบริหารจัดการสถานศึกษา
อย่างมีคุณภาพ ครูมีความรู้จัดการเรียนรู้
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญนักเรียน นักเรียน
เรียนรู้อย่างมีความสุข นักการภารโรง
ปฏิบัติงานเต็มความรู้ความสามารถ 
  3.โรงเรียนมีการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหาร ครู นักการภารโรง พนักงาน
ธุรการ ในการประชุม อบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน  ร้อยละ  ๑๐๐  
  4.ผู้บริหาร บริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ครูมีความรู้ความสามารถ 
และจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
นักการภารโรงปฏิบัติงานเต็มความรู้
ความสามารถ ร้อยละ ๙๕ 

1 พฤษภาคม
๒๕๖5 

ถึง  
 30 

เมษายน 
๒๕๖6 

 

 
 

40,๐๐๐ 
บาท 

๑. โรงเรียนมีการพฒันาศักยภาพ
ผู้บริหาร ครู นักการภารโรง พนักงาน
ธุรการ ในการประชุมอบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน   
๒. ผู้บริหาร บริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ครูมีความรู้
ความสามารถและจัดการเรียนรู้โดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ นักเรียนเรียนรู้
อย่างมีความสุข นักการภารโรง
ปฏิบัติงานเต็มความรู้ความสามารถ  
๓. โรงเรียนมีคุณภาพอยู่ในระดับดี
มากทุกมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด 

ผอ.อรุณวรรณ 
ครูน้ าอ้อย 
ครูอินทิรา 
ครูจักรกฤษณ์ 
 

 
 
 
 



กลยุทธ์ ข้อ ๑ การบริหารงานแบบมุ่งเนน้ผลงาน ข้อ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (ผลผลิต) 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

19. โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
ด าเนินงานตามโครงการ 
- หนังสือเรียน 
-จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน 
-จ่ายเงินค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 1. กิจกรรมวิชาการ 
 2. กิจกรรมคุณธรรม / 
ลูกเสือ / เนตรนารี 
 3. กิจกรรมทัศนศึกษา 
 4.การบริการสารสนเทศ ICT  
 

  1. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
1.๑ กิจกรรมวิชาการ 
1.๒ กิจกรรมคุณธรรม / ลูกเสือ / ยุว
กาชาด 
1.๓ กิจกรรมทัศนศึกษา 
1.๔ การบริการสารสนเทศ ICT  
1.5  กิจกรรมการเรียนการสอน
ทางไกล (DLTV) 
  2 .นักเรียนร้อยละ 95 มีผลการ
ประเมิน “ผ่าน” ในกิจกรรมวิชาการ 
  3. นักเรียนร้อยละ 100 มีผลการ
ประเมิน “ผ่าน” ในกิจกรรมคุณธรรม 
/ ลูกเสือ / ยุวกาชาด 
  4. นักเรียนร้อยละ 95 มีผลการ
ประเมิน “ผ่าน” กิจกรรมทัศนศึกษา 
  5. นักเรียนร้อยละ 95 มีผลการ
ประเมิน “ผ่าน” การบริการ
สารสนเทศ ICT 
 

1 พฤษภาคม
๒๕๖5 

ถึง  
 30 

เมษายน 
๒๕๖6 

 
 

441,072 
บาท 

  ๑. นักเรียนได้รับการศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย  ส าหรับรายการหนังสือ
เรียน  อุปกรณ์การเรียน  เครื่องแบบ
นักเรียน  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ท่ีภาครัฐให้การสนับสนุน 
  ๒. ผู้ปกครองได้รับการบรรเทาภาระ
ค่าครองชีพ  ลดค่าใช้จ่ายและเป็นการ
กระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง 
 

ครูอินทิรา 
ครูรุ่งทิพย์ 
ครูหยาดพิรุณ 
ครูบรรจบ 

 
 
 
 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (ผลผลิต) 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมวิชาการ 
- เปิดโลกวิทยาศาสตร์ 
 

 

 

 

 

  1. นักเรียนและครู ร้อยละ 80 เข้า
ร่วมกิจกรรมนิทรรศการแสดงความรู้
และผลงาน ความสามารถของนักเรียน
ด้านวิทยาศาสตร์ 
  2. นักเรียนทุกคนท่ีได้เข้าร่วมชม
นิทรรศการได้แลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์อย่าง
หลากหลาย 
  3. นักเรียนทุกคนน าความรู้
ประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
4.นักเรียนได้รว่มกันคิดอย่างมีระบบ 
คิดอย่างมีเหตุผลตามหลักการ
วิทยาศาสตร์ 

1 พฤษภาคม
๒๕๖5 

ถึง  
 30 

เมษายน 
๒๕๖6 

 
 

6,๐๐๐ 
บาท 

 
 
 
 
 
 

 
 

๑. นักเรียนมีเวทีแสดงความรู้ ผลงาน
และความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 
 2. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน
วิทยาศาสตร์ 
 
 

ครูอินทิรา 
ครูพีรวัฒน ์

 -ค่ายวิขาการ (สะเต็มศึกษา)   ๑. ร้อยละของผู้เรียนในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสูงขึ้น 
  ๒. นักเรียนสามารถสร้างความ
เช่ือมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาท้ัง 4 กับ
ชีวิตประจ าวันได้ 

1 พฤษภาคม
๒๕๖5 

ถึง  
 30 

เมษายน 
๒๕๖6 

 
 

5,000 
บาท 

1. นักเรียนมีระเบียบวินัยความ
รับผิดชอบ และท างานเป็นทีมดีขึ้น 
2. นักเรียนมีความสนุกสนานและได้
เรียนรู้กิจกรรมพิเศษอย่างมีความสุข 
3. นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนรู้
กิจกรรมสะเต็มศึกษา 
4.นักเรียนมีสามารถความเช่ือมโยง
ระหว่างเนื้อหาวิชาท้ัง 4 กบั
ชีวิตประจ าวัน 
 

ครูอินทิรา 
ครูพีรวัฒน ์
ครูรุ่งทิพย์ 

 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (ผลผลิต) 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

 - ค่ายบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย 

  ๑. นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีทักษะใน
การใช้ภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย 

  ๒.นักเรียนร้อยละ ๙๐ ต้ังค าถามใน
เรื่องท่ีสนใจได้อย่างเหมาะสมตามวัย 

  ๓.นักเรียนร้อยละ ๙๐ ใช้จินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์ในทางท่ี
เหมาะสม 

  ๔. นักเรียนร้อยละ ๙๐ ใช้
กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์องค์ความรู้ 
  5.นักเรียนช้ันอนุบาล ได้ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง 

  6.นักเรียนได้รู้จักใช้จินตนาการใน
การสร้างช้ินงานด้วยตนเอง 

  7. นักเรียนสามารถต้ังค าถามในเรื่อง
ท่ีตนเองสนใจได้ 

8. นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ 
แก้ปัญหาและตัดสินใจได้ตามวัย 

 

1 พฤษภาคม
๒๕๖5 

ถึง  
 30 

เมษายน 
๒๕๖6 

 

5,๐๐๐ 
บาท 

๑. นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาท่ี 
     เหมาะสมกับวัย 

๒. นักเรียนต้ังค าถามในเรื่องท่ีสมใจได้ 
    อย่างเหมาะสม 

๓. นักเรียนใช้จินตนาการและความคิด 
    สร้างสรรค์ในทางท่ีเหมาะสม 

๔ .นักเรียนใช้กระบวนการ ทาง 
    วิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาและ 
     คิดสร้างสรรค์องค์ความรู้ 
 

ครูศิริพร 

 
 
 
 
 
 
 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (ผลผลิต) 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

 -เปิดบ้านวิชาการ   1. ทุกกลุ่มสาระมีผลงาน Best  
practice  น าเสนอในงานนิทรรศการ
ทางวิชาการของโรงเรียน       
  2. ผู้เข้าชมมีความพึงพอใจต่อการจัด
นิทรรศการร้อยละ ๘๐ 
 

1 
พฤษภาคม

๒๕๖5 
ถึง  
 30 

เมษายน 
๒๕๖6 

3,๐๐๐ 
บาท 

  ๑. นักเรียนและครูได้มีโอกาสได้
แสดงความรู้ความสามารถ 
  ๒. นักเรียนและครูเกิดความ
ภาคภูมิใจ 
   ๓. ชุมชนให้การยอมรับโรงเรียนและ
ให้การสนับสนุน 

ครูพรรณี 
ครูน้ าอ้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (ผลผลิต) 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

 -กิจกรรมส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ 

  1. นักเรียน ต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาล ๑ 
– มัธยมศึกษาศึกษาปีท่ี ๓ ท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการ   
  2.คัดเลือกนักเรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษ ฝึกฝนตามรายสาระตามความ
ถนัด  เพื่อส่งแข่งขันในระดับต่างๆ ท่ี
เขตพื้นท่ีการศึกษา หรือภาคการศึกษา
จัดขึ้น 
  3.นักเรียนได้รับการ พัฒนา ให้มี
ความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น 
  4.นักเรียนชนะการแข่งขันความเป็น
เลิศและได้รับรางวัลในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ภาคเหนือ เพื่อเป็นตัวแทนนักเรียนเข้า
แข่งขันระดับประเทศ ต่อไป 
  5.ครูได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพ การ
เรียนการสอน โดยใช้ผลการแข่งขัน
เพื่อส่งเสริมผู้เรียนเต็มศักยภาพ 

1 พฤษภาคม
๒๕๖5 

ถึง  
 30 

เมษายน 
๒๕๖6 

 
 

23,114 
บาท 

  ๑. นักเรียนมีการพัฒนาความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์มาก
ขึ้น 
  ๒. ครูมีการเตรียมนักเรียน เพื่อการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
  ๓.  นักเรียนสามารถน าช่ือเสียงมาสู่
โรงเรียน 
  ๔. นักเรียนเกิดความตระหนักในการ
ท่ีจะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
  ๕. ครูได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพ 
การเรียนการสอน โดยใช้ผลการ
แข่งขันเพื่อส่งเสริมผู้เรียนเต็มศักยภาพ 
 

ครูน้ าอ้อย 
ครูธีรวิชญ ์

 

 

 

 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (ผลผลิต) 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

 -  กิจกรรมสภานักเรียน ๑. นักเรียนร้อยละ  ๘๐  มีคะแนน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้  ระดับ  
๒  ขึ้นไป 
๒. นักเรียนร้อยละ  ๘๐  มีคุณธรรม  
จริยธรรม ไม่เห็นแก่ตัว มี
กิริยามารยาทตามท่ีพึประสงค์ 
๓. นักเรียนร้อยละ  ๘๐  มีระเบียบ
วินัย ความประพฤติเรียบร้อย  
๔. นักเรียนร้อยละ  ๘๐  มีความรู้
เกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
5. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
6. นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรม
ตามโครงการได้ทุกกิจกรรมอย่าง
ถูกต้องเหมาะสมและรักการท างาน
เป็นทีม 
7. นักเรียนมีระเบียบวินัย มีมารยาท 
มีความประพฤติดี ไม่เห็นแก่ตัว 

1 พฤษภาคม
๒๕๖5 

ถึง  
 30 

เมษายน 
๒๕๖6 

 

1๐,๐๐๐ 
บาท 

  1. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
  2. นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรม
ตามโครงการได้ทุกกิจกรรมอย่าง
ถูกต้องเหมาะสมและรักการท างาน
เป็นทีม 
   3. นักเรียนมีระเบียบวินัย  มี
มารยาท มีความประพฤติดี  ไม่เห็นแก่
ตัว 
 

ครูจักรกฤษณ์ 

 

 

 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (ผลผลิต) 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

 - กิจกรรมโรงเรียนต้าน
ทุจริต 

  ๑. นักเรียนมีส่วนร่วมในการพฒันา
ผู้เรียนให้เกิดผล 3 ด้าน กล่าวคือ  
หล่อหลอมให้นักเรียนมีความ 
กล้าหาญทางจริยธรรม  สร้างปัญญา
ให้นักเรียนเก่งและ พัฒนาชีวิตให้
มั่นคง  
  ๒. พัฒนาผู้เรียนให้เกิดผล ๓ ด้าน 
กล่าวคือ หล่อหลอมนักเรียน กล้าหาญ
ทางจริยธรรม สร้างปัญญานักเรียนเกง่ 
มีความช านาญในการใช้เครื่องมือเพื่อ
การเรียนรู้ได้ เร่งพฒันานักเรียนแกรง่ 
มีทักษะท่ีเช่ียวชาญในการพัฒนาชีวิตท่ี
มั่นคง 
  3. นักเรียนร้อยละ ๙๐  มีความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องสุจริต การป้องกัน
การทุจริต   
  4. นักเรียนร้อยละ ๙๐  มี
ความสามารถในการเผยแพร่ความรู้ 
ขยายผลถึงชุมชนในสังคม  

1 พฤษภาคม
๒๕๖5 

ถึง  
 30 

เมษายน 
๒๕๖6 

 

3,๐๐๐ 
บาท 

นักเรียนร้อยละ ๘๐  มีความรู้ ทักษะ
การป้องกัน การปลูกฝัง และการสร้าง
เครือข่าย  เผยแพร่สู่ชุมชนในสังคมใน
การป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ 

 

ครูน้ าอ้อย 
ครูบรรจบ 

 

 

 

 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (ผลผลิต) 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

 - กิจกรรมเสริมสร้างความ
ปลอดภัยรอบด้านใน
สถานศึกษา 

  1. นักเรียนและครู ร้อยละ 100 เข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัย
รอบด้านในสถานศึกษา 
  2. โรงเรียนมีอาคาร สถานท่ี และ
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม ปลอดภัย 
  3. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีองค์ความรู้ ในการลดความ
เส่ียง ความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ 
และการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศใน
โรงเรียน 
  4. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีทักษะการจัดการกับภัยพิบัติ 

1 พฤษภาคม
๒๕๖5 

ถึง  
 30 

เมษายน 
๒๕๖6 

 

2,๐๐๐ 
บาท 

 ๑. โรงเรียนมีอาคาร สถานท่ี และ
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม ปลอดภัย 
 2. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีองค์ความรู้ ในการลดความ
เส่ียง ความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ 
และการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศใน
โรงเรียน 
3. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีทักษะการจัดการกับภัยพิบัติ 
 

ครูพีรวัฒน ์
ครูจักรกฤษณ์ 

 - กิจกรรมสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและ   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๑. โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 
จ านวน ๒๓๗ คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
เรียนรู้และสืบสานวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของตน 
๒. โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา
เรียนรู้และตระหนักถึง ความส าคัญ
ของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของตน 
 
 
 
 

1 พฤษภาคม
๒๕๖5 

ถึง  
 30 

เมษายน 
๒๕๖6 

 
 
 
 
 

 

10,๐๐๐ 
บาท 

1. นักเรียนรู้จักและเข้าใจวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน 
2. นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ มีความ
รักและห่วงแหน ในวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของตน 
 

ครูธีรวิชญ ์
ครูน้ าอ้อย 
นายณัฐวงศ์   

 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (ผลผลิต) 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

 2. กิจกรรมวิถีพุทธ/ลูกเสือ/
ยุววกาชาด 
- วิถีพุทธ 

   
 
  ๑. นักเรียนได้รับการอบรมและฝึก
ปฏิบัติตนตามวิถีชีวิตของชาวพุทธ 
  ๒. นักเรียนได้รู้จักคุณค่าและหวง
แหนอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย
ต่อไป 
  ๓. นักเรียนได้ปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมค าสอนของศาสนาได้ถูกต้อง
เหมาะสม 
  4.นักเรียนมีคุณธรรม สามารถน าค า
สอนไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้และมี
ชีวิตอย่างมีความสุข 

 
 

1 
พฤษภาคม

๒๕๖5 
ถึง  
 30 

เมษายน 
๒๕๖6 

 

13,000
บาท 

3,๐๐๐ 
บาท 

  1.นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งยังหัวฝาย
วิทยาใช้หลักไตรสิกขา ผ่านการพัฒนา
ตนเองตามหลักสูตรพุทธธรรมอย่าง
บูรณาการโดยส่งเสริมให้เกิดความ
เจริญงอกงาม สามารถน าความรู้ไปใช้
ในชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

ครูพรรณี 
ครูหยาดพิรุณ 
 

 - เข้าค่าย เดินทางไกล 
ลูกเสือ ยุวกาชาด 

  1. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ของ
นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่าย
ลูกเสือ-ยุวกาชาด 

  2. นักเรียนมีความกระตือรือร้นและ
มีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

1 
พฤษภาคม

๒๕๖5 
ถึง  
 30 

เมษายน 
๒๕๖6 

1๐,๐๐๐ 
บาท 

  1 .นักเรียนน าความรู้จากการเรียนรู้
กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด มา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

ครูจักรกฤษณ์ 
ครูน้ าอ้อย 
ครูพีรวัฒน ์
ครูสายอรุณ 
ครูอินทิรา 
ครูอนงค์ศิริ 
ครูพีรวัฒน ์

 

 

 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (ผลผลิต) 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

 3.กิจกรรมทัศนศึกษา   1. นักเรียนทุกคนมีโอกาสเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง 
  2. นักเรียนทุกคนน าความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีได้มาพัฒนาการเรียนรู้ 
  3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นสูงขึ้น 

  4. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น 

1 
พฤษภาคม

๒๕๖5 
ถึง  
 30 

เมษายน 
๒๕๖6 

 

35,๐๐๐ 
บาท 

  1. นักเรียนช้ันอนุบาล – ม.๓ ได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ตาม
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
  ๒. นักเรียนทุกคนน าความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีได้รับมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
  ๓. นักเรียนทุกคนมีความสนุกสนาน 

เพลิดเพลินและมีความสุข 

ครูศิริพร 
ครูอนงค์ศิริ 
ครูอินทิรา 
ครูพรรณี 
ครูน้ าอ้อย 
 

 

 4. กิจกรรมบริการ
สารสนเทศ 

  ๑. นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้
จากส่ือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและ
หลากหลาย 
  ๒. ครูทุกคนได้พัฒนาระบบการเรียน
การสอนท่ีหลากหลายและมีทักษะใน
การใช้คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น 
  ๓. ผู้เรียนได้เรียนรู้จากส่ือเทคโนโลยี
และสามารถสืบค้นข้อมูลจาก 
Internet ได้ 
  ๔. นักเรียนสามารถน าคอมพิวเตอร์
มาประยุกต์ใช้ในสาระการเรียนรู้อื่น ๆ 
ได้ 

1 พฤษภาคม
๒๕๖5 

ถึง  
 30 

เมษายน 
๒๕๖6 

 

5,๐๐๐ 
บาท 

  1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยรวมสูงขึ้น 
  2. นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้การใช้
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น 
  3. นักเรียนสมารถน าความรู้ท่ีได้มา
ประยุกต์ใช้ในสาระการเรียนรู้อื่น ๆ 
ได้ 

ครูธีรวิชญ ์
 

 

 


