
๒๘ 
 

 
 

 
ส่วนท่ี  ๔ 

รายละเอียดของแผนงาน โครงการ/กิจกรรม  

รายละเอียดของแผนงาน / โครงการ 

ในปกีารศึกษา๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา ได้จัดท าแผนงานโครงการท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหา 
ความต้องการของโรงเรียน โดยเฉพาะเพื่อให้คุณภาพการศึกษาได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียนจึงได้ก าหนดแผนงาน
โครงการ ดังนี้ 

แผนงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

ก. งบประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
๑. เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน 
๒. เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน หรือเงินอุดหนุนอื่นๆ 
๓. เงินบ ารุงการศึกษา (รายได้อื่นๆ ของสถานศึกษา) 
๔. เงินเพิ่มส าหรับโรงเรียนขยายโอกาสท่ีมีนักเรียนต่ ากว่า ๓๐๐ คน 
๕. เงินบริจาค 

ท่ี รายได้แต่ละประเภท 
งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 

ปี ๒๕๖๓  
๑. เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ๑,๐๐๒,๐๒๙.๗๑  
๒. เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน หรือเงินอุดหนุนอืน่ๆ ๕๘,๐๐๐  
๓. เงินบ ารุงการศึกษา (รายได้อื่นๆ ของสถานศึกษา) ๕๘๐,๐๐๐  
๔. เงินเพิ่มส าหรับโรงเรียนขยายโอกาสท่ีมีนักเรียนต่ ากว่า 

๓๐๐ คน 
๕๕,๐๐๐  

๕. เงินบริจาค - 
 

 

รวม 
๑,๖๙๕,๐๒๙.๗๑ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๒๙ 
 

 
 

ก. ตารางแสดงประมาณการจ่ายแยกตามประเภทงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 

ท่ี รายได้แต่ละประเภท 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ ปี ๒๕๖๓ 

๑. 
งบส าหรับกันไว้ฉุกเฉิน (๑๐%) 

๔๙,๑๐๓.๐๓ 
 

  

๒. 
งบพัฒนาตามกลยุทธ์ (๙๐%) 

 
 

  

 ก.งาน/โครงการด้านบริหารงานวิชาการ 
 

147,757.58 
  

 
๑.๑ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

 
59,000 ครูพรรณี 

 

 
๑.๒ โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ 5,758 

ครูพรรณี ครูน้ าอ้อย  
ครูอินทิรา 

 

 
๑.๓โครงการหลักสูตรสถานศึกษา 5,000 

ครูธีรวิชญ์ ครูธิดารัตน์, 
ครูศิริพร 

 

 ๑.๔ โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 3,000 ครูธิดารัตน์  
 ๑.๕ โครงการห้องสมุดมีชีวิต 9,000 ครูณัฐวงค์  
 ๑.๖ โครงการความรู้สู่ชุมชน 2,000 ครูพรรณี  
 ๑.๗ โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ 3,000 ครูธิดารัตน์,ครูหัดทยา  
 ๑.๘ โครงการะบบดูแลช่วยเหลือ 3,000 ครูพีรวัฒน ์  
 ๑.๙ โครงการพัฒนาคุณภาพระดับปฐมวัย 10,000 ครูศิริพร, ครูสุวภา  
 ๑.๑๐ โครงการโรงเรียนคุณภาพ 10,000 ครูน้ าอ้อย  ครูพีรวัฒน์  
 ๑.๑๑ โครงการน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 10,000 ครูบุญทรัพย์,ครูจักรกฤษณ ์  
 ๑.๑๒ โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ ๓0,000 ครูพรรณี  
 ๑.๑๓ โครงการโรงเรียนสีขาว 3,000 ครูจักรกฤษณ์  ครูอสิรภาพ  
 ๑.๑๔ โครงการโรงเรียนต้านทุจริต 5,000 ครูอลสิสา ครูจักรกฤษณ ์  
 

  
  

 
ข.งาน/โครงการด้านบริหารงานทั่วไป  

 
384,169.70 

  

 ๒.๑ โครงการระบบสาธารณูปโภค 140,000 ครูอินทิรา ครูอลิสสา  
 ๒.๒ โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม 100,000 ครูจักรกฤษณ์  
 ๒.๓ โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี 20,000 ครูจักรกฤษณ์,ครูบุญทรัพย์  
 ๒.๔ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 15,000 ครูธีรวิชญ ์  
 ๒.๕ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 10,000 ครูน้ าอ้อย,ครูหัดถยา  
 ๒.๖ โครงการสารสัมพันธ์ใต้ร่มจามจุรี 1,000 ครูพรรณี  
 ๒.๗ โครงการพัฒนางานธุรการ ๗๓,๑๖๙.๗๐ ครูอนงค์ศิริ น.ส.นิภา  



๓๐ 
 

 
 

ท่ี รายได้แต่ละประเภท 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ ปี ๒๕๖๓ 

 ค.งาน/โครงการด้านบริหารงานงบประมาณ 
 

  
 ๓.๑ โครงการพัฒนาบริหารงบประมาณ 1๕,000 ครูอินทิรา,ครูอลิสสา 

 ครูรุ่งทิพย์, ครูน้ าอ้อย  

 
 

 
  

 ง.งาน/โครงการด้านบริหารงานบุคคล 
   

 ๔.๑ โครงการพัฒนาบุคลากร 10,000 ผอ.อรุณวรรณ,ครูอินทิรา, 
ครูจักรกฤษณ์, ครูพรรณ ี  

 
    

๓. กิจกรรม/งาน/โครงการที่ งปม.มีวัตถุประสงค์เฉพาะ 294,743   
 ๔.๑ หนังสือ 141,643 

ครูอินทิรา,ครูอลิสสา 
 ครูรุ่งทิพย์ 

 
 ๔.๒ เครื่องแบบ 76,470  
 ๔.๓ อุปกรณ์การเรียน 76,630  
 

 
 

  
๔. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  171,256.40   
 ๔.๑ กิจกรรมวิชาการ 92,256.40   
 เปิดโลกวิทยาศาสตร์ 10,000 ครูอินทิรา,ครูพีรวัฒน ์  
 ค่ายวิชาการ(สะเต็มศึกษา) 5,000 ครูอินทิรา,ครพูีรวัฒน์,ครูรุ่งทพิย ์  
 ค่ายบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 5,000 ครูศิริพร,ครูสุวภา  
 เปิดบ้านวิชาการ 10,000 ครูพรรณี   
 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 47,256.40 ครูน้ าอ้อย,ครูอินทิรา  
 โครงการสภานักเรียน 5,000 ครูจักรกฤษณ์  
 โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 10,000 ครูธีรวิชญ ์  
 ๔.๒ กิจกรรมวิถีพุทธ/ลูกเสือ/ยุวกาชาด 15,000   
 วิถีพุทธ 5,000 ครูบุญทรัพย์,ครูพรรณี  
 เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด 10,000 ครูจักรกฤษณ์,ครูธีรวิชญ์,ครพูรรณี ,

ครูธิดารัตน ์  
 ๔.๓ กิจกรรมทัศนศึกษา 34,000   
 ระดับอนุบาล 3,000 ครูศิริพร ครูสุวภา  

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

 
 

ท่ี รายได้แต่ละประเภท 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ ปี ๒๕๖๓ 

 ระดับประถมศึกษา ๑-๓ 6,000 ครูอิสรภาพ ครูอนงค์ศริิ        ครู
ธิดารัตน์ ครูนัฐวงศ์ ครูเนาวรัตน์  

 ระดับประถมศึกษา ๔-๖ 10,000 ครูน้ าอ้อย  ครูอินทิรา ครูพีรวัฒน์    
ครูรุ่งทพิย์  ครูอลิสสา  

 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 15,000 ครูพรรณี    ครูบุญทรัพย์          

ครูจักรกฤษ์        ครูธีรวิชญ์  

 ๔. กิจกรรมบริการสารสนเทศ 5,000 ครูธีรวิชญ ์  
 ๕. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลใน

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
๒๐๑๙ (DLTV) 

25,000 ครูน้ าอ้อย 
 

๖ เงินรายได้สถานศึกษาอื่น ๖๓๘,๐๐๐   
 โครงการอาหารกลางวัน ๕๘๐,๐๐๐ ครูอนงค์ศิริ,ครูสุวภา  
 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ๓๕,๐๐๐ ครูพีรวัฒน ์  
 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ๒๓,๐๐๐ ครูพีรวัฒน ์  
 รวมงบประมาณท้ังสิ้น ๑,๖๙๕,๐๒๙.๗๑   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๒ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ก. งาน/โครงการด้านบริหารงาน

วิชาการ 



๓๓ 
 

 
 

โครงการ   พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
แผนงาน      บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ   นางพรรณี  ปลอดโปร่ง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ.  มฐท่ี ๑๔,มฐ.ท่ี ๑๕ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อท่ี ๑, ข้อท่ี ๕ 

๑.  หลักการและเหตุผล 
การปฏิรูปการศึกษาท่ีส าคัญยิ่งท่ีมีผลต่อการพัฒนาคนให้เป็นคนเก่งคนดีได้นั้นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา

จะต้องปฏิรูปการเรียนการสอนหรือปฏิรูปการเรียนรู้เป็นอันดับแรกโดยครูอาจารย์ในทุกสถานศึกษาจะต้องเลิก  การ
เรียนการสอนท่ียึดครูเป็นศูนย์กลางเปล่ียนเป็นยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางหรือเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแต่ในปัจจุบันการ
จัดการเรียนการสอนนั้น ครูจะสอนโดยใช้วิธีการบรรยายเป็นส่วนใหญ่ ท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายและไม่ให้
ความสนใจกับการเรียนเท่าท่ีควร ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตกต่ าและการสอนก็ไม่มีประสิทธิภาพ 

โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา ได้เห็นถึงความส าคัญของการจัดการเรียนรู้ ท่ีหลากหลาย  จึงได้จัดท า
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน เพื่อครูในโรงเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สามารถ
พัฒนารูปแบบและเทคนิคต่างๆในการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย มุ่งเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ มีการวัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริง เพื่อพัฒนานักเรียนอย่างจริงจัง และนักเรียนในโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา มีส่วนร่วม
ในการจัดการเรียนรู้ ท้ังนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และนักเรียนให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีขึ้น 

๒.  วัตถุประสงค์ 

 ๑.  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรครู 
 ๒.  เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๓.  เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของครูในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๔.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 

ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

 
 

 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
๑. ครูได้พัฒนาประสิทธิภาพการสรุปงานในการปฏิบัติหน้าท่ี 
๒. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓. ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๔. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ 

๔.  งบประมาณ    
งบประมาณ จ านวน 59,000บาท (ห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  

 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ท่ี รายการ ราคา จ านวน รวม 

๑ งบประมาณส าหรับครูผู้สอน
ส าหรับการซื้อ วัสดุ ส่ือ ส าหรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

๑,๕๐๐/เทอม ๑๗ คน ๕๑,๐๐๐ 

๒ ซื้อวัสดุ ส่ือส าหรับการจัดการ
เรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

     ๑,๐๐๐ ๘ กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

     ๘,๐๐๐ 

 รวม   ๕๙,๐๐๐  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๕ 
 

 
 

๕. การด าเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้ปฏิบัติ 

๑. 
 
 
 
 

 
๒. 
 
 
 
 
 

 
 
 
๓. 
 
 

 
 
 

๔. 

ขั้นตอนการเตรียมงาน/การวางแผนจัดกิจกรรม 
๑.๑ประชุมบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ
เพื่อวางแผนการด าเนินการ 
๑.๒เขียนแผนงานและเสนอโครงการต่อโรงเรียน
เพื่อขออนุมัติโครงการและงบประมาณสนับสนุน 
ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
๒.๑ ครู มีการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ การ
สร้างส่ืออุปกรณ์ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ต่อนักเรียน  
๒.๒ ครูร่วมกันแสดงความคิดเห็น เสนอแนวทาง
ต่างๆ โดยมีการเข้าอบรมเป็นระยะๆตลอดปี
การศึกษา 
๒.๓ครูจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโดยการเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการบูรณาการกับกลุ่มสาระ
ต่างๆหรือส่ิงแวดล้อม และให้นักเรียนได้เลือกใช้ส่ือ
อุปกรณ์ในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
ขั้นการประเมินผลโครงการ 
๓.๑   ประเมินการท าแผนการสอนของครู 
๓.๒   ประเมินแบบสอบถาม 
๓.๓  ประเมินความสนใจของนักเรียนในการเรียนรู้ 
๓.๔ ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 
รายงานผลการด าเนินงาน 

 
พฤษภาคม๒๕๖๓ 
 
พฤษภาคม๒๕๖๓ 
 
 
พฤษภาคม  ๒๕๖๓ – 
มีนาคม ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีนาคม ๒๕๖๔ 
 
 
 
มีนาคม ๒๕๖๔ 

 
ผู้อ านวยการ/คณะครู 
 
ครูพรรณี 
 
 
คณะครู 
 
 
 
 
 
คณะครู 
 
 
ครูวิชาการ 
ครูวิชาการ 
คณะครู 
 
คณะครู 
 
ครูวิชาการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๖ 
 

 
 

๖.การประเมิน 
ตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ วิธีการวัดผลประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

๑.ครูได้พัฒนาประสิทธิภาพการสรุปงานในการปฏิบัติหน้าท่ี 
๒.ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี 
ประสิทธิ์ภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร  
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๔.ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
 มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ 

สังเกต,แบบสอบถาม 
สอบถาม 
 
สัมภาษณ์ 
 
สังเกต,ทดสอบ 

แบบสอบถาม 
แบบสอบถาม 

 
แบบสัมภาษณ์ 

 
แบบบันทึกการ

สังเกต 
 
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้ 

๑. สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา  
๒. สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบ  
๓. ครูจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  
๔. มีการจัดการเรียนรู้และวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

 
ผู้เสนอโครงการ 
 
 
( ลงช่ือ )…………………………………………………………. 

( นางพรรณี  ปลอดโปร่ง ) 
ครู ช านาญการพิเศษ 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 ( ลงช่ือ )……………………………...................................... 

(นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยัง้หัวฝายวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

 
 

โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 
แผนงาน                              บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางพรรณี  ปลอดโปร่ง นางน้ าอ้อย  เทพชาติ  นางอินทิรา  รอดสุวรรณ 
ระยะเวลาด าเนินงาน  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐาน สพฐ.   มฐ.ท่ี ๕ 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา    
 
๑.หลักการและเหตุผล  

ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีได้จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในระดับต่างๆ ท้ังในระดับชาติ O-Net , NT , ระดับเขตพื้นท่ี(Las) ปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ังใน
ภาพรวม ระดับชาติ และระดับสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา ยังไม่เป็นท่ีน่าพอใจ คือผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนค่อนข้างต่ าเมื่อเทียบกับระดับจังหวัดและระดับประเทศเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
สูงขึ้น จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา 

๒. วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุกระดับช้ันให้สูงขึ้น 
๒. เพื่อจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติเทคนิคการเรียนรู้ การทดสอบ ให้กับนักเรียนช้ัน ป.๒,ป.๓, ป.๕, 

ป.๖ , ม.๒ และ ม.๓ 
๓. ยกระดับผลสัมฤทธิ์   O-NET ช้ัน ป.๖,ม.๓  NT ช้ันป.๓, และ Las ช้ัน ป..๒, ป.๕ และ ม.๒ ในปี

การศึกษา ๒๕๖๓  ให้สูงขึ้น 
๔. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนตามความสามารถ ความสนใจ และความถนัด 

๓. เป้าหมาย 

๓.๑ เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนทุกคนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น 
๒. นักเรียนช้ัน ป.๖ ช้ัน ม.๓ช้ันป.๓ ช้ันป.๒ และช้ัน ป.๕ และช้ัน ม.๒ ได้รับประสบการณ์เทคนิคการ

เรียนรู้ การฝึกปฏิบัติ และใช้เป็นแนวทางในการทดสอบในปีการศึกษา  ๒๕๖๒ทุกคน   
๓. นักเรียนช้ัน ป.๖ ช้ัน ม.๓ ช้ันป.๓ ช้ันป.๒ และช้ัน ป.๕ และช้ัน ม.๒ มีผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบ 

O-Net , NT , ระดับเขตพื้นท่ี(Las) ในปีการศึกษา  ๒๕๖๓  สูงขึ้น 
๓.๒ เชิงคุณภาพ 

๑. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

 
 

๒. ครูจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติเทคนิคการเรียนรู้ การทดสอบ ให้กับนักเรียนช้ัน ป.๒,ป.๓,ป.๕,ป.๖,ม.๒ 
และ ม.๓ 

๓. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบ O-Net , NT , ระดับเขตพื้นท่ี (Las)ในปีการศึกษา  ๒๕๖๓  
สูงขึ้น 

 
 
๔.   งบประมาณ 

งบประมาณ จ านวน ๕,๗๕๘ บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน)  
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

ท่ี รายการ ราคา จ านวน รวม 
๑ ค่าวัสดุทางการศึกษา   ๕,๗๕๘ 
     
 รวม   ๕,๗๕๘ 

๕.   การด าเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้ปฏิบัติ 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
 
 
 
 
 

๕. 
๖. 

จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ  
จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน  
ประชุมคณะกรรมการวางแผนการด าเนินงาน 
ด าเนินการตามข้ันตอนของกิจกรรม  
๔.๑ การสอนซ่อมเสริม 
๔.๒ การเข้าค่ายวิชาการ  
๔.๓ การติวเข้มเพื่อรอรับการประเมิน
ระดับชาติและระดับเขตพื้นท่ี( O – NET , 
NT,LAS )  
จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง  
ประเมินผล / รายงานผล  

พฤษภาคม๒๕๖๓ 
พฤษภาคม๒๕๖๓ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ – มี.ค. 
๒๕๖๔ 
 
 
 
 
ก.พ. ๒๕๖๔ 
มี.ค. ๒๕๖๔ 

ครูพรรณ ี
ผู้อ านวยการ/คณะครู 
ผู้อ านวยการ/คณะครู 
วิชาการ/คณะครู 
 
 
 
 
 
ครูพรรณี 
ครูพรรณี 
 

 

 

 

 



๓๙ 
 

 
 

๖.   การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
วิธีการวัดและการ

ประเมิน 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

๑. นักเรียนทุกระดับช้ันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สูงขึ้น  
๒.นักเรียนช้ัน ป.๒,๕ และ ม.๒  มีผลการสอบ  Las                    
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สูงขึ้น 
๓.นักเรียนช้ัน ป.๓    มีผลการสอบ  NT  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
สูงขึ้น 
๔. .นักเรียนช้ัน ป.๖,ม.๓   มีผลการสอบ  O-NET  ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ สูงขึ้น 

ทดสอบ 
 

ทดสอบ 
 

ทดสอบ 
 

ทดสอบ 
 

แบบทดสอบ 
 

แบบทดสอบ 
 

แบบทดสอบ 
 

แบบทดสอบ 
 

 
๗.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับต่างๆ ท้ังในระดับชาติ O-Net , 
NT , ระดับเขตพื้นท่ี(Las) สูงขึ้น 

 
ผู้เสนอโครงการ 

 
( ลงช่ือ )…………………………………………………………… 

( นางพรรณี  ปลอดโปร่ง) 
ครู ช านาญการพิเศษ 

 
ผู้อนุมัติโครงการ  

 
(ลงช่ือ)…………………………………………………………... 

(นางอรุณวรณ  เทพดวงแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยัง้หัวฝายวิทยา 

 
 
   (ลงช่ือ) …………………..................…………… 

      (นางน้ าอ้อย  เทพชาติ) 
                 ครู ช านาญการพิเศษ 
 
   (ลงช่ือ) …………………………………..........… 
             (นางอินทิรา  รอดสุวรรณ) 
               ครู ช านาญการพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

 
 

โครงการ   พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
แผนงาน  บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายธีรวิชญ์ สุวรรณเจริญ,นางสาวธิดารัตน์  ใจนวล,นางสาวศิริพร  สารพิมพ์ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓– ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 
สนองมาตรฐาน สพฐ  มฐ.ท่ี ๑๐ 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน  ข้อท่ี ๑   

๑. หลักการและเหตุผล   

จากการน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้พบว่าสถานศึกษายังไม่สามารถน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากโรงเรียนได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  ครูไม่
เข้าใจการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญสถานศึกษาไม่มีการประเมินผลและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งหากปล่อยท้ิงไว้ไม่
แก้ไขจะไม่บรรลุจุดหมายของหลักสูตร และน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียน  ท้องถิ่น  นอกจากนี้
โครงการนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาของ สพฐ.  และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  จึงมีความส าคัญยิ่ง
ต้องมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

๒. วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้คณะครูพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได้ครบทุก 
๒. เพื่อให้ครูผู้สอนได้พัฒนาสาระท้องถิ่นในหลักสูตรสถานศึกษา ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน

และชุมชน 
๓. พัฒนาระเบียบการวัดผลประเมินผลของสถานศึกษา 
๔.  เพื่อจัดท าเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 

๓.  เป้าหมาย 

๓.๑ เชิงปริมาณ 

๑. โรงเรียนมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
๒. หลักสูตรได้รับการปรับปรุงและพัฒนา ครบท้ัง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  
๓. คณะครูทุกคนได้ร่วมกันวางแผนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 ๔. คณะครูทุกคนมีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพื่อสนองต่อความต้องการของชุมชนและ
ผู้เรียน  คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 



๔๑ 
 

 
 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
๑. หลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของทุกช้ันทุกระดับ  ได้รับการพัฒนาและมีการน า
สาระท้องถิ่นมาเพิ่มเติมหรือเช่ือมโยงกับสาระแกนกลางครูจัดท าแผนการเรียนรู้สอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษา 

๔.  งบประมาณ    
  เงินงบประมาณ จ านวน     ๕,๐๐๐   บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

ท่ี รายการ ราคา จ านวน รวม 
๑ วัสดุทางการศึกษา   ๕,๐๐๐ 
 รวม   ๕,๐๐๐ 

๕.   การด าเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผูป้ฏิบัติ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 
 

๖. 

จัดท าโครงการ 
ประชุมช้ีแจงโครงการ 
อนุมัติโครงการ 
ด าเนินงานตามโครงการ 
-  แต่งต้ังคณะท างาน 
-  วิเคราะห์เอกสารหลักสูตร การศึกษา 
ประเมินหลักสูตร 
-  พัฒนา  ปรับปรุง  เปล่ียนแปลง
หลักสูตรการศึกษาฯ 
-  จัดท าหลักสูตรการศึกษาฯ 
-  จัดท าแผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู ้
-  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
นิเทศ  ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผล 

พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ – มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 
มิถุนายน ๒๕๖๓ – มิถุนายน ๒๕๖๓ 
กรกฎาคม๒๕๖๓ – กันยายน  ๒๕๖๓ 
ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 
กันยายน  ๒๕๖๓ /  มีนาคม  ๒๕๖๔ 
 
กันยายน  ๒๕๖๓ /  มีนาคม  ๒๕๖๔ 

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

 

 

 



๔๒ 
 

 
 

๖. การประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีวัดผล ประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ในการวัดผล 
๑.  คณะครูร่วมกันปรับปรุงหลักสูตร 
อย่างมีประสิทธิภาพท้ัง ๘ กลุ่มสาระ  และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๒.  ทุกกลุ่มสาระน าหลักสูตรที่ปรับปรุงและ
พัฒนาไปจัดกระบวนการเรียนการสอนอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
๓.  ผู้เรียนมีพัฒนาการทางการเรียนสูงขึ้น 

- สังเกต 
 
 
-  ตรวจแผนจัดการ
เรียนรู้ , นิเทศ 
 
- ทดสอบ 

-  แบบสังเกต 
-  เอกสารหลักสูตร แผนจัดการเรียนรู้   
-  บันทึกการนิเทศ 
-  แบบทดสอบ 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้ 

๑.  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการน าไปใช้จัดการเรียนการสอน  
เพื่อมุ่งพัฒนาให้นักเรียนท่ีจบการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน สังคม  ท้องถิ่น 

๒. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓. นักเรียนมีทักษะพื้นฐานความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการน าไปใช้ในอนาคต 

 
ผู้เสนอโครงการ 
 
 
(ลงช่ือ)……………….…………………………………………… 

(นายธีรวิชญ์ สุวรรณเจริญ) 
ต าแหน่ง ครู ช านาญการพิเศษ 

 
(ลงช่ือ)………………………………….………………………… 

(นางสาวธิดารัตน์  ใจนวล) 
ต าแหน่ง ครู ช านาญการพิเศษ 

 
(ลงช่ือ)……………………….…………………………………… 

(นางสาวศิริพร  สารพิมพ์) 
ต าแหน่ง ครู ช านาญการพิเศษ 

 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 (ลงช่ือ) ………………………………............................... 

(นางอรุวรรณ  เทพดวงแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยัง้หัวฝายวิทยา 

 
 
 
 
 



๔๓ 
 

 
 

โครงการ   ประกันคุณภาพการศึกษา  
แผนงาน  บริหารงานวิชาการ                   
ลักษณะ โครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวธิดารัตน์  ใจนวล 
ระยะเวลาด าเนินงาน  พฤษภาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 
สนองมาตรฐาน สพฐ.  มฐ.ท่ี ๑๒  
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ข้อท่ี ๕ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 จากกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ หมวด ๒ ข้อ 
๑๔ ก าหนดให้สถานศึกษา “จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน ด้วยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และจัดแผนพัฒนาการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา” 
 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการสร้างความมั่นใจท่ีต้ัง
อยู่บนพื้นฐานของหลักวิชาข้อมูลหลักฐานท่ีตรวจสอบได้และการมีส่วนร่วมของทุกฝุายท่ีเกี่ยวข้องว่า  ผู้เรียนทุกคนจะ
ได้รับการบริการด้านการศึกษาท่ีมีคุณภาพจากสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาความรู้  ความสามารถ  และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ตามท่ีก าหนดในมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนด ระบบ  
หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงาน  ทางโรงเรียน  จึงจัดท าโครงการ “ประกันคุณภาพการศึกษา”   

๒ วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน และส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียน 

๒. เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และรายงานผลการประกันคุณภาพของสถานศึกษาต่อชุมชน 
หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

๓. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา 
๔. เพื่อทราบจุดเด่น จุดท่ีควรปรับปรุง และแนวทางในการพัฒนาของโรงเรียนในปีการศึกษาต่อไป 

๓.เป้าหมาย 

๓.๑ เชิงปริมาณ  
๑. มีข้อก าหนดในการประกันคุณภาพการศึกษา 
๒. ครูและบุคลากรคนมีส่วนร่วมในระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ในรูปแบบคณะกรรมการ  

 

 

 

 

 



๔๔ 
 

 
 

๓.๒ เชิงคุณภาพ  

๑. โรงเรียน  ชุมชน  สามารถด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาก าหนด 
๒. นักเรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๓. มีความพร้อมในการรับการประเมินประกันคุณภาพทั้งจากหน่วยงานต้นสังกัดและองค์กรภายนอก 
๔. โรงเรียนมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง และรายงานผลการประกันคุณภาพของสถานศึกษา

ต่อชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ทุกปีการศึกษา 

๔.  งบประมาณ   

   จ านวน ๓,๐๐๐  บาท  (สามพันบาทถ้วน) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ท่ี รายการ ราคา จ านวน รวม 

๑ วัสดุทางการศึกษา   ๓,๐๐๐ 
     
     
     
     
 รวม   ๓,๐๐๐ 

 

๕.การด าเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้ปฏิบัติ 

๑. 
 
 

๒. 
๓. 
 
 
 

 

ทบทวนผลการประเมินมาตรฐานฯท่ีผ่านมา/
วางแผน/เขียนโครงการประกนัคุณภาพ
ภายในโรงเรียน 
น าเสนอโครงการ  
ด าเนินการตามโครงการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียน โดยมีข้ันตอน/กระบวนการ
ดังนี้  
  ๑.แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียน 
  ๒.ประชุมคณะกรรมการ/ด าเนินการประกัน 

มีนาคม ๒๕๖๓ 
 
 
มีนาคม ๒๕๖๓ 
พฤษภาคม๒๕๖๓ – มกราคม 
๒๕๖๔ 
 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

ผู้อ านวยการ/คณะครู 
 
 
ครูธิดารัตน์ 
คณะครู 
 
 
 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้ปฏิบัติ 

 
 
 

คุณภาพภายในโรงเรียน 
  ๓.จัดอบรม/พัฒนาความรู้ เกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพ แก่คณะกรรมการ  

 
มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 

ครูธิดารัตน์/คณะครู 
 



๔๕ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔. 
 
 

๕ 

  ๔. จัดท า เครื่องมือประเมิน  กรอบการ
ประเมิน และเอกสารต่างๆ เพื่อใช้ในการ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียน  
  ๕.เก็บรวมรวมข้อมูล/ผลการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียน และประสานงานการ
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
  ๖.น าเสนอรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) แก่คณะผู้ร่วมบริหาร/ผู้เกี่ยวข้อง
พิจารณาและน าเสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานลงนาม  
  ๗.น าเสนอหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง  
ติดตาม/ประเมิน/สรุปผล/วิเคราะห์/
สังเคราะห์ผลการประเมินและการพัฒนา
คุณภาพของโรงเรียน  
รายงานผล/วางแผนการปฏิบัติงานมาตรฐาน
ในภาคเรียน/ปีการศึกษาต่อไป 

มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 
 
มีนาคม ๒๕๖๔ 
 
 
เมษายน ๒๕๖๔ 
 
 
 
เมษายน ๒๕๖๔ 
 
เมษายน ๒๕๖๔ 
 
 
เมษายน ๒๕๖๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๖ 
 

 
 

๖.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

๑. มีเอกสารรายงานการประเมิน
ตนเอง 

๒. มีการน ามาตรฐานของสพฐ.มา
จัดท าระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน 

๓. ระดับคุณภาพของแต่ละ
มาตรฐานท่ีได้ประเมินตนเอง
สูงขึ้น 

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

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

 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. โรงเรียนมีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 
๒. บุคลากรมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
๓. โรงเรียนมีการจัดท ารายงานการประเมินเอง (SAR) และรายงานผลการประกันคุณภาพของสถานศึกษาต่อ

ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
๔. โรงเรียนน าจุดเด่น จุดท่ีควรปรับปรุง และแนวทางในการพัฒนาของโรงเรียนในปีการศึกษาต่อไป 

 
 
ผู้เสนอโครงการ 
 
(ลงช่ือ)…………………………………………………..………. 

(นางสาวธิดารัตน์  ใจนวล) 
ครู ช านาญการพิเศษ 

 

 
 
ผู้อนุมัติโครงการ 
 
(ลงช่ือ)……………………………………………………..……... 

(นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยัง้หัวฝายวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 
 

 
 

โครงการ   ห้องสมุดมีชีวิต 
แผนงาน   บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ   นายณัฐวงค์  ปกปูอง   
ระเวลาด าเนินงาน  พฤษภาคม ๒๕๖๓  –  มีนาคม ๒๕๖๔ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐาน สพฐ. มฐ.ท่ี ๓, มฐ.ท่ี ๑๑ 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ข้อที่ ๑ 

   
๑. หลักการและเหตุผล 

การอ่านเป็นทักษะทางภาษาท่ีมีความส าคัญต่อการเรียนรู้ด้วยเหตุนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา    จึงไม่เพียงระบุให้สถานศึกษาต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
เท่านั้น  หากยังต้องให้ผู้เรียนรักการอ่าน  เพื่อให้เกิดการใฝุรู้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย ดังนั้น  การอ่านหนังสือจน
เกิดเป็นนิสัย  จ าเป็นต้องมีการปลูกฝังและชักชวนให้เกิดความสนใจ  กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศเจตนารมณ์
ให้ปี  “๒๕๔๙ เป็นปีแห่งการปฏิรูปการเรียนการสอน” เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความสามารถและมีทักษะในการคิด
วิเคราะห ์ ทักษะการใช้ภาษาท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัย
รักการอ่าน  เป็นส่วนส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนการสอนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
เร็วขึ้นและท าให้การด าเนินการตามเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยังช่วย
ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระให้สูงขึ้น และยังเป็นการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ อีกด้วย  

ดังนั้นจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน อ่านได้เร็ว 
อ่านคล่อง ซึ่งเป็นพฤติกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างนิสัยในการแสวงหาความรู้ต่อไปอีกท้ังช่วยยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

๒.  วัตถุประสงค์ 

๑.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  
๒. เพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่านของนักเรียน  
๓.  เพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ และอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง 
๔.  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระภาษาไทย และสาระอื่นๆ ให้สูงขึ้น 

๓. เป้าหมาย  
 ๓.๑เชิงปริมาณ 

๑. นักเรียนทุกคน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีนิสัยรักการอ่าน 
๒.  นักเรียนทุกคนในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้สูงขึ้น 
๓.๒ เชิงคุณภาพ 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีนิสัยรักการอ่านและอ่านออกเขียนได้คล่อง 
๒. นักเรียนร้อยละ ๗๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระภาษาไทย และสาระอื่นๆ สูงขึ้น 

 



๔๘ 
 

 
 

๔.  งบประมาณ 

งบประมาณ จ านวน ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

ท่ี รายการ ราคา จ านวน รวม 
๑ วัสดุทางการศึกษา   ๙,๐๐๐ 
     
 รวม   ๙,๐๐๐ 
 
๕.  การด าเนินการ 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้ปฏิบัติ 

๑.  
๒. 
๓. 
๔. 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมช้ีแจงคณะครู  
จัดท าโครงการ/เสนอโครงการ 
อนุมัติโครงการ 
ด าเนินงานตามโครงการ  ดังนี้ 
- จัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

 กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน 
 เสียงตามสาย  
 อ่านนิทานให้น้องฟัง 
 เล่านิทานให้น้องฟัง 

- บริการกลุ่มสาระ น าผู้เรียนเข้าศึกษาค้นคว้าใน
ห้องสมุด 
- จัดบริการห้องสมุดเคล่ือนท่ี 
- จัดแข่งขันตอบปัญหาจากสารานุกรมปัญหาท่ัวไป 
- จัดกิจกรรมค าถามประจ าเดือน 

พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

ผู้อ านวยการ/คณะครู 
 

ผู้อ านวยการ 
ครูณัฐวงค์  ครูอลิสสา 

คณะครู 

๕. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน  มีนาคม ๒๕๖๔ ครูณัฐวงค์  ครูอลิสสา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 
 

 
 

๖.   การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

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

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

๑. แบบบันทึกการอ่าน 
๒. แบบทดสอบ 
 
๓.แบบรายงานผลการ
เรียนของนักเรียน 

 
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น 
๒. นักเรียน อ่าน เขียน หนังสือ ได้คล่องแคล่วมากขึ้น 
๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระภาษาไทย และสาระอื่นๆ สูงขึ้น 

 
 
ผู้เสนอโครงการ 
 

 
(ลงช่ือ) …………………….......…………… 

( นายณัฐวงค์  ปกปูอง) 
ครูผู้ช่วย 

 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

(ลงช่ือ) ……………………………........... 
  (นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 
 

 
 

โครงการ   ความรู้สู่ชุมชน  
แผนงาน   บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ   นางพรรณี  ปลอดโปร่ง 
ระเวลาด าเนินงาน  พฤษภาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐาน สพฐ.  มฐ.ท่ี ๓, มฐ.ท่ี ๑๑  
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ข้อท่ี ๒ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.๒๕๔๒แก้ไขเพิ่มเติม    (ฉบับท่ี๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑  มุ่งส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในท้องถิ่นของตนเองท่ี
สถานศึกษาต้ังอยู่ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการศึกษาตลอดถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี
ระหว่างผู้ปกครองนักเรียนคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น เพื่อร่วมมือกันพัฒนา ปรับปรุง
นักเรียนและโรงเรียน และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีใช้ในการประเมินคุณภาพของโรงเรียน 
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษา โดยให้นักเรียนเข้าถึงแหล่งเรียนเรียนรู้ใน
ชุมชนเพื่อศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของชุมชน จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

๒.  วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อเพิ่มพูนทักษะ  และเปิดโลกทัศน์ของผู้เรียน  สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ นอกช้ันเรียน 
๒. เพื่อให้นักเรียนน าประสบการณ์จากการศึกษาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและจากสถานท่ีจริงน าไป 

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  และการเรียนในรายวิชาต่างๆขั้นสูงต่อไป 
๓. เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างชุมชน  ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับโรงเรียน 

๓.  เป้าหมาย 

๓.๑ เชิงปริมาณ 
๑. โรงเรียนบ้านทุ่งยัง้หัวฝายวิทยามีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

นักเรียน 
๒. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
 ๑. นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหวัฝายวิทยาน าประสบการณ์มาพัฒนาการเรียนให้เป็นประโยชน์ต่อ

ตนเองและสังคมได้ดีขึ้น   
 ๒. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นตรงตามความต้องการของสถานศึกษา 

 

 

 



๕๑ 
 

 
 

๔. งบประมาณ 

งบประมาณ จ านวน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน)  
 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

ท่ี รายการ ราคา จ านวน รวม 
๑ ค่าอาหารว่างนักเรียน   ๒,๐๐๐ 
     
     
     
 รวม   ๒,๐๐๐ 
 
๕. การด าเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้ปฏิบัติ 

๑ 
 
 
 

๒ 
 

๓ 
 
 
 
 

๔ 
๕ 
 

ศึกษาและส ารวจแหล่งเรียนรู้   ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และการประสานความร่วมมือระหว่างชุมชน  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับโรงเรียน 
ประชุมช้ีแจงเสนอโครงการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินงานตามโครงการ 
-ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา 
-วางแผนก าหนดแนวทางเลือกในการ
ปฏิบัติงาน 
-ปฏิบัติตามแผนด าเนินงาน 
นิเทศก ากับติดตามฯ 
ประเมินผลฯ 
สรุปรายงานผลฯ 

พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 
 
 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ - 
พฤศจิกายนคม ๒๕๖๓ 
 
 
 
มีนาคม ๒๕๖๔ 
มีนาคม ๒๕๖๔ 

ครูพรรณี 
 
 
 
ครูพรรณี 
 
ครูพรรณี 
 
 
 
 
ครูพรรณ ี
ครูพรรณี 

 

 

 

 

 



๕๒ 
 

 
 

๖.   การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

๑. นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาน า
ประสบการณ์มาพัฒนาการเรียนให้เป็นประโยชน์
ต่อตนเองและสังคมได้ดีขึ้น   
๒. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตรงตามความต้องการของสถานศึกษา 

๑. โดยการสอบถาม 
 
๒.  โดยการสัมภาษณ์      
 

๑. แบบสอบถาม 
 
๒. แบบสัมภาษณ์  
 

 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. นักเรียนได้ความรู้และประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้จริง  
๒. นักเรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  และการเรียนในรายวิชาต่างๆต่อไป 
๓. นักเรียนมีเจคติท่ีดีต่อการศึกษา 
๔. การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
๕. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามสถานศึกษาต้องการ 

 
 
 

 

ผู้เสนอโครงการ 
 

(ลงช่ือ) ………………………………………………….…………. 
                 (นางพรรณี  ปลอดโปร่ง) 
         ครู ช านาญการพิเศษ 

 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

(ลงช่ือ) ………………………………………..…………………... 
(นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยัง้หัวฝายวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 
 

 
 

โครงการ   พัฒนาศักยภาพ เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
แผนงาน   บริหารงานวิชาการ             
ลักษณะ โครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวธิดารัตน์  ใจนวล,นางหัดทยา ประทุมไชย   
ระเวลาด าเนินงาน  พฤษภาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 
สนองมาตรฐาน สพฐ. มฐ.ท่ี ๑, มฐ.ท่ี ๒, มฐ.ท่ี ๓,มฐ.ท่ี ๔ ,มฐ.ท่ี ๕, มฐ.ท่ี ๖ 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที่ ๓ 
  
1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามมาตรา ๑๐ หมวด ๒ ก าหนดให้โรงเรียนจัด
การศึกษาให้กับเด็กท่ีมีความบกพร่องด้านสติปัญญาการเรียนรู้ เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส เพื่อให้เด็กได้รับการศึกษา
เท่าเทียมกันกับเด็กปกติ ตามความสามารถท่ีจะพัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ จากสภาพปัจจุบันพบว่ากลุ่มเด็กพิเศษ
และเด็กด้อยโอกาสเป็นปัญหาส าคัญต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพท้ังร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาด้านสติปัญญา
และทักษะด้านสังคมของตน เพื่อสร้างความเท่าเทียมการอยู่ร่วมกันในสังคมโรงเรียนจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น  

โรงเรียนได้จัดการศึกษาพิเศษ ในลักษณะของการเรียนร่วมตามโครงการโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมโดย
การจัดการให้เด็กกลุ่มพิเศษได้เข้าเรียนร่วมในห้องเรียนเดียวกันกับเด็กปกติ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่นักเรียนได้
มีโอกาสอยู่ร่วมกับเด็กท่ัวไป สามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพและด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็น
พลเมืองดีของสังคมต่อไป 

๒. วัตถุประสงค์ 

๑.  เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือและพัฒนาการเรียนการสอนให้กับเด็ก กลุ่มพิเศษได้  
๒.  เพื่อให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษสามารถเรียนรู้ร่วมกับเด็กปกติเต็มตามศักยภาพ  
๓.  เพื่อให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษสามารถปรับตัว มีปฏิสัมพันธ์เข้ ากับสังคมในโรงเรียนและ สามารถ

ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
๔. เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการด้านการเรียนรู้ ปูองกันและฟื้นฟูสมรรถภาพท้ัง

ด้านร่างกายและจิตใจ ให้กับเด็กพิเศษท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ  
๕. เพื่อให้เด็กปกติได้แสดงออกด้านคุณธรรม ความเห็นอกเห็นใจกับเพื่อนนักเรียนกลุ่มเด็กพิเศษ 

๓.  เป้าหมาย 
๓.๑ เชิงปริมาณ   

๑. นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษทุกคนได้เข้าเรียนร่วมกับเด็กปกติได้ 
 
 
 
 
 



๕๔ 
 

 
 

๒. นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษทุกคนได้มีปฏิสัมพันธ์กับเด็กปกติ ปรับตัวให้เข้ากับสังคมและ
ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 

๓. สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรทุกคนในโรงเรียนได้แสดงออกด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 
๓.๒ เชิงคุณภาพ  

๑. พัฒนาบุคลากรทุกคนและพัฒนางานในโรงเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
และการจัดการศึกษาพิเศษ ตามโครงการโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม 

๒. บุคลากรและนักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้แสดงออกด้านคุณธรรม/จริยธรรม มีความเห็นอกเห็น
ใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันต่อเพื่อนนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ 

๓. เพื่อให้เกิดรูปแบบการท างานมีส่วนร่วมท่ีชัดเจน โดยปฏิบัติงานร่วมกันของโรงเรียน ชุมชน 
และหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง 

๔. นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ จะได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา
ในแต่ละระดับช้ัน รวมท้ังทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็น ๙ ด้าน คือ 

๑. ทักษะความสนใจ 
๒. ทักษะการเรียนรู ้
๓. ทักษะการเลียนแบบ 
๔. ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 
๕. ทักษะกล้ามเนื้อเล็ก 
๖. ทักษะการช่วยเหลือตนเอง 
๗. ทักษะการส่ือสาร 
๘. ทักษะทางสังคม 
๙. ทักษะพื้นฐานทางวิชาการ 

๔. งบประมาณ 

 งบประมาณ จ านวน ๓,๐๐๐  บาท (สามพันบาทถ้วน) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
 

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

 

 

 

 



๕๕ 
 

 
 

๕. การด าเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้ปฏิบัติ 

๑. 
 

๒. 
๓. 
๔. 
 
 

๕. 
 

๖. 
 
 
 

๗. 
 

๘. 
 
 
 

๙. 
๑๐. 

ประชุมช้ีแจงเสนอโครงการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
แต่งต้ังคณะท างาน 
ส ารวจข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล (SD ) 
วางแผนด าเนินการและจัดท าเครื่องมือคัดกรอง
ตามแบบของส า นั ก ง านคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (KUSSI) 
จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
และแผนการสอนเฉพาะบุคคล ( IIP ) 
เลือกใช้นวัตกรรมตามความต้องการพิเศษให้
เหมาะสมกับเด็กแต่ละกลุ่มของความบกพร่อง 
เช่น กิจกรรมดนตรีบ าบัด กิจกรรมบ าบัด   
แบบฝึกทักษะต่าง ๆ เป็นต้น 
ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนตามแผนการจัดการ
เฉพาะบุคคล 

ติดต่อประสานงานกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
ผู้ปกครอง ครู แพทย์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
จังหวัดเชียงราย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ 
ประเมินความก้าวหน้าของโครงการ 
สรุปข้อมูล รายงานผลต่อหน่วยงานสังกัด 

 

พฤษภาคม๒๕๖๓ 
 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
ตลอดปี 
ตลอดปี 
 
 
ตลอดปี 
 
ตลอดปี 
 
 
 
ตลอดปี 
 
ตลอดปี 
 
 
 
ตลอดปี 
มีนาคม ๒๕๖๔ 

ผู้บริหาร/ครูธิดารัตน์ 
 
ผู้บริหาร/คณะครู 
คณะครู 
ผู้บริหาร/วิชาการ 
ครูธิดารัตน์,ครูหัดทยา 
 
คณะครู 
 
คณะครู 
 
 
 
คณะครู 
 
ครูธิดารัตน์ 
 
 
 
คณะครู 
ครูธิดารัตน์,ครูหัดทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๖ 
 

 
 

๖. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 
๑. เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษสามารถเรียนร่วมกับเด็ก
ปกติได้อย่างมีความสุข และมีพัฒนาการด้านต่างๆ ตาม
ศักยภาพของเด็กแต่ละบุคคล 

๒. เด็กปกติยอมรับ เห็นอกเห็นใจตลอดจนท างาน
ร่วมกับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้และให้ความ
ช่วยเหลือรวมทั้งให้ก าลังใจในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 
โดยไม่หวังผลตอบแทน 

๓. เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษสามารถปรับตัวเข้ากับ
สังคมและด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 

๔. ครูผู้สอนและครูประจ าช้ันมีเจตคติเข้าใจหลัก
จิตวิทยาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ สามารถสอนเด็ก
พิเศษได้ 

- การท างานร่วมกัน 
- ผลส าเร็จของการ
ปฏิบัติงาน  
- การวัดผลสัมฤทธิ์ของเด็ก
ท่ีมีความต้องการพิเศษ 

 

- แบบบันทึกพฤติกรรม 
- แบบสัมภาษณ์ครู 
นักเรียน  
- แบบประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๗ 
 

 
 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. นักเรียนในกลุ่มท่ีมีความต้องการพิเศษ สามารถเรียนร่วมกับนักเรียนปกติได้อย่างมีความสุข 
๒. นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ สามารถเรียนรู้และได้รับพัฒนาคุณภาพชีวิตตามศักยภาพของตนเองได้

อย่างมีความสุข 
๓. บุคลากรในโรงเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเรียนร่วมตามโครงการโรงเรียนแกนน า

จัดการเรียนร่วม 
๔. ชุมชนและหน่วยงานมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการ การปูองกันและฟื้นฟูสมรรถภาพ 

 

 

 

 

 ผู้เสนอโครงการ 
 
 
 
(ลงช่ือ) …………………………………………………….…… 

(นางสาวธิดารัตน์  ใจนวล) 
ครู ช านาญการพิเศษ 

 
 
(ลงช่ือ) …………………………………………………….…… 

(นางหัดทยา  ประทุมไชย) 
ครูพี่เล้ียง 

 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 (ลงช่ือ) ………………………………………………………….... 

(นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยัง้หัวฝายวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 
 

 
 

โครงการ   ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
แผนงาน   งานวิชาการ      
ลักษณะ โครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบงาน   นายพีรวัฒน์  เทพจักร์ 
ระยะเวลาด าเนินงาน  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ –  มีนาคม  ๒๕๖๔ 
สนองมาตรฐาน สพฐ. มฐ.ท่ี  ๑๐ 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อท่ี  ๓ 
 
๑. หลักการและเหตุผล   

 การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาในยุคนี้เนื่องจากครอบครัวไทย
ยุคใหม่มีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม และส่วนใหญ่ท่ีพ่อ แม่ ของเด็กนักเรียนมุ่งหางานท าในเมือง และท ามาหากิน
ด้านการเกษตรในท่ีไกล ๆ โดยปล่อยให้เด็กในความปกครองอยู่กับ ปู ย่า ตาและยาย  เด็กนักเรียนขาดการดูแลอย่าง
ใกล้ชิด ขาดความอบอุ่น โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันเด็กมักติดเกมจากร้านเกมตามหมู่บ้านไม่สนใจในเรื่องการเรียน
ปัญหาด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องเรียนรู้จึงเกิดขึ้น โรงเรียนจึงให้ความส าคัญเป็นพิเศษในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดังนี้  
ด้านสุขภาพอนามัย ด้านโภชนาการ อาหารกลางวัน อาหารเสริมนม ด้านเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์เครื่องเขียน 
แบบเรียน     ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันในเรื่องของส่ิงเสพติด  ด้านการเดินทางมาโรงเรียน และด้านอื่น ๆ ท่ีส่งเสริมให้
ผู้เรียนทุกคนทีอยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียนได้รับบริการอย่างดีท่ีสุด นักเรียน เรียนรู้และอยู่ภายในสถานศึกษา
อย่างมีความสุข มีความปลอดภัย ผู้ปกครองอุ่นใจและพึงพอใจ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

๒ .  วัตถุประสงค์ 

๑.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้  ความสามารถ (IQ) ของนักเรียนให้เต็มตามศักยภาพมีพัฒนาการทาง
อารมณ์ (EQ) และจริยธรรมทางสังคม (MD) ท่ีดีงาม 

๒.  เพื่อสร้างสัมพันธภาพ  ความเข้าใจ  ความเห็นอกเห็นใจอันดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
๓.  เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนเห็นความส าคัญและเข้าใจถึงแนวปฏิบัติในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตาม

หลักการประกันคุณภาพการศึกษา 
๔.  เพื่อพัฒนาศักยภาพ  นักเรียน  ครู  ผู้ปกครอง 
๕.  เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
 

๓.  เป้าหมาย 
๓.๑  เชิงปริมาณ   
๑. นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสมตามความเป็นจริง 

      ๒.  ผู้ปกครองร้อยละ  ๘๐  สามารถให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียนจนส่งผลให้ผู้เรียนมีค่านิยมท่ีดี
งาม 

 
 
 
 
 



๕๙ 
 

 
 

๓.๒   เชิงคุณภาพ  
             ๑.  โรงเรียนให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกคนและทุกด้าน 
             ๒.  นักเรียนได้รับการดูแลด้านการเรียน การพัฒนาตนเอง เรียนรู้อย่างมีความสุข และมีคุณภาพ   
                     ชีวิตท่ีดี 

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

ท่ี รายการ ราคา จ านวน รวม 
๑ วัสดุทางการศึกษา - - ๓,๐๐๐ 
     
 รวม   ๓,๐๐๐ 
 
๕. การด าเนินการ 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๑. 
 

๒. 
๓. 
 
 
 

๔. 
 ๕. 
๖. 

ประชุมช้ีแจงเสนอโครงการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
ด าเนินการตามโครงการ / กิจกรรม ดังนี้ 
- กิจกรรมวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
- กิจกรรมเย่ียมบ้านนักเรียน 
- กิจกรรมส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียน 
นิเทศก ากับติดตามฯ 
ประเมินผล 
สรุปรายงานผล 

มีนาคม  ๒๕๖๓ 
 

พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม 
๒๕๖๔ 

 
 

กันยายน  ๒๕๖๓ 
มีนาคม  ๒๕๖๔ 
มีนาคม ๒๕๖๔ 

นายพีรวัฒน์  เทพจักร์ 
 

 
ครูประจ าช้ัน 
 
 
 
นายพีรวัฒน์  เทพจักร์ 
นายพีรวัฒน์  เทพจักร์ 
นายพีรวัฒน์  เทพจักร์ 

 

 

 

 

 

 

 



๖๐ 
 

 
 

๖.   การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
๑.โรงเรียนให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุก
คนและทุกด้าน 

๑.  กรอกแบบบันทึก 
 

แบบบันทึก/เอกสาร
การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

๒. นักเรียนได้รับการดูแลด้านการเรียน การ
พัฒนาตนเอง เรียนรู้อย่างมีความสุข และมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

๒. ตอบแบบสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 

๓. นักเรียนมีความอบอุ่น มีความปลอดภัย
ได้รับการดูแลช่วยเหลือส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

๓. ตอบแบบสอบถาม / คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

แบบสอบถาม/ปพ.๕ 

๗.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 สามารถแก้ไขปัญหานักเรียนกลุ่มเส่ียง/มีปัญหา  และส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนกลุ่มปกติให้เรียนรู้ได้อย่างมี
ความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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



๖๑ 
 

 
 

โครงการ   พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย 
แผนงาน   บริหารงานวิชาการ  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวศิริพร สารพิมพ์, นางสาวสุวภา  วรรณโล 
ระเวลาด าเนินงาน  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ – มีนาคม  ๒๕๖๔ 
สนองมาตรฐาน สพฐ. มฐ.ท่ี ๑๐ 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อท่ี ๓ 

๑.หลักการและเหตุผล 

การเรียนการสอนระดับปฐมวัย เป็นการเตรียมความพร้อมเด็กอายุระหว่ าง  ๓-๕  ปี เพื่อให้เด็กมีความ
พร้อมทุกด้าน ท้ังด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์-จิตใจ  สังคมและด้านสติปัญญา และให้เด็กมีความพร้อม  ทางทักษะ
ต่างๆ   พร้อมท่ีจะเรียนในระดับประถมศึกษาต่อไป   ฉะนั้นครูผู้สอนในระดับปฐมวัยจะต้อง มีการพัฒนาตนเองให้มี
ความรู้ความสามารถในการจัดการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก ให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กให้เหมาะสมกับ
บริบทของสังคม วัฒนธรรมเด็กท่ีอาศัยอยู่ ความรัก ความเอื้ออาทรและความเข้าใจของคนทุกคน เพื่อสร้างรากฐาน
คุณภาพชีวิต  ให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์  เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม   โดยน าแผนการ                    
จัดประสบการณ์มาปรับปรุง  พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็ก   มีความพร้อมทุกด้าน ท้ังด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ -
จิตใจด้านสังคม และด้านสติปัญญา  ดังนั้นโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนระดับปฐมวัยขึ้น 

๒.วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อเป็นการพัฒนาความพร้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
๒. เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่ือการเรียนท่ีส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 
๓. เพื่อให้ครูผู้ปกครองได้ร่วมพัฒนาศักยภาพทุกด้านๆของเด็กระดับก่อนปฐมวัย 
๔. เพื่อให้เด็กได้เตรียมความพร้อมโดยมีการส่งกิจกรรมพัฒนาท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ในระดับประถมต่อไปอย่าง

เหมาะสม 
 

๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
 ๑. นักเรียนระดับปฐมวัยมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจสังคม สติปัญญาทุกคน 

๒. นักเรียนได้พัฒนาตามกิจกรรมท่ีจัดให้อย่างมีระบบ 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๑. นักเรียนได้เรียนมีความพร้อมทุกๆด้านตามศักยภาพของตนเอง 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 
 

 
 

                 ๒. นักเรียนได้พัฒนาความพร้อมทุกด้าน ท้ังด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ สังคม และด้านสติปัญญา  

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

ท่ี รายการ ราคา จ านวน รวม 
๑ ของเล่นตามมุม - - ๔,๐๐๐ 
๒ วัสดุทางการศึกษา - - ๖,๐๐๐ 
     
 รวม   ๑๐,๐๐๐ 
 
๕.  การด าเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๑. 
 

๒. 
๓. 
 
 
 
 
 
 

 
๔. 
๕. 
๖. 

ประชุมช้ีแจงเสนอโครงการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
ด าเนินการตามโครงการ / กิจกรรม 
- ฝึกพัฒนาศักยภาพในทักษะด้านต่างๆของ
นักเรียนตามความถนัด 
- ร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะกับโรงเรียนอื่นๆ
ตามความเหมาะสม 
- จัดท าแฟูมพัฒนาทักษะของนักเรียน 
- พัฒนาทักษะทางด้านกีฬาของนักเรียนอนุบาล
อย่างต่อเนื่อง 
นิเทศก ากับติดตามฯ 
ประเมินผลฯ 
สรุปรายงานผล 

พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
 

พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
ตลอดปี 

 
 
 
 
 
 
 

มกราคม ๒๕๖๔ 
มีนาคม ๒๕๖๔ 
มีนาคม ๒๕๖๔ 

ผู้บริหาร/คณะครู 
 

ครูสุวภา ครูศิริพร 
ครูศิริพร ครูสุวภา 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร/วิชาการ 
ครูศิริพรครูสุวภา 
ครูศิริพร ครูสุวภา 

 

 

 

 

 

 



๖๓ 
 

 
 

๖.   การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
วิธีการวัดและ     
การประเมิน 

เคร่ืองมือที่ใช้ 

๑. นักเรียนได้เรียนมีความพร้อมทุกๆด้านตามศักยภาพของ
ตนเอง 
 
๒. นักเรียนได้พฒันา  ๔ ด้าน ร่างกาย อารมณ์จิตใจ 

ตรวจสอบ 
ตรวจผลงาน 
สังเกต  สัมภาษณ์ 
ส ารวจ 

แบบบันทึกนิเทศภายใน 
แบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
แบบส ารวจ 

๗.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑. ครูและผู้ปกครองมีรู้ระบบการเรียนการพัฒนาความพร้อมของนักเรียน 
๒. นักเรียนได้พัฒนาความพร้อมทุกด้าน ท้ังด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ สังคมและด้านสติปัญญา  
๓. นักเรียนมีความพร้อมท่ีจะได้เรียนในระบบภาคบังคับ 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 
(ลงช่ือ)………………………………………             
           (นางสาวศิริพร สารพิมพ์) 
            ครู ช านาญการพิเศษ 
 
 
(ลงช่ือ)  ……………………………………            
         (นางสาวสุวภา  วรรณโล) 
               ครูอัตราจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

 
 (ลงช่ือ)     ………………………………………..               

(นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยัง้หัวฝายวิทยา 



๖๔ 
 

 
 

 
โครงการ   โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
แผนงาน   บริหารงานวิชาการ 
ลักษณะ โครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางน้ าอ้อย  เทพชาติ  นายพีรวัฒน์  เทพจักร์ 
ระเวลาด าเนินงาน  พฤษภาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 
สนองมาตรฐาน สพฐ. ท่ี ๔  
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อท่ี ๓,ข้อท่ี ๖ 

๑.  หลักการและเหตุผล 
ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ด าเนินการขับเคล่ือนโครงการ โรงเรียน

คุณภาพประจ าต าบล (๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) ซึ่งเป็นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ สามารถให้บริการ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนมีอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวกเอื้อต่อการเรียนรู้
ผู้บริหารและครูมีความพร้อมด้านสมรรถนะศักยภาพ สร้างโอกาสเรียนรู้เพื่อสร้างอาชีพในอนาคต โรงเรียนเป็นศูนย์
รวมและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมมีความเช่ือมั่นและศรัทธา ในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน 
โรงเรียนบ้านบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลท่ีจะเป็น ศูนย์กลางในชุมชน 
เป็นต้นแบบท่ีมีความพร้อมให้บริการการศึกษามีคุณภาพ สร้างโอกาสให้  นักเรียนในพื้นท่ีต าบลผางาม ได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มท่ี จากบริบทของโรงเรียน โรงเรียน บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ดังนั้นโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา จึงได้จัดท าโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
เพื่อ ระดมสรรพก าลังท่ีมีอยู่ในชุมชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน และเอกชน เพื่อพัฒนาผู้เรียน จึงถือหลักประกันกับชุมชน
ว่าโรงเรียนคุณภาพนี้จะส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้รับความรู้ กระบวนการทักษะท่ีจ าเป็นต่อการธ ารงตน ด าเนิน
ชีวิตในการเป็นพลเมืองท่ีดี ตลอดจนเป็นศูนย์ รวมส่ือแหล่งเรียนรู้ของชุมชนให้ชุมชนมีส่วนร่วม และเกิดความรู้สึก
เป็นเจ้าของร่วมกัน 

๒.  วัตถุประสงค์ 
๒.๑  เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนได้เข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ โรงเรียนมีความพร้อมด้าน อาคารสถานท่ี 

เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมงานอาชีพสุขภาพและเทคโนโลยีมีทักษะ วิชาการทักษะชีวิตทักษะอาชีพ  
๒.๒  เพื่อให้ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมมีครูและบุคลากรครบช้ันครบทุกวิชาเอก 

ท้ังมีสมรรถนะ ศักยภาพ คิดสร้างสรรค์นวัตกรรม คลังความรู้  
๒.๓ เพื่อให้โรงเรียนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ นักเรียนเป็นคนดีมีวินัยมีการเรียนรู้โดยใช้หลัก ของเหตุผล 

ตามหลักศาสตร์พระราชา พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการมีงานท า  
๒.๔ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างเอกชน บ้าน วัด โรงเรียน อย่างเป็นรูปธรรมมีความมั่นคง มั่งค่ังยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 
 

 
 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ เชิงปริมาณ 
 ๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาทุกคน 
 ๒. นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาทุกคน 
๓.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการ ศึกษา มีความพร้อมด้าน

สมรรถนะศักยภาพ โรงเรียนมีอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการพร้อมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน 
 
๔. งบประมาณ 

 งบประมาณ จ านวน ๑๐,๐๐๐     บาท  (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
 

ท่ี รายการ ราคา จ านวน รวม 
  ๑ วัสดุเพื่อการศึกษา   ๑๐,๐๐๐ 
     
     
 รวม   ๑๐,๐๐๐ 

 

๕.การด าเนินการ 

ท่ี งาน/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผูป้ฏิบัติ 

๑. 
๒. 
๓. 
 
 
 
 
 

 

ร่วมประชุมวางแผนช้ีแจงเสนอโครงการ           
แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบด าเนินโครงการ  
ด าเนินกิจกรรมตามแผนและโครงการ 
      - ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน โรงเรียนมีอาคารเรียน 
อาคารประกอบ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ พร้อมใช้ใน
การเรียนการสอน 
       - ด้านการส่งเสริมการศึกษา  โรงเรียนมีความ
พร้อม ด้านบุคลากรในการ จัดการเรียนรู้ครูครบทุก 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  
      - ด้านการสร้าง เครือข่ายและการมี ส่วนร่วมภาคีมี 

พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
ตลอดปี 
 
 
 
 
 
 
 

ครูน้ าอ้อย  
ครูพีรวัฒน ์
ครูทุกคน 

 
 

 

 

 

 



๖๖ 
 

 
 

ท่ี งาน/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้ปฏิบัติ 

 
ส่วนร่วมเกี่ยวข้อง ในการสนับสนุนทักษะ คุณภาพการ
จัด การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

- ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพ 
  

๔. ก ากับนิเทศติดตาม มีนาคม ๒๕๖๔ ผอ. อรุณวรรณ 
  
๕. ประเมินผลโครงการ และสรุปรายงานผ มีนาคม ๒๕๖๔ 

ครูน้ าอ้อย  
ครูพีรวัฒน ์

 

 

๖.   การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและการ
ประเมิน 

เคร่ืองมือที่ใช้ 

๑. โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ พร้อมใช้ในการเรียนการสอน 
๒. โรงเรียนมีความพร้อม ด้านบุคลากรในการจัดการ
เรียนรู้ครูครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๓. ภาคีมีส่วนร่วมเกี่ยวข้อง ในการสนับสนุนทักษะ 
คุณภาพการจัด การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
๔. นักเรียนมีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ 
ตามศักยภาพของผู้เรียน 

๑. โดยการตอบ
แบบสอบถาม 
๒.  โดยการสัมภาษณ์  
 
 

-แบบประเมิน
ห้องเรียน  
-แบบส ารวจความพึง
พอใจการจัดท า 
แผนปฏิบัติการ 
-แบบประเมินการ
จัดท าแผนการสอน  
-แบบประเมิน
ห้องเรียนและแหล่ง
เรียนรู ้แบบนิเทศการ
เรียนรู ้
-แบบประเมินการมี
ส่วนร่วมของภาคีผู้มี 
ส่วนร่วม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 
 

 
 

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

 
 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

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

 
(ลงช่ือ)…………………………………………………………….. 

(นายพีรวัฒน์   เทพจักร์) 
ครู ช านาญการพิเศษ 

 
 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
(ลงช่ือ)…………………………………………………………….. 

(นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยัง้หัวฝายวิทยา 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 
 

 
 

โครงการ   น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงาน   บริหารวิชาการ                   
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นายจักรกฤษณ์  ศรีรัตน์,นายบุญทรัพย์  ธนารักษ์ 
ระยะเวลาด าเนินงาน  พฤษภาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 
สนองมาตรฐาน สพฐ. มฐ.ท่ี ๖, มฐ.ท่ี ๑๓, มฐ.ท่ี ๑๕ 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ข้อท่ี ๒, ข้อท่ี ๓ 
 
๑.    หลักการและเหตุผล 
  โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑  ได้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยยืดหลักการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติให้ได้ผล
และเกิดประโยชน์แก่นักเรียนได้อย่างแท้จริงและมีคุณธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์    ๘ประการคือ๑. รักชาติ
ศาสน์กษัตริย์๒. ซื่อสัตย์สุจริต๓. มีวินัย๔. ใฝ่เรียนรู้๕. อยู่อย่างพอเพียง ๖. มุ่งมั่นในการท างาน๗. รักความเป็นไทย๘. 
มีจิตสาธารณะน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันและเป็นเด็กดีมีจิตอาสาร่วมพัฒนาชุมชนให้ด ารงชีวิตแบบ
วิถีพอเพียงโดยการน าทักษะประสบการณ์      และความรอบรู้จากโครงการ น าไปขยายผลต่อให้กับผู้ปกครองและ
ชุมชนและใช้โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเป็นองค์กรแห่งการศึกษาเรียนรู้ของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนน าไปสู่
การปฏิบัติใช้ในชีวิตประจ าวันมีวิถีพอเพียงสามารถพึ่งพาตนเองได้จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา 

๒.  วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนสอนตามสภาพจริง 
๒. เพื่อให้ครูและนักเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม

พระราชด ารัส 
๓. เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วม  มีความรู้และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๔. เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
๕. เพื่อให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการศึกษาเรียนรู้ของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน 

๓. เป้าหมาย 

๓.๑ เชิงปริมาณ 
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาจ านวน ๒๐ คน และนักเรียน

จ านวน ๒๐๒ คนมีแหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
๓.๒ เชิงคุณภาพ 

๑. นักเรียนมีคุณธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
๒. ครูและนักเรียนได้น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
๓. โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการศึกษาเรียนรู้ของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน 

 
 
 



๖๙ 
 

 
 

๔. งบประมาณ   

งบประมาณ    จ านวน ๑๐,๐๐๐    บาท   (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

๕. การด าเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้ปฏิบัติ 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
 

๖. 
 
 
 
 
 

๗. 

ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ 
ประชุมวางแผนด าเนินงาน 
จัดท าโครงการ/กิจกรรม 
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
จัดท าคู่มือการเรียนรู้บูรณาการกับหลักสูตรสถานศึกษา 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามคู่มือการเรียนรู้ 

- กิจกรรมการเกษตรเพื่อการเรียนรู้ 
-    การปลูกพืชผักสวนครัว 

    -    การเล้ียงปลาดุกและกบในบ่อซีเมนต์ 
    -    การเล้ียงปลานิลในกระชัง 
บันทึกผลการปฏิบัติงาน 
 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 

มกราคม ๒๕๖๓ 
มีนาคม ๒๕๖๓ 
มีนาคม ๒๕๖๓ 
มีนาคม ๒๕๖๓ 
เมษายน ๒๕๖๓ 

 
ตลอดปี 
ตลอดปี 
ตลอดปี 
ตลอดปี 

ระหว่างการปฏิบัติ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓/ 

มีนาคม ๒๕๖๔ 
 

คณะครู 
ผู้อ านวยการ 
ครูจักรกฤษณ์ 
ครูจักรกฤษณ์/ผอ. 
คณะครู/ชุมชน 
 
 
ครูจักรกฤษณ์/ครู
บุญทรัพย์   
 
 
ครูจักรกฤษณ์/   
คณะครู 

 

๖.   การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
วิธีการวัดและ     
การประเมิน 

เคร่ืองมือที่ใช้ 

๑.  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้น 
๒. ครูและนักเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึน 
๓. นักเรียนมีคุณธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมี   

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

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

๑.แบบส ารวจ 
๒.แบบการบันทึก
การด าเนินกิจกรรม 
๓.แบบการบันทึก
การด าเนินกิจกรรม 
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๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรยีนสอนตามสภาพจริง 
๒. ครูและนักเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราช

ด ารัส 
๓. นักเรียนมีคุณธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
๔. โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการศึกษาเรียนรู้ของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน 
 
 

รายละเอียดความต้องการวัสดุประกอบโครงการ / กิจกรรม 
กิจกรรม  :    กิจกรรมการเกษตรเพื่อการเรียนรู้ 
ระยะเวลาท่ีต้องการ     :   ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

ท่ี รายการ จ านวน 
ราคา / หน่วย 

( บาท ) 
รวมเป็นเงิน

(บาท) 

๑ วัสดุการเกษตร - - 5,000 
 

๒ วัสดุการจัดท า ซ่อมแซมโรงเรือน - - 5,000 
 

รวม  ๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 
 

 
ผู้เสนอโครงการ      ผูอ้นุมัติโครงการ 
     
(ลงช่ือ) …………………………………………………   (ลงช่ือ) ……………………………………………………… 

(นายจักรกฤษณ์   ศรีรัตน์)    (นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 
              ครู ช านาญการพิเศษ    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยัง้หัวฝายวิทยา 
 
(ลงช่ือ) …………………………………….…………… 

(นายบุญทรัพย์  ธนารักษ์) 
              ครู ช านาญการพิเศษ 
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โครงการ   การแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ 
แผนงาน                             บริหารงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางพรรณี  ปลอดโปร่ง 
ระเวลาด าเนินงาน  พฤษภาคม๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔ 
สนองมาตรฐาน สพฐ.  มฐ.ท่ี ๑ 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ข้อท่ี ๓ 

๑. หลักการและเหตุผล 

การกีฬามีความส าคัญมากท่ีจะพัฒนาคุณภาพของนักเรียนเพราะการเล่นกีฬาจะท าให้นักเรียนได้มีการ
พัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

การจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียนจะเน้นให้นักเรียนทุกคน ได้มีส่วนร่วมในการ
แข่งขันเพื่อที่จะให้นักเรียนได้แสดงความสามารถของตนเองทางด้านทักษะกีฬา และได้สอดคล้องกับมาตรฐาน จึงได้
จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคม 
๒. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีวินัยในตนเองมีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยตลอดจนสร้างความรัก สามัคคีใน
หมู่คณะ  
๓. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกก าลังกาย มีสุขภาพท่ีสมบูรณ์แข็งแรง รู้จักการใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ 
และห่างไกลจากยาเสพติด 
๔. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะ ความถนัด และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๕. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เล่นกีฬาอย่างท่ัวถึง และยกระดับมาตรฐานการกีฬาชนิดต่างๆ 
๖. เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนของโรงเรียน ไปแข่งขันในระดับอื่นๆ ต่อไป 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑เชิงปริมาณ 

๑. นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งยัง้หัวฝายวิทยา   จ านวน   ๒๐๒   คน 
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา   จ านวน   ๒๐   คน 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนได้รับการพฒันาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และสังคม 
๒. นักเรียนมีวนิัยในตนเอง มีน้ าใจนักกีฬา รูแพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความรักมีความสามัคคี 
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๓. นกัเรียนได้ออกก าลังกาย มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และ
ห่างไกลยาเสพติด 

๔. นักเรียนมีทักษะ ความถนัดและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๕. นกัเรียนได้เล่นกีฬาอย่างท่ัวถึง และยกระดับมาตรฐานการกีฬาชนิดต่างๆ สนุกสนาน 

เพลิดเพลิน  

๔.งบประมาณ 

 งบประมาณ จ านวน     ๓๐,๐๐๐     บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) 
 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

ท่ี รายการ ราคา จ านวน รวม 
๑ ค่าจ้างเหมารถ ๑๐,๐๐๐ ๒ คัน ๑๐,๐๐๐ 
๒ เบ้ียเล้ียง ครู อาหารนักเรียน   ๑๐,๐๐๐ 
๓ วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการฝึกซ้อม

ทักษะ 
  ๑๐,๐๐๐ 

 รวม   ๓๐,๐๐๐ 
 

๕.การด าเนินการ 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้ด าเนินการ 
๑. 
๒. 
๓. 
 
 
 
 

๔. 

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

มีนาคม๒๕๖๓ 
 มีนาคม๒๕๖๓ 
 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
มกราคม ๒๕๖๔ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
มกราคม  ๒๕๖๔ 

ครูพรรณี 
ผู้อ านวยการ/คณะครู 
คณะครู 
 
 
 
 
ครูพรรณี 
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๖.   การประเมินผล 

ดัชนีบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการ/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัด/ประเมินผล 

๑.นักเรียนได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และสังคม 
นักเรียนมีวนิัยในตนเอง มีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้
ชนะ รู้อภัย มีความรักมีความสามัคคีในหมู่ 

๒.นักเรียนได้ออกก าลังกาย มีสุขภาพที่สมบูรณ์
แข็งแรง รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
และห่างไกลยาเสพติด 

๓. นักเรียนมีทักษะ ความถนัดและความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ 

๔.นักเรียนได้เล่นกีฬาอย่างท่ัวถึง และยกระดับ
มาตรฐานการกีฬาชนิดต่างๆ สนุกสนาน 
เพลิดเพลิน  

๑  บันทึกข้อมูล/เอกสาร 
 
 
 

๒  บันทึกพฤติกรรม 
 
 

๓   บันทึกข้อสังเกต/พฤติกรรม 
 

๔.บันทึกข้อสังเกต/พฤติกรรม 

บันทึกข้อมูล/เอกสาร 
 
 
 

แบบบันทึกพฤติกรรม 
 
 

แบบบันทึกข้อสังเกต 
 

แบบบันทึกข้อสังเกต 
 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑ นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งยัง้หัวฝายวิทยาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๒ นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งยัง้หัวฝายวิทยาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่มผางาม ประจ าปี ๒๕๖๓

นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งยัง้หัวฝายวิทยาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนขยายโอกาส   สพป.
เชียงรายเขต ๑       

๓ นักเรียน คณะครู โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา และกลุ่มโรงเรียนผางามมีความสามัคคีท างาน
ร่วมกันอย่างมีความสุขทุกคน 

๔ นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งยัง้หัวฝายวิทยาและนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนผางามเป็นนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ  
รู้อภัย 

ผู้เสนอโครงการ 
 

 
(ลงช่ือ)……………………………………………………………. 

(นางพรรณี  ปลอดโปร่ง) 
ครู ช านาญการพิเศษ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
(ลงช่ือ)………………………………………………….………... 

(นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยัง้หัวฝายวิทยา 
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ชื่อโครงการ :  โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
ชื่อกิจกรรม    ๑. ทูบีนัมเบอร์วัน 
  ๒. โรงเรียนปลอดบุหรี่ 

๓. วันต่อต้านยาเสพติดและวันงดสูบบุหรี่โลก 
  ๔. ห้องเรียนสีขาว ปูองกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข 
กลยุทธ์ที่ ๔       พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนท่ีมีความใฝุรู้ ก้าวสู่อาเซียนยึดหลักการด าเนินชีวิต ตามหลักการ      
                     ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสืบสานพระราชด าริ 
แผนงานที่ ๕      เป็นสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
ลักษณะโครงการ        ใหม่                     ต่อเนื่อง    
ผู้รับผิดชอบ     นายอิสรภาพ ใสสะอาด  นายจักรกฤษณ์  ศรีรัตน์ 
ระยะเวลาการด าเนินการ   พฤษภาคม ๒๕๖๓– มีนาคม ๒๕๖๔ 
สถานที่ :   โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต ๑ 
สนองมาตรฐานด้านผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพที่ดีและมีสุนทรียภาพ         
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ ปูองกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง  
                   โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ      
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔  เห็นคุณค่าในตนเอง  มีความมั่นใจ กล้าแสดงอออกอย่างเหมาะสม               
มาตรฐานที่  ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และ       
                    มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนินการจนเสร็จ 
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๖.๒ ท างานอย่างมีความสุข  มุ่งมั่นพัฒนางาน  และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

สนองมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่  ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธภิาพและเกิดประสิทธิผล 
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๗.๖ ครูให้ค าแนะน า  ค าปรึกษา  และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียน 
                     และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา  และผู้ปกครอง  ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่   
                      อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ตัวบ่งช้ี  ๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑๑    สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา             
                      เต็มศักยภาพ  
 
 
 
 
 



๗๕ 
 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑๑.๒    จัดโครงการกิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 

สนองมาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้        
มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ              
                    เรียนรู้         
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๓.๑  มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้            
ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากร  
                    ของสถานศึกษารวมท้ังผู้เกี่ยวข้อง       
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๓.๒ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา            
กับครอบครัวชุมชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 
      
หลักการและเหตุผล 

ยาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญระดับชาติท่ีรัฐบาลถือเป็นนโยบายท่ีต้องเร่งด าเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง ท้ังนี้เพราะ
ปัญหายาเสพติดท่ีมีการแพร่ระบาดในทุกพื้นท่ีของประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาประเทศท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม รวมท้ังทางด้านการเมือง และความมั่นคงของประเทศ 
 โรคเอดส์เป็นโรคติดต่อร้ายแรงท่ีก าลังระบาดอย่างรวดเร็ วในทุกจังหวัดของประเทศไทย และเป็นปัญหา
เร่งด่วนท่ีรัฐบาลจ าเป็นต้องด าเนินการแก้ไข ปัจจุบันมีผู้ติดเช้ือหลายแสนคน และในแต่ละวันมีผู้ติดเช้ือเพิ่มขึ้นเป็น
จ านวนมากโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ท าให้สูญเสียทรัพยากรท่ีมีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง 
 พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ในกลุ่มเยาวชน ด่ืมสุรา สูบบุหรี่ เท่ียวกลางคืน การพนัน การทะเลาะวิวาท ติดเกม ส่ือ
ลามกอนาจาร ฟุุมเฟือย และวัตถุนิยมเกินฐานะ ซึ่งเป็นพฤติกรรมเบ่ียงเบนท่ีสังคมไม่ยอมรับปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นกับ
นักเรียน นิสิต นักศึกษา การปูองกันและแก้ไขปัญหา เป็นส่ิงส าคัญประการหนึ่งของการพัฒนาท้ังด้านร่างกาย จิตใจ 
และสติปัญญา 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ได้บูรณาการจัดท าแผนปฏิบัติการร่วมกัน
ทุกฝุายท่ีเกี่ยวข้อง จึงได้จัดท าโครงการห้องเรียนสีขาวในสถานศึกษาทุกแห่งท่ัวประเทศโดยมีเปูาหมายเพื่ อให้ครู 
อาจารย์ท่ีปรึกษา และเพื่อนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ท่ีเป็นแกนน าเป็นผู้ให้ความรู้ ความเข้าใจในการให้ค าปรึกษา 
ตักเตือนเพื่อน กระตุ้นเพื่อน ปลูกฝังค่านิยมท่ีถูกต้อง ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันคู่มือแนวทางการด าเนินงาน
โครงการห้องเรียนสีขาวศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการ จะช่วยให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้
ด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการห้องเรียนสีขาว เพื่อให้เยาวชนของประเทศไทยเป็นเยาวชนท่ีมีความรู้ 
ควบคู่ด้วยคุณธรรม ไม่ฝักใฝุอบายมุข และสร้างปัญหาให้กับสังคม สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็น
พลเมืองท่ีมีคุณภาพพัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป 

โรงเรียนบ้านทุ่งยัง้หัวฝายวิทยา ได้ตระหนักถึงความส าคัญ และเล็งเห็นถึงความจ าเป็น ท่ีทางโรงเรียนและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือกันในการส่งเสริม สนับสนุน และหาแนวทางให้นักเรียนปลอดภัยจากส่ิงเสพติดและ
อบายมุขต่าง ๆ  
 
 
 
 
 



๗๖ 
 

 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้นักเรียน ท่ีมีปัญหาต้องการความช่วยเหลือได้รับค าปรึกษา แนะน าท่ีถูกต้องเหมาะสม จากผู้ท่ีเป็น

แกนน า และครู อาจารย์ที่ปรึกษา 
๒. เพื่อให้มีนักเรียนแกนน าในห้องเรียนดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตักเตือน แนะน าเพื่อนในการปูองกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ การต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร อบายมุขท่ีเป็นส่ิงมัวเมาท้ังหลายและปัญหาอุบัติภัย 
๓. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด ปัญหา

โรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และอบายมุข มีนโยบายไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรม 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีนักเรียนแกนน าประจ าห้อง และครูอาจารย์ที่ปรึกษา บริหารจัดการ การอบรม 

การสนับสนุนกิจกรรม และติดตามประเมินผล 
๕. สถานศึกษาทุกแห่งท่ัวประเทศ มีการด าเนินการโครงการห้องเรียนสีขาว ตลอดจนเป็นฐานของการพัฒนา

ความรู้และค่านิยมท่ีถูกต้อง 
๖. เพื่อลดปัญหาการระบาดของยาเสพติด โรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรอบายมุขท่ีเป็นส่ิงมัวเมา

ท้ังหลาย และปัญหาอุบัติภัย 
 ๗. ครู อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความส าคัญกับโครงการห้องเรียนสีขาวมีการประกาศเจตนารมณ์ร่ วมกันในการ
เสริมสร้างคุณธรรมน าความรู้และท าความดีโดยมีความร่วมมือของทุกฝุายท่ีเกี่ยวข้อง คือ คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู อาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 

 
เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

๑. สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการและรับการประเมินผลประจ าปี เพื่อประกาศให้เป็นสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ๑ สถานศึกษา 

๒. นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา จ านวน ๒๐๒ คน ปลอดยาเสพติดและบายมุข 
๓. ห้องเรียนจ านวน ๑๑ ห้องเรียนให้การสนับสนนุ ส่งเสริมการด าเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาว 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                ๑. โรงเรียนมีการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดท่ีมีประสิทธิภาพ 

     ๒. ลดปัญหาการระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 
 

 
 

วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

(บุคคล/กลุ่มงาน) 
๑.  วางแผน 

(plan) 
๑.  ประชุมวางแผนโครงการ 
๒.  เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
๓.  ก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ 

มีนาคม ๒๕๖๓ - งานกิจการนักเรียน 

๒.  ด าเนินการ 
(Do) 

ด าเนินงานกิจกรรมย่อยของโครงการ 
๑. ทูบีนัมเบอร์วัน 
๒. โรงเรียนปลอดบุหรี่ 
๓. วันต่อต้านยาเสพติดและวันงดสูบ  
    บุหรี่โลก 
๔. ห้องเรียนสีขาว ปูองกัน แก้ไข  
   ปัญหายาเสพติดและอบายมุข 

 
 

พฤษภาคม 
๒๕๖๓ – มีนาคม 

๒๕๖๔ 
 
 

๓,๐๐๐ 
 

 

 
ครูอิสรภาพ ใสสะอาด 

นายจักรกฤษณ์  ศรีรัตน์ 

๓.  ตรวจสอบ  
(check) 

ตรวจสอบกิจกรรม มีนาคม ๒๕๖๔ - ครูอิสรภาพ ใสสะอาด 
นายจักรกฤษณ์  ศรีรัตน์ 

๔. ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

สรุป และรายงานผลการจัดกิจกรรม มีนาคม ๒๕๖๔ - ครูอิสรภาพ/กิจการ
นักเรียน 

 

งบประมาณที่ใช้ 
 เงินอุดหนุน            
 เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    
 เงินบ ารุงการศึกษา..................................................บาท 
 เงินนอกงบประมาณ................................................บาท 

  รวม   ๓,๐๐๐   บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 
 

 
 

วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

๑. ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
นักเรียน ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมห้องเรียนสีขาว มีความพึง
พอใจท่ีเข้าร่วมโครงการ 

การส ารวจ 
การสัมภาษณ์ 

 

แบบส ารวจ 
แบบสัมภาษณ์ 

 
๒. สถานศึกษาผ่านการประเมินผลประจ าปี เพื่อ
ประกาศให้เป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 

การส ารวจ 
การสัมภาษณ์ 

 

แบบส ารวจ 
แบบสัมภาษณ์ 

 
๓. ห้องเรียนจ านวน ๑๑ ห้องเรียน ให้การสนับสนุน 
ส่งเสริมการด าเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาว รอ้ยละ 
๘๐  

การส ารวจ 
การสัมภาษณ์ 

 

แบบส ารวจ 
แบบสัมภาษณ์ 

 
๔. นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา จ านวน 
๒๐๒ คน ปลอดยาเสพติดและบายมุข ร้อยละ ๘๐ ขึ้น
ไป  

การส ารวจ 
การสัมภาษณ์ 

แบบส ารวจ 
แบบสัมภาษณ์ 

๕. ครู บุคลากรทางการศึกษา มีการประกาศ
เจตนารมณ์ร่วมกันในการเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ทุกคน 

การส ารวจ 
การสัมภาษณ์ 

แบบส ารวจ 
แบบสัมภาษณ์ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. นักเรียนท่ีมีปัญหาต้องการความช่วยเหลือได้รับค าปรึกษา แนะน าท่ีถูกต้องเหมาะสม จากผู้ท่ีเป็นแกนน า 
และครู อาจารย์ที่ปรึกษา 

๒. นักเรียนแกนน าในห้องเรียนดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตักเตือน แนะน าเพื่อนในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ การต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร อบายมุขท่ีเป็นส่ิงมัวเมาท้ังหลายและปัญหาอุบัติภัย 

๓. ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด ปัญหาโรค
เอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และอบายมุข มีนโยบายไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรม 

๔. นักเรียนแกนน าประจ าห้อง และครูอาจารย์ท่ีปรึกษา บริหารจัดการ การอบรม การสนับสนุนกิจกรรม 
และติดตามประเมินผล 

๕. สถานศึกษาทุกแห่งท่ัวประเทศ มีการด าเนินการโครงการห้องเรียนสีขาว ตลอดจนเป็นฐานของการพัฒนา
ความรู้และค่านิยมท่ีถูกต้อง 

๖. ลดปัญหาการระบาดของยาเสพติด โรคเอดส์ การต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควรอบายมุขท่ีเป็นส่ิงมัวเมาท้ังหลาย 
และปัญหาอุบัติภัย 

 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 
 

 
 

 ๗. ครู อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความส าคัญกับโครงการห้องเรียนสีขาวมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการ
เสริมสร้างคุณธรรมน าความรู้และท าความดีโดยมีความร่วมมือของทุกฝุายท่ีเกี่ยวข้อง คือ คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู อาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
 
  
ผู้เสนอโครงการ 
 

 
(ลงช่ือ)……………………………………………………………. 

(นายอิสรภาพ ใสสะอาด) 
ครู ช านาญการพิเศษ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
(ลงช่ือ)………………………………………………….………... 

(นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยัง้หัวฝายวิทยา 

             
                 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(ลงช่ือ)  ................................................................  
              (นายจักรกฤษณ์   ศรีรัตน์)                     
                ครูช านาญการพิเศษ                               
 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 
 

 
 

โครงการ   โครงการโรงเรียนต้านทุจริต 
แผนงาน   บริหารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
กลุ่มงาน  งานวิชาการ 
ผู้ที่รับผิดชอบ   นางสาวอลิสสา  เครือวงค์ปัญญา    นายจักรกฤษณ์ ศรีรัตน์  
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
๑. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันนี้มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ท าให้การด าเนินชีวิตของผู้คนในสังคม
ท่ีอยู่ร่วมกันเกิดการแข่งขันแก่งแย่งชิงดีกันเพื่อให้ตนเองอยู่รอดและมีความสุขโดยมีการเอารัดเอาเปรียบในสังคมทุก
รูปแบบ คิดวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการของตนอย่างไม่พอเพียง เป็นสาเหตุท าให้เกิดการทุจริ ตทุก
รูปแบบ มีการคอร์รัปช่ัน  หรือการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง  โดยการใช้อ านาจท่ีได้มาโดยหน้าท่ีในการหาประโยชน์
ส่วนตัว เช่นการติดสินบน  การรีดไถขู่กรรโชก  การยักยอก  การเล่นพรรคเล่นพวก  ผลประโยชน์ทับซ้อน การ
สนับสนุนพรรคการเมืองอย่างทุจริต   
 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา   สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต  ๑  ได้
จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนได้ด าเนินงานท่ีเป็นการปูองกันการทุจริตผ่านการปลูก
จิตส านึกให้กับนักเรียนต้ังแต่ระดับปฐมวัย ไปจนถึงระดับประถมศึกษาและเมื่อมีการด าเนินงานแล้ว ก็จะได้น าผลท่ีได้
ไปใช้ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของ “โรงเรียนต้านทุจริต” ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเพื่อเป็นแกนน าในการ
ขับเคล่ือนในหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ปูองกันการทุจริต” 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีส่วนร่วมในระดมปัญญา การปูองกันการทุจริต การ
ปลูกฝังจิตส านึกและสร้างเครือข่ายในชุมชนในสังคมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ   

๒. เพื่อพัฒนานักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผล 3 ด้าน กล่าวคือ  หล่อหลอมนักเรียน 
กล้าหาญทางจริยธรรม  สร้างปัญญาให้นักเรียนเก่งและ พัฒนาชีวิตให้มั่นคง 
 
๓. เป้าหมาย 
 ผลลัพธ์ 

๑. นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผล 3 ด้าน กล่าวคือ  หล่อหลอมให้นักเรียนมีความ 
กล้าหาญทางจริยธรรม  สร้างปัญญาให้นักเรียนเก่งและ พัฒนาชีวิตให้มั่นคง 

 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 
 

 
 

 ๒. พัฒนาผู้เรียนให้เกิดผล ๓ ด้าน กล่าวคือ หล่อหลอมนักเรียน กล้าหาญทางจริยธรรม สร้างปัญญา
นักเรียนเก่ง มีความช านาญในการใช้เครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ได้ เร่งพัฒนานักเรียนแกร่ง มีทักษะท่ีเช่ียวชาญในการ
พัฒนาชีวิตท่ีมั่นคง 
 
 ผลผลิต 
 ๑. นักเรียนร้อยละ ๙๐  มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสุจริต การปูองกันการทุจริต   

 ๒. นักเรียนร้อยละ ๙๐  มีความสามารถในการเผยแพร่ความรู้ ขยายผลถึงชุมชนในสังคม  
 

๔. กิจกรรมการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ เรียนดี 
- โครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน 
- โครงการสอนซ่อมเสริม  

 
ตลอดปีการศึกษา  

๒๕๖๓ 

ครูทุกคน 

๒ กิจกรรมเด่น 
- โครงการส่งเสริมทักษะด้านดนตรี-นาฏศิลป์ 
- โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน 
- โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  และวินัยนกัเรียน 
- โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 
- โครงการต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียน 
- โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา  ภายใน – ภายนอกโรงเรียน 

 
ตลอดปีการศึกษา  

๒๕๖๓ 

ครูทุกคน 

๓ เน้นคุณธรรม 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : กิจกรรมวิถีพุธ 
- โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 

 
ตลอดปีการศึกษา  

๒๕๖๓ 

ครูทุกคน 

๔ น าชุมชน 
-   โครงการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน   การพัฒนาโรงเรียน 
-   โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานนักเรียน 
-    โครงการประชุมคณะกรรมการ  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
-   โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
-   โครงการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผลการ

ด าเนินงานของโรงเรียน 

 
ตลอดปีการศึกษา  

๒๕๖๓ 

ครูทุกคน 



๘๒ 
 

 
 

๕.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ท่ี กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ รวม 

๑ เรียนดี 
- โครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ของ

นักเรียน 
- โครงการสอนซ่อมเสริม  

  ๕,๐๐๐  
 
 

 ๕,๐๐๐ 

๒ กิจกรรมเด่น 
- โครงการส่งเสริมทักษะด้านดนตรี-นาฏศิลป์ 
- โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนเศรษฐกิจ

พอเพียง 
- โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน 
- โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  และ

วินัยนักเรียน 
- โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 
- โครงการต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียน 
- โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา  ภายใน – 

ภายนอกโรงเรียน 

     - 

๓ เน้นคุณธรรม 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : วิถีพุธ 
- โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 

     - 

๔ น าชุมชน 
-   โครงการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน   การ

พัฒนาโรงเรียน 
-   โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงาน

นักเรียน 
-    โครงการประชุมคณะกรรมการ  สถานศึกษา

ขัน้พื้นฐาน 
-   โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
-   โครงการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ

ตรวจสอบผลการด าเนินงานของโรงเรียน 

      

 
 
 
 
 
 



๘๓ 
 

 
 

๖. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
        นักเรียนมีความรู้ทักษะการปูองการทุจริตสามารถในการเผยแพร่
ความรู้    แลกเปล่ียนเรียนรู้ ในโรงเรียนเครือข่ายชุมชนในสังคม 
ผลลัพธ์ 
         ๑ . นั ก เรี ยนมี คุณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ ปูองกันการทุจริต”  
        ๒. นักเรียนมีความกล้าหาญทางจริยธรรม นักเรียนมีความ
ช านาญในการใช้เครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ได้ และมีทักษะในการพัฒนา
ชีวิตท่ีมั่นคงอยู่อย่างพอเพียง 

 
สังเกต  
สัมภาษณ์ 
ส ารวจ 
ความพึงพอใจ 

 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบส ารวจ 
ความพึงพอใจ 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 นักเรียนร้อยละ ๘๐  มีความรู้ ทักษะการปูองกัน การปลูกฝัง และการสร้างเครือข่าย  เผยแพร่สู่ชุมชนใน
สังคมในการปูองกันการทุจริตทุกรูปแบบ 
 
ผู้เสนอโครงการ 
 

 
(ลงช่ือ)……………………………………………………………. 

(นางสาวอลิสสา  เครือวงค์ปัญญา) 
ครู ช านาญการพิเศษ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
(ลงช่ือ)………………………………………………….………... 

(นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยัง้หัวฝายวิทยา 

 
  (ลงช่ือ)  ................................................................  
              (นายจักรกฤษณ์   ศรีรัตน์)                     
                ครูช านาญการพิเศษ                               
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 
 

 
 

ข. งาน/โครงการด้าน
บริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๘๕ 
 

 
 

โครงการ   พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงาน   งานบริหารทั่วไป 
ลักษณะ โครงการ  ใหม ่
ผู้รับผิดชอบงาน   นางอินทิรา  รอดสุวรรณ  นางสาวอลิสสา เครือวงค์ปัญญา 
ระยะเวลาด าเนินงาน  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ –  มีนาคม  ๒๕๖๔ 
สนองมาตรฐาน สพฐ. มฐ.ท่ี  ๑๑ 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อท่ี  ๕ 
 
๑. หลักการและเหตุผล   

 เนื่องจากโรงเรียนมีความส าคัญรองจากบ้าน นักเรียนต้องใช้ชีวิตในโรงเรียนวันละหลายช่ัวโมงจึง
จ าเป็นต้องช่วยกันประหยัด ในด้านสาธารณูปโภค ในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า และยังช่วยหล่อหลอม
พฤติกรรมทางด้านการใช้สาธารณูปโภค อย่างประหยัดและคุ้มค่า  โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยามองเห็น
ความส าคัญดังกล่าว  จึงได้จัดท าโครงการควบคุมก ากับดูแลการใช้สาธารณูปโภค ขึ้น 

๒ .  วัตถุประสงค์ 

๒.๑เพื่อให้ระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียนมีสภาพท่ีเอื้อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่องและคุ้มค่า และยาวนานตลอดไป 
 ๒.๒ เพื่อสร้างนิสัยให้นักเรียนรู้จักประหยัดในด้านการใช้สาธารณูปโภคต่าง ๆ  
๓.  เป้าหมาย 

๓.๑  ด้านปริมาณ 
๓.๑.๑ มีการจัดการ ดูแลรักษาในด้านการใช้ไฟฟูาและน้ าในโรงเรียน อย่างประหยัดและคุ้มค่า 
๓.๑.๒ มีการตรวจสภาพ ดูแล รักษาและซ่อมแซมอยู่ตลอดเวลา 
๓.๑.๓ นักเรียนรู้จักประหยัดในด้านการใช้สาธารณูปโภค 

๓.๒  ด้านคุณภาพ 
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลาการศึกษา นักเรียนของโรงเรียน รู้จักประหยัดในด้านการใช้

สาธารณูปโภค 
 
๔. งบประมาณ 
 งบประมาณ จ านวน ๑๔๐,๐๐๐  บาท (หนึ่งแสนส่ีหมื่นบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๖ 
 

 
 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ท่ี รายการ ราคา จ านวน รวม 

๑ ระบบค่าไฟฟูา ๑๑๐,๐๐๐ ตลอดปี ๑๑๐,๐๐๐ 
๒ ระบบค่าโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต ๑๕,๐๐๐ ตลอดปี ๑๕,๐๐๐ 
๓ ระบบค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ ๑๕,๐๐๐ ตลอดปี ๑๕,๐๐๐ 
 รวม   ๑๔๐,๐๐๐ 
 
 
๕. การด าเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๑. 
 

๒. 
 
 
 

๓ 
๔ 
 
 

ประชุมคณะท างานเพื่อช้ีแจงโครงการฯ 
และมอบหมายภาระงาน 
ด าเนินงานตามโครงการฯ 

๒.๑ ระบบค่าไฟฟูา 
๒.๒ ระบบค่าน้ าประปา 
๒.๓ ระบบค่าสาธารณูปโภค 

สรุปประเมินโครงการฯ 
 จัดท ารายงานโครงการฯ  น าเสนอ 
ฝุายบริหาร 

มีนาคม  ๒๕๖๓ 
 

พฤษภาคม๒๕๖๓ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม 
๒๕๖๔ 

 
มีนาคม  ๒๕๖๔ 
มีนาคม ๒๕๖๔ 
 

นายบุญทรัพย์ ธนารักษ ์
นางสาวอลิสสา เครือวงค์
ปัญญา 
 
ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

๖.   การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
๑.นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

๑.  แบบสังเกต 
 

แบบสังเกต 

๒.โรงเรียนมรีะบบการบริหารจัดการ
สาธารณูปโภคท่ีดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

๑.  ทะเบียนคุมค่าใช้จ่าย  ใบเสร็จช าระเงิน 

 

 

 

 

 



๘๗ 
 

 
 

๗.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาเห็นคุณค่า และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ระบบการบริหารจัดการ
สาธารณูปโภค โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 
( ลงช่ือ )………..................…………………. 
       (นางอินทิรา  รอดสุวรรณ) 
          ครู ช านาญการพิเศษ 
 
( ลงช่ือ )……………...........…………………. 
 (นางสาวอลิสสา  เครือวงค์ปัญญา) 
             ครู ช านาญการ  
 
 
 
 
 

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



๘๘ 
 

 
 

โครงการ   โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม 
แผนงาน                     บริหารงานท่ัวไป 
สนองกลยุทธ ์   ข้อ ๔  การบริหารแบบมุ่งเน้นผลงาน 

ลักษณะโครงการ  โครงการตอ่เนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นายจักรกฤษณ์   ศรีรัตน์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 
สนองมาตรฐาน สพฐ.  มฐ.ท่ี ๑๑ 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ข้อท่ี ๕ 
............................................................................................................................................................. 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาต้องการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน  และ
พัฒนาระบบการท างานของส านักงานโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องมีครุภั ณฑ์ท่ีเกี่ยวกับ
การศึกษา  และครุภัณฑ์ท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้กับบุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนในโรงเรียน  ท่ีมี
คุณภาพ  จึงต้องมีการดูแลรักษาและปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ในโรงเรียนให้มีสภาพท่ีใช้งานได้  อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีได้มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 

๓.๑เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารงานในโรงเรียนใหเ้กิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ๓.๒ เพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีช ารุดเสียหายให้ใช้งานได้ดี 
 ๓.๓ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 
๓.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  -  ครุภัณฑ์ท่ีช ารุดได้รับการดูแลและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ 
 เชิงคุณภาพ 

-  ครุภัณฑ์ในโรงเรียนมีสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๙ 
 

 
 

๔. กิจกรรมและการด าเนินการ 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมช้ีแจงโครงการ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายจักรกฤษณ์   ศรีรัตน์ 
๒. แต่งต้ังคณะท างาน พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายจักรกฤษณ์   ศรีรัตน์ 
๓. ด าเนินงานตามโครงการ   
 ๓.๑ ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายจักรกฤษณ์   ศรีรัตน์และคณะ 
 ๓.๒ ด าเนินงานซ่อมแซมตามข้ันตอน พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายจักรกฤษณ์   ศรีรัตน์และคณะ 

๔. ประเมินผล มีนาคม ๒๕๖๔ นายจักรกฤษณ์   ศรีรัตน์ 
๕. สรุป รายงานผล มีนาคม ๒๕๖๔ นายจักรกฤษณ์   ศรีรัตน์ 

 
๕. งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 

 
รวม ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑. ประชุมช้ีแจงโครงการ - - - - - - 
๒ แต่งต้ังคณะท างาน - - - - - - 
๓ ด าเนินงานตามโครงการ       
 ๓.๑ ด าเนินงานซ่อมแซม  

- งานซ่อมแซมต่าง ๆ ใน
โรงเรียน 

-  
๑๐๐,๐๐๐ 

 

-  
๑๐๐,๐๐๐ 

 

-  
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๔ ประเมินผล - - - - - - 
๕ สรุป รายงานผล - - - - - - 
 รวม      ๑๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 
 

 
 

๖. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

๖.๑ประโยชน์ต่อการบริหารงานในโรงเรียนให้เกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๖.๒ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีช ารุดเสียหายให้ใช้งานได้ดี 
๖.๓ สนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

๑. สอบถาม สัมภาษณ์   
๒. ประเมินโครงการ  
 

๑. แบบสอบถาม 
๒. แบบประเมินโครงการ 

 
๘.  ผลการที่คาดว่าจะได้รับ 

ครุภัณฑ์ในโรงเรียนมีสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
ผู้เสนอโครงการ      ผู้อนุมัติโครงการ 
     
(ลงช่ือ) …………………………………………………   (ลงช่ือ) ……………………………………………………… 

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

 

 

 
 
 
 



๙๑ 
 

 
 

โครงการ   พัฒนาอาคารสถานท่ี 
แผนงาน                             บริหารงานท่ัวไป 
ลักษณะงาน / โครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ นายจักรกฤษณ์   ศรีรัตน์,นายบุญทรัพย์  ธนารักษ์ 
ระเวลาด าเนินงาน  พฤษภาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 
สนองมาตรฐาน สพฐ.  มฐ.ท่ี ๑๑ 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ข้อท่ี ๕ 
 

๑.หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนเป็นสถานศึกษาท่ีให้การศึกษาแก่เยาวชน เพื่ออบรมบ่มนิสัยให้นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้            
มีคุณธรรม  จริยธรรม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   ปัจจุบันสภาพอาคาร  ห้องเรียนบางส่วนช ารุดทรุด
โทรมเนื่องจากใช้งานมานาน  อาคารและห้องส านักงานมีไม่เพียงพอกับความต้องการของนักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษา  จึงควรซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเพื่อใช้ประโยชน์จากอาคารเรียนให้มากท่ีสุด เพื่อให้การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและทางราชการ ห้องสนับสนุนการเรียน   การสอน  ห้อง
ส านักงานถือว่ามีความส าคัญท่ีจะช่วยให้บุคลากรทางการศึกษาช่วยสนับสนุนให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมี
คุณภาพ 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เพราะจะมีผลต่อการพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย   จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์   และสังคม  โรงเรียนจึงเปรียบเสมือนบ้านหลังท่ีสองของนักเรียน ซึ่งต้องใช้
ชีวิตเพื่อหาประสบการณ์ในวันหนึ่งๆ  มากกว่าอยู่ท่ีบ้านจึงสมควรเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษในการจัดสภาพแวดล้อมให้มี
บรรยากาศท่ีดี  เหมาะสมและลดภาวะท่ีเป็นพิษ  เพื่อพัฒนาร่างกาย  จิตใจ   สติปัญญาของนักเรียนให้ดีท่ีสุด 

๒.วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน 
๒. เพื่อจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอนนักเรียน 
๓. เพื่อปูองกันความปลอดภัยให้แก่นักเรียน 
๔. เพื่อรองรับการให้บริการแก่ชุมชนและประชาชนท่ัวไป  

 

 
 
 
 
 
 



๙๒ 
 

 
 

๓. เป้าหมาย 

๑. จัดห้องส านักงานให้เป็นเอกเทศ เป็นระเบียบ มีประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษาและเกิดประโยชน์          
สูงสุดต่อทางราชการ 
๒. จัดภูมิทัศน์โดยรอบให้เอื้อต่อการจัดระเบียบการเรียนการสอน   เช่น ทาสีอาคารเรียนอาคารประกอบ   รั้ว
โรงเรียน  ให้สวยงาม 
๓. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมหน้าประตูทางเข้าและริมรั้วก าแพงด้านหน้าโรงเรียนให้เหมาะสมสวยงาม 
๔ .ปรับปรุงป้ายโรงเรียนให้สวยงาม 

 
๔. งบประมาณ 
 งบประมาณ จ านวน     ๒๐,๐๐๐     บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน) 

รายละเอียดความต้องการวัสดุประกอบโครงการ / กิจกรรม 
 

ท่ี รายการ จ านวน 
ราคา / หน่วย 

( บาท ) 
รวมเป็นเงิน

(บาท) 

๑. - จัดท าป้ายโรงเรียน 
- ทาสีอาคารเรียนอาคาร 
- รั้วโรงเรียน  
- จัดสวนหย่อม 

 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 

รวม   ๒๐,๐๐๐ 
 
๕. การด าเนินการ 

ท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้ปฏิบัติ 

๑. 
๒. 
 

๓. 
๔. 
 

๕. 
๖. 
๗. 

ร่วมประชุมวางแผนช้ีแจงเสนอโครงการ           
แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบด าเนิน
โครงการ  
ด าเนินกิจกรรมตามแผนและโครงการ 
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สถานท่ี 
นิเทศติดตาม ผลการด าเนินโครงการ 
สรุปผลการด าเนินโครงการ ประเมินโครงการ 
ปรับปรุงและพัฒนาผลการด าเนินโครงการ 
 รายงานผลการด าเนินโครงการ 

พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 
 
มีนาคม ๒๕๖๔ 
มีนาคม ๒๕๖๔ 
มีนาคม ๒๕๖๔ 

ผู้อ านวยการ/คณะครู 
ผู้อ านวยการ/คณะครู 

 
คณะครู/นักการภารโรง     
ผู้อ านวยการ/กรรมการ 

 
นายจักรกฤษณ์   
นายจักรกฤษณ์   
นายจักรกฤษณ์   

 

 



๙๓ 
 

 
 

๖.   การประเมินผล 

ดัชนีบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการ/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัด/ประเมินผล 
๑.อาคารเรียนมีพอเพียงและเหมาะสมต่อพื้นท่ี
ใช้สอยของโรงเรียน 

๒.ภูมิทัศน์โดยรอบเอื้อต่อการจัดการเรียนการ
สอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑. โดยการสอบถาม 
 

๒.  โดยการสัมภาษณ์      

๑. แบบสอบถาม 
 

๒. แบบสัมภาษณ์  

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. จัดห้องเรียนได้ครบตามความต้องการ เหมาะสม สวยงาม มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอน 
๒. จัดห้องส านักงานอย่างมีประสิทธิภาพ  มีระเบียบในการใช้อย่างชัดเจน 
๓. จัดห้องสนับสนุนการเรียนการสอนได้เพียงพอกับความต้องการของครูและนักเรียน 
๔. อาคารเรียนใช้งานได้ตามปกติและสวยงาม 
๕. มีความปลอดภัยในสวัสดิภาพด้านต่างๆ ส าหรับนักเรียน 
๖. การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

 
 
ผู้เสนอโครงการ      ผู้อนุมัติโครงการ 
     
(ลงช่ือ) …………………………………………………   (ลงช่ือ) ……………………………………………………… 

(นายจักรกฤษณ์   ศรีรัตน์)    (นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 
             ครู ช านาญการพิเศษ    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยัง้หัวฝายวิทยา 
 
 
(ลงช่ือ) …………………………………….…………… 

(นายบุญทรัพย์  ธนารักษ์) 
              ครู ช านาญการพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๔ 
 

 
 

โครงการ   พัฒนาระบบงานสารสนเทศในสถานศึกษา 
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
ลักษณะ โครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นายธีรวิชญ์ สุวรรณเจริญ 
ระเวลาด าเนินงาน  พฤษภาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 
สนองมาตรฐาน สพฐ.  มฐ.ท่ี ๑๒ 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ข้อท่ี ๕ 
 
1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  เพื่อให้
การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน สอดคล้องกับสภาพการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญทางวิทยาการ 
เป็นการสร้างกลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งในโลกยุคปัจจุบันเป็นโลกการติดต่อส่ือสารซึ่งต้องอาศัย
ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องแม่นย าจึงท าให้การท างานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเรียกข้อมูลข่าวสารต่างๆ นี้ว่า ระบบ
สารสนเทศ เป็นกลุ่มขององค์ประกอบท่ีมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งท าการรวบรวมประมวลผล, เก็บรักษา และกระจาย
สารสนเทศออกไปเพื่อสนับสนุน การควบคุมการวิเคราะห์ , การตัดสินใจและการวางแผนท่ีเกิดขึ้นภายในองค์กร 
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในระบบสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศในปัจจุบันมีความจ า เป็นต่อการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา   จึงจัดท า โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในสถานศึกษา เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา และเพื่อให้โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน ท าให้การ
วางแผนการบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้โรงเรียนมีระบบการบริหารงานท่ีมีความคล่องตัว  และปรับเปล่ียนได้เหมาะสม             

ตามสถานการณ์ 
๒. เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเป็นระบบ  ครอบคลุม  และทันต่อการใช้งาน 
๓. เพื่อให้บุคลากรมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  และต่อเนื่อง 
๔. เพื่อให้ผู้รับบริการ  และผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการบริหารงาน  และการพัฒนาผู้เรียน 

๓.    เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 

๑. โรงเรียนมีการจัดเก็บระบบเอกสาร เป็น ๔ กลุ่มงาน 
๒. โรงเรียนมีปูายนิเทศแสดงข้อมูลสารสนเทศท่ีส าคัญครบถ้วน  เป็นปัจจุบัน  
๓. โรงเรียนมีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์( LAN) เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา 

 
 
 
 
 

 



๙๕ 
 

 
 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
๑. โรงเรียนมีการจัดท า  ปรับปรุง  พัฒนาระบบเอกสาร  ข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจุบัน 
๒. โรงเรียนมีการจัดเก็บเอกสาร  ข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  สะดวกต่อ การค้นหา  และ

สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. ข้อมูลสารสนเทศทุกประเภทสะดวกต่อการใช้งาน  ค้นหา  และตรวจสอบได้ 

 
๔.  งบประมาณ 
 งบประมาณ จ านวน    ๒๐,๐๐๐    บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

ท่ี รายการ ราคา จ านวน รวม 
๑ วัสดุทางการศึกษา ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐ 
๒ สมัครและอุปกรณ์เครือข่ายระบบ

อินเทอร์เน็ตโรงเรียน 
๑๕,๐๐๐  ๑๕,๐๐๐ 

     
 รวม   ๒๐,๐๐๐ 
 

๕. การด าเนินการ 

ท่ี การด าเนินงาน   ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ 
๑. 
 

๒. 
 
 
 
 
 
 

 

ประชุมช้ีแจงคณะครู                              
เสนอโครงการ  จัดท าโครงการ 
ด าเนินงานตามโครงการ  ดังนี้ 
-จัดซื้อวัสดุท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการจัดท า
เอกสาร  เช่นวัสดุส านักงาน วัสดุ
คอมพิวเตอร์ 
-จัดเก็บเอกสารงานธุรการเป็น ๔ กลุ่มงาน  
ในระบบ e-filing 
-จัดเก็บข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์  และ
เอกสาร  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
  
พฤษภาคม ๒๕๖๓ –
มีนาคม ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการ/คณะครู 
 
ครูธีรวิชญ ์
 
 
 
 
 
 



๙๖ 
 

 
 

ท่ี การด าเนินงาน   ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 

๓. 
๔ 

    -ข้อมูล  Smis 
    -ข้อมูล Data On Web 
    -ข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส 
    -ข้อมูลนักเรียนพิการเรียนร่วม 
    -ข้อมูลการรับนักเรียน , ส ามะโน
นักเรียน 
    -ข้อมูลการย้ายเข้า – ย้ายออก 
นิเทศ/ติดตาม/ประเมินผล 
รายงานผลการด าเนินงาน 

มีนาคม ๒๕๖๔ 
ส้ินปีการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
ผู้อ านวยการ 
ครูธีรวิชญ ์

 

๖. การประเมินผล 

 

ดัชนีบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีการ/ประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้วัด/
ประเมินผล 

๑. โรงเรียนมีการจัดท า  ปรับปรุง  พัฒนาระบบ
เอกสาร  ข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจุบัน 
๒. โรงเรียนมีการจัดเก็บเอกสาร  ข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ  สะดวกต่อ การค้นหา  และสามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. ข้อมูลสารสนเทศทุกประเภทสะดวกต่อการใช้งาน  
ค้นหา  และตรวจสอบได้ 
๔. โรงเรียนมีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์( LAN) 
เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา 
 

การสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๗ 
 

 
 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑  โรงเรียนมีระบบการบริหารงานท่ีมีความคล่องตัว  และปรับเปล่ียนได้เหมาะสมตาม สถานการณ์ 
 ๒. การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเป็นระบบ  ครอบคลุม  และทันต่อการใช้งาน 
 ๓.ให้ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการบริหารงาน 

๔. โรงเรียนมีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์( LAN) เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา 
 
 
 
 
 

ผูเ้สนอโครงการ 
 
 
(ลงช่ือ)……………………………………………………………. 
            (นายธีรวิชญ์ สุวรรณเจริญ) 
             ครู ช านาญการพิเศษ 

 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

(ลงช่ือ)…………………………………………………….……... 
(นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยัง้หัวฝายวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๘ 
 

 
 

โครงการ      โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
ลักษณะ โครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางน้ าอ้อย  เทพชาติ , นางหัดถยา  ประทุมไชย 
ระเวลาด าเนินงาน  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ – มีนาคม  ๒๕๖๔ 
สนองมาตรฐาน สพฐ.  มฐ.ท่ี ๑๑ 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ข้อท่ี ๕ 
 
๑.   หลักการและเหตุผล 

สุขภาพของนักเรียนเป็นส่ิงส าคัญต่อการพัฒนาด้านการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง นักเรียนมีสุขภาพดี
สามารถเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี เพราะฉะนั้นโรงเรียนต้องให้ความส าคัญต่อการดูแลสุขภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคล
โดยครูประจ าช้ันทุกช้ันจะต้องให้ความส าคัญดูแลนักเรียนต้ังแต่เท้าจนถึงศีรษะของนักเรียน ครูทุกคนทุกช้ันเรียน
จะต้องแนะน า เสนอแนะให้นักเรียนได้รู้จักดูแลสุขภาพของตนเองอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องเพื่อช่วยให้นักเรียน
เรียนรู้อย่างมีความสุข นักเรียนทุกคนสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้เป็นอย่างดีและปลอดภัย 

ในส่วนของการท าประกันชีวิตให้กับนักเรียนเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีโรงเรียนต้องด าเนินการให้เพื่อความอุ่น
ใจแก่ผู้ปกครองนักเรียนและครูผู้สอนและสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยระหว่างโรงเรียน กับผู้ปกครอง
นักเรียนอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

๒.วัตถุประสงค์ 
๑.  เพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพ อนามัย การตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนทุกคนทุกช้ันเรียน 
๒.  เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดูแลสุขภาพอนามัย ส่งเสริมการออกก าลังกายให้กับนักเรียนทุกคน ทุกช้ัน

เรียน              
๓.  เพื่อท าประกันชีวิตในการปูองกันเหตุท่ีไม่ควรให้แก่นักเรียนทุกคนทุกช้ันเรียน 

๓.      เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงคุณภาพ 

๑. โรงเรียนดูแล ส่งเสริมสุขภาพอนามัย การตรวจสุขภาพให้กับนักเรียน 
๒. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดูแลสุขภาพอนามัย การออกก าลังกายให้กับนักเรียน 
๓. โรงเรียนท าประกันชีวิตให้กับนักเรียน 

 
๓.๒ เชิงปริมาณ 

๑. โรงเรียนดูแล ส่งเสริมสุขภาพอนามัย การตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนจ านวน ๒๐๒ คน 
 
 
 
 
 



๙๙ 
 

 
 

๒. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดูแลสุขภาพอนามัย การออกก าลังกายให้กับนักเรียน จ านวน  
๒๐๒  คน 

๓. โรงเรียนท าประกันชีวิตหมู่ให้กับนักเรียน จ านวน  ๒๐๒ คน 
 
๔.   งบประมาณ 
 งบประมาณ จ านวน     ๑๐,๐๐๐     บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

ท่ี รายการ ราคา จ านวน รวม 
๑ ยาสามัญประจ าบ้านและอุปกรณ์

การรักษา 
๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ 

     
 รวม   ๑๐,๐๐๐ 
 
๕. การด าเนินการ 

ท่ี การด าเนินงาน  Implementation ระยะเวลา  Time ผู้รับผิดชอบ 
๑. 
๒. 
๓. 
 
 
 
 
 
 
 

    
    ๔. 

๕. 

ประชุมช้ีแจงเสนอโครงการ 
แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ  
- จัดกิจกรรมดูแลสุขภาพ ตรวจสุขภาพ 
โดยครูประจ าช้ัน /ครูเวรประจ าวัน 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การดูแล
สุขภาพ การออกก าลังกายโดยครูประจ า
ช้ัน/ครูเวร 
-ท าประกันชีวิตหมู่ให้กับนักเรียนทุกคนทุก
ช้ันเรียนโดยเจ้าหน้าท่ีอนามัยโรงเรียน 
- กิจกรรม อย. น้อย 
นิเทศติดตามประเมินผล 
สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 

พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
พฤษภาคม  ๒๕๖๓ –
มีนาคม ๒๕๖๔ 

ผู้อ านวยการ/คณะครู 
คณะครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครูน้ าอ้อย 
ครูน้ าอ้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 
 

 
 

๖. การประเมินผล 
 

ดัชนีบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีการ/ประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้วัด/ประเมินผล 
๑. โรงเรียนดูแล ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย การตรวจสุขภาพให้กับ
นักเรียน 
๒.โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ดูแลสุขภาพอนามัย การออก
ก าลังกายให้กับนักเรียน 
๓.โรงเรียนท าประกนัชีวิตหมู่
ให้กับนักเรียน 
 

๑. บันทึกการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของนักเรียน 

 
๒. บันทึกการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ด้านสุขอนามัยของ
นักเรียน/สอบถาม 

๓. กรอกเอกสารการท าประกัน
ชีวิตหมู่ของนักเรียน 

๑. แบบบันทึกการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยของนักเรียน 

 
๒. แบบบันทึกการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ด้านสุขอนามัย/
แบบสอนถาม 

๓. เอกสารประกันชีวิตหมู่
ส าหรับนักเรียน 

 
๗. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

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

 

 

                       ครูพี่เล้ียงเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

ลงช่ือ …....…………………………………………..… 
(นางน้ าอ้อย  เทพชาติ) 
ครูช านาญการพิเศษ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

ลงช่ือ …....…………………………………………..… 
(นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยัง้หัวฝายวิทยา 

    ลงช่ือ …....…………………………………………..… 
                 (นางหัดถยา  ประทุมไชย) 



๑๐๑ 
 

 
 

โครงการ      สานสัมพันธ์ใต้ร่มจามจุรี 
แผนงาน   งานบริหารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางพรรณี  ปลอดโปร่ง 
ระเวลาด าเนินงาน  พฤษภาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 
สนองมาตรฐาน สพฐ.  มฐ.ท่ี ๑๐ 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ข้อท่ี ๓ 
 
๑.    หลักการและเหตุผล 
    การศึกษาปัจจุบันเน้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ชุมชนถือว่าเป็นส่วนหนึ่งท่ีมีความสัมพันธ์ต้ังแต่อดีตถึง
ปัจจุบันสถานศึกษาเป็นศูนย์กลางของการประสานสัมพันธ์ระหน่วยงานต่างๆตลอดถึงการบริการชุมชนและท้องถิ่น
อ านวยความสะดวก ให้ความรู้เสนอแนะชุมชนจน  สามรถน าภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ความรู้ตามวิถีชีวิตอย่างเหมาะสม 
 โครงการนี้เสนอให้สถานศึกษาปลุกความส านึกให้กับศิษย์เก่าได้เห็นความส าคัญของสถานศึกษาท่ีตนเองเคย
เรียนให้เกิดความรัก ความสามัคคีหวงแหน และได้ปลูกฝังสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท่ีเคยปฏิบัติสืบทอดกันมา และ
หาทุนสนับสนุนการศึกษาต่อไป 

๒.  วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 ๒. เพื่อให้ศิษย์เก่าได้พบปะสังสรรค์ และแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
 ๓. เพื่อเป็นการส่งประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ๔. เพื่อเป็นการหารายได้สนับสนุนการศึกษา 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชงิปริมาณ 

๑. งานสัมพันธ์ชุมชน 
๒. ศิษย์เก่าได้มาร่วมกิจกรรมและพบปะสังสรรค์ 
๓. ศิษย์เก่าทุกคนเห็นความส าคัญของสถานศึกษาและมีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียน 
๔. ศิษย์เก่าได้จัดพิธีด าหัวครู อาจารย์ 
๕. ศิษย์เก่าหาทุนสนับสนุนการศึกษา 
๖. เป็นการสืบสานต านานวัฒนธรรมและประเพณี 

 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
๑.ชุมชน และศิษย์เก่ามีจิตส านึกให้ความส าคัญต่อสถานศึกษา 
๒.ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และให้ความส าคัญต่อการศึกษาเป็นอันแรกโดยไม่
ผลักภาระให้กับสถานศึกษาอย่างเดียว 
 
 
 
 



๑๐๒ 
 

 
 

๔. งบประมาณ 
 งบประมาณ จ านวน     ๑,๐๐๐     บาท(หนึ่งพันบาทถ้วน) 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
 

ท่ี รายการ ราคา จ านวน รวม 
๑ ค่าจ้างเหมาจัดท าซองผ้าปุา   ๑,๐๐๐ 
     
 รวม   ๑,๐๐๐ 
 

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

๓. 
๔. 
 
 

๕. 

 ประชุมวางแผนด าเนินงาน 
จัดท าโครงการ/กิจกรรมเสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติ 
ส ารวจวัสดุ / ครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นและต้อง
ด าเนินการการตามโครงการ 
- จัดกิจกรรมผ้าปุาศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านทุ่ง
ยั้งหัวฝายวิทยา 
 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
  
 
เมษายน ๒๕๖๔ 
เมษายน ๒๕๖๔ 
  
 
เมษายน ๒๕๖๔ 

ผู้อ านวยการ/คณะครู 
ครูพรรณี 
 
คณะครู 
คณะครู 
 
 
คระพรรณ ี

๖.   การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
วิธีการวัดและการ

ประเมิน 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

๑. ชุมชนให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมจัด
การศึกษา 
๒. ศิษย์มีจิตส านึกต่อสถานศึกของตนและร่วม
พัฒนาสถานศึกษาทุกๆด้าน 
๓. โรงเรียนและชุมชนสานสัมพันธ์รักและหวง
แหนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

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

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

 
 
 
 
 
 
 



๑๐๓ 
 

 
 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      โรงเรียนสามารถให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและสนับสนุนงบประมาณ 
 
 
ผูเ้สนอโครงการ 

 
 

(ลงช่ือ)……………………………………………………………. 
(นางพรรณี  ปลอดโปร่ง) 

ครู ช านาญการพิเศษ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

(ลงช่ือ)…………………………………………………….……... 
(นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยัง้หัวฝายวิทยา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๔ 
 

 
 

ชื่อโครงการ  พัฒนางานธุรการ 
แผนงาน  สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองกลยุทธ์/จุดเน้นที ่ กลยุทธ์ที่ ๗. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุ 
      ตามเป้าหมายโดยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรและประสาน 
      ความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดด้านข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ อย่างเป็น 
      กัลยาณมิตร เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
สนองมาตรฐานที่/ตัวบ่งชี้มาตรฐานโรงเรียน มาตรฐานท่ี ๑๑ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางอนงค์ศิริ  นัยยะ , นางสาวนิภา  สุ่ยแดง 
งบประมาณทั้งสิ้น    ๖๘,๑๖๙.๗๐ บาท 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ – ๓๐ เมษายน  ๒๕๖๔ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
๑.   หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานวิชาการเป็นภาระงานท่ีให้บริการ และอ านวยการด้านการบริหารการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา กระบวนการด าเนินงานด้านเพื่ออ านวยความสะดวกในการท างานด้านต่าง ๆ ของบุคลากรทางการศึกษา  
ได้พัฒนาวิธีคิด วิธีการท างานท่ีสร้างสรรค์ มีขวัญและก าลังใจ ท างานด้วยความสามารถเต็มก าลัง สนับสนุนให้งานจัด
การศึกษาของสถานศึกษาประสบความส าเร็จ ส่งผลโดยตรงต่อการจัดการเรียนรู้ของครูแต่ละระดับช้ัน ช่วยส่งเสริม
และสนับสนุนให้ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายหลักของสถานศึกษาบรรลุเป้าประสงค์ จึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา
ยกระดับการให้บริการและอ านวยการด้านต่างๆ แก่บุคลากรอย่างพร้อมเพรียงและเหมาะสม 
 โครงการพัฒนางานธุรการ เป็นงานบริการท่ีมุ่งหวงัให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความสะดวก สบาย
ในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายหรือภารกิจท่ีรับผิดชอบอย่างราบรื่นและเรียบร้อยมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
การด าเนินงานเป็นไปตามพันธกิจในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีความพร้อมด้านปัจจัยพื้นฐานและการ
จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ท้ังนี้เพื่อส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและนักเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อเป็นแหล่งบริการและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าท่ีของครูและบุคลากรทางการ 
       ศึกษา 
 ๒.๒ เพื่อจัดหาวัสดุ ส่ือและนวัตกรรมให้เพียงพอในการสนับสนุนในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 
๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑  ร้อยละ ๘๐ ของวัสดุ ส่ือและอุปกรณ์ท่ีจัดซื้อ จัดหา 
  ๓.๑.๒ ร้อยละ ๘๐ ของส่ือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องใช้ประจ าห้องบริหารงานธุรการ วัสดุส านักงาน
ได้รับการซ่อมบ ารุง 
  
 
 



๑๐๕ 
 

 
 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑  ระดับคุณภาพของข้อมูลสารสนเทศในห้องธุรการ 
  ๓.๒.๒  ระดับคุณภาพของห้องบริหารงานธุรการ วัสดุส านักงาน มีสภาพดี อ านวยความสะดวกเอื้อ
ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ 

๔. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

 
ชื่อกิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

๑. จัดซื้อ จัดหาวัสดุ ส่ือ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ฝ่าย 
    งานบริหารงานธุรการ 

ร้อยละของวัสดุ ส่ือและอุปกรณ์ท่ีจัดซื้อ 
จัดหา 

ร้อยละ ๘๐ 

๒. จัดท าบอร์ด ทะเบียน การน าเสนอข้อมูล 
    สารสนเทศงานธุรการ 

ระดับคุณภาพของข้อมูลสารสนเทศในห้อง
ธุรการ 

ระดับดี 

๓. ซ่อมบ ารุงส่ือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์เครื่องใช้ 
   ประจ าห้องบริหารงานธุรการ วัสดุ อุปกรณ์  
   ส านักงานอื่นๆ 

ร้อยละของส่ือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์เครื่องใช้
ประจ าห้องบริหารงานธุรการ วัสดุ อุปกรณ์
ส านักงานได้รับการซ่อมบ ารุง 

ร้อยละ ๘๐ 

๕. กิจกรรม/ระยะเวลา 

 

ชื่อกิจกรรม 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

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 จัดหาวัสดุ ส่ือ 
อุปกรณ์ครุภัณฑ์ ส านักงาน 
งานธุรการ 
๒.จัดท า บอร์ดทะเบียน 
๓. การน าเสนอข้อมูล
สารสนเทศงานธุรการด้าน
ต่างๆ 
๔. ซ่อมบ ารุงส่ือ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ เครื่องใช้ประจ า
ห้องบริหารงานธุรการ 

            

 
 
 
 
 
 
 



๑๐๖ 
 

 
 

๖. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินการและงบประมาณที่ใช้ 
 ๖.๑ เงินงบประมาณ  ๗๓,๑๖๙.๗๐ บาท 
 ๖.๒ เงินนอกงบประมาณ  -      บาท 
  รวม  ๗๓,๑๖๙.๗๐ บาท 

กิจกรรม รายละเอียด 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแ
ทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

๑.จัดซื้อ จัดหาวัสดุ ส่ือ 
อุปกรณ์ส านักงาน 
ครุภัณฑ์ฝ่ายงานธุรการ 

๑. จัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน 
กระดาษ หมึก
เครื่องถ่าย
เอกสาร หมึกปริ้น
เตอร์ เครื่องใช้
ส านักงานฯลฯ 
ส่ืออุปกรณ์
ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ อนงค์ศิริ 

๒. จัดท า บอร์ด 
ทะเบียนการน าเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศงาน
ธุรการ  

๒. จัดจ้างท า
บอร์ดไวนิล 
น าเสนอข้อมูล 
แผนภูมิต่าง ๆ 
และสารสนเทศ
งานธุรการ 

  ๘,๑๖๘.๗๐ ๘,๑๖๘.๗๐  

๓. ซ่อมบ ารุงส่ือ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
เครื่องใช้ประจ าห้อง
บริหารงานธุรการ 

๓. จัดจ้าง ซ่อม
บ ารุง ส่ือ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ท่ีช ารุด
เส่ือมสภาพ 

 ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐  

รวมทั้งสิ้น - ๑๐,๐๐๐ ๕๘,๑๘๖.๗๐ ๕๘,๑๘๖.๗๐  

 

๗. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัด 

๑. ร้อยละของวัสดุ ส่ือและอุปกรณ์ท่ีจัดซื้อจัดหา ตรวจสอบ แบบบันทึกรายการ 
๒. ระดับคุณภาพของข้อมูลสารสนเทศในห้องธุรการ ตรวจสอบ แบบบันทึกรายการ 
๓. ร้อยละของส่ือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์เครื่องใช้ประจ าห้อง
บริหารงานธุรการได้รับการซอ่มบ ารุง 

ตรวจสอบ แบบบันทึกรายการ 

 
 



๑๐๗ 
 

 
 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับบริการและความสะดวกในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างท่ัวถึง 
 ๘.๒ วัสดุ ส่ือและนวัตกรรมมีเพียงพอในการสนับสนุนในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 
 
 
ผู้เสนอโครงการ 

 
 

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

 
ลงช่ือ)……………………………………………………………. 

(นางสาวนิภา  สุ่ยแดง) 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

(ลงช่ือ)…………………………………………………….……... 
(นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยัง้หัวฝายวิทยา 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 
 

 
 

ค. งาน/โครงการด้าน
บริหารงานงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 
 

 
 

โครงการ     โครงการส่งเสริมงานบริหารงบประมาณ 
แผนงาน   งบประมาณ 
ลักษณะ โครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางอินทิรา รอดสุวรรณ,  นางสาวอลิสสา  เครือวงค์ปัญญา , 

นางรุ่งทิพย์ จิระมาตร์, นางน้ าอ้อย  เทพชาติ 
ระเวลาด าเนินงาน  พฤษภาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 
สนองมาตรฐาน สพฐ. มฐ.ท่ี ๗ , มฐ.ท่ี ๑๕ 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อท่ี ๕ 
 
๑. หลักการและเหตุผล  

การบริหารและการจัดการในยุคปฏิรูปการศึกษา  มีเจตนารมณ์ให้มีการกระจายอ านาจการบริหารและการ
จัดการศึกษาจากส่วนกลางไปให้สถานศึกษา  โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของครูบุคลากรคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและชุมชน  รวมท้ังผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการจัดการและการพัฒนาการศึกษา 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง  แผนปฏิบัติการจึงเป็นทิศทางให้การด าเนินงานของโรงเรียนบรรลุเป้าหมาย รวมท้ังป้องกัน ลดความ
ซ้ าซ้อนและลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น จึงได้ท าโครงการพัฒนาระบบแผนงานและงบประมาณขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์ 

๑.   เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานการเงนิ การบัญชี การพัสดุ และสินทรัพย์ ให้สามารถ 
      ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
๒.  เพื่อพัฒนาระบบงานโยบายและแผน ระบบข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีในการ  
      บริหารงานงบประมาณ 
๓.  เพื่อพัฒนางานการบริหารจัดการทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
๔.  เพื่อจัดระบบการตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม และพัฒนาระบบการบริหารงานงบประมาณ 

๓. เปา้หมาย 

๓.๑  เชิงปริมาณ   
๑.  งาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน สามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้ตาม 
      แผนปฏิบัติการประจ าปี 
๒.  ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้รับการบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 
 

 
 

๓.๒  เชิงคุณภาพ   
๑.   งาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน สามารถด าเนินการเบิกจ่ายตามแผน 
      ปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
๒.  การด าเนินงานตามโครงการการพัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ บรรลุตาม 
      วัตถุประสงค์ 
๓   ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

๔. งบประมาณ 

 งบประมาณ จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 

ท่ี รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย รวม 
๑ วัสดุทางการศึกษา   ๑๐,๐๐๐ 
๒ ตู้เอกสาร ๑ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 
     

รวม ๑๕,๐๐๐ 
 

๖. การด าเนินงาน 

ท่ี งาน/กิจกรรม วัน/เวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ 
๒ 
๓ 
 
 
 

๔ 
๕ 
 

๖ 
 

๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 

 

ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ 
จัดท าโครงการ/กิจกรรม/เสนอเพื่อขออนุมัติ 
จัดท าระบบบัญชี เอกสารต่างๆ ทะเบียนคุมเงิน แต่
ละประเภทรวมท้ังแผนการใช้เงินงบประมาณ  
และจัดท าแผนปฏิบั ติราชการปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ 
รายงานข้อมูลไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
จัดท าข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานบริหาร
งบประมาณ 
ตรวจสอบความถูกต้องของการท างานด้านการ
บริหารงบประมาณ 
ตรวจสอบข้อมูลงานการเงิน-พัสดุทุกวัน 
ตรวจสอบการจัดเก็บเอกสารงานการเงิน 
จัดซื้อ-จัดจ้างให้เป็นปัจจุบันและเป็นระบบ 
นิเทศ  ติดตามประเมินผลการด าเนิน 
สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผล 

 พฤษภาคม ๒๕๖๓ –    
 มีนาคม ๒๕๖๔ 
 

ผู้อ านวยการ  
นายบุญทรัพย์ 
นางสาวอสิสสา 
นางอินทิรา 
นางรุ่งทิพย ์
 

 
 



๑๑๑ 
 

 
 

๗. การวัดและประเมินผล 
 

 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
๑. ร้อยละ  ๑๐๐  ของโครงการท่ีด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการและหลักการมีส่วนร่วมใน
ระดับดี 
๒.ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 

การส ารวจ 
 
 
การสอบถาม 

แบบส ารวจ 
 
 
แบบสอบถาม 

 
 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติประจ าปีการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นและนักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 
( ลงช่ือ )………………………………. 
         (นางอินทิรา  รอดสุวรรณ) 
           ครู ช านาญการพิเศษ 
 
 
( ลงช่ือ )………………………………. 
 (นางสาวอลิสสา  เครือวงค์ปัญญา) 
                 ครู  
 
 
( ลงช่ือ )………………………………. 
          (นางรุ่งทิพย์  จิระมาตร์) 
            ครู ช านาญการพิเศษ 
 
 
( ลงช่ือ )………………………………. 
          (นางน้ าอ้อย  เทพชาติ) 
            ครู ช านาญการพิเศษ 

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



๑๑๒ 
 

 
 

ง. งาน/โครงการด้าน
บริหารงานบุคคล 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๓ 
 

 
 

โครงการ   พัฒนาบุคลากร 
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
ลักษณะ โครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว นางพรรณี  ปลอดโปร่ง นางอินทิรา  รอดสุวรรณ  

นายจักกฤษณ์  ศรีรัตน์ 
ระเวลาด าเนินงาน  พฤษภาคม ๒๕๖๓ – เมษายน ๒๕๖๔ 
สนองมาตรฐาน สพฐ.  มฐ.ท่ี ๗,มฐ.ท่ี ๘ 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ข้อท่ี ๕ 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยข้อก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน กระทรวงศึกษาธิการ 
มาตรฐานท่ี ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มาตรฐานท่ี ๘ ผู้บริหารปฏิบัติ 
งานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และด้วยวิสัยทัศน์ท่ีต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
บริบทของชุมชนและมุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาวิชาการมุ่งสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรมุ่งสู่ครูมืออาชีพ  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ส่งเสริมการใช้งบประมาณอย่างมีหลักการ  

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาการบริหารจัดการมุ่งสู่มาตรฐานสากล บริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และคุณภาพของงาน 
โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา  จึงจัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรนี้ขึ้น 

๒.  วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร ครู นักการภารโรง พนักงานธุรการในการเข้าร่วมประชุมอบรม สัมมนา

และศึกษาดูงาน 
๒. เพื่อพัฒนาระบบบริหารของ ผู้บริหาร การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน การท างานของนักการภารโรง       

ให้มีประสิทธิภาพท่ีสูงขึ้น 
๓. เพื่อยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาให้มีมาตรฐาน ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด 

๓.  เป้าหมาย 

๓.๑ เชิงคุณภาพ 
๑. โรงเรียนมีการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู นักการภารโรง พนักงานธุรการในการเข้ าร่วม

ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
๒.  ผู้บริหารบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ ครูมีความรู้จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญนักเรียน นักเรียนเรียนรูอ้ย่างมีความสุข นักการภารโรงปฏิบัติงานเต็มความรู้
ความสามารถ 

 
 
 
 
 



๑๑๔ 
 

 
 

๓. โรงเรียนมีคุณภาพและมีมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด 
๓.๒ เชิงปริมาณ 

๑. โรงเรียนมีการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู นักการภารโรง พนักงานธุรการ ในการประชุม 
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน  ร้อยละ  ๑๐๐  

๒. ผู้บริหาร บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ครูมีความรู้ความสามารถและจัดการเรียนรู้โดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข นักการภารโรงปฏิบัติงานเต็มความรู้
ความสามารถ ร้อยละ ๙๕ 

๓. โรงเรียนมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมากทุกมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด  

๔. งบประมาณ 

 งบประมาณ จ านวน   ๑๐,๐๐๐   บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

ท่ี รายการ ราคา จ านวน รวม 
๑ ค่าจ้างเหมารถศึกษาดูงาน ๑๐,๐๐๐ ๑ คัน ๑๐,๐๐๐ 
     
 รวม   ๑๐,๐๐๐ 
 

๕. การด าเนินการ 

ท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้ปฏิบัติ 
๑. 
๒. 
 

๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 

ร่วมประชุมวางแผนช้ีแจงเสนอโครงการ           
แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบด าเนินโครงการ  
ด าเนินกิจกรรมตามแผนและโครงการ 
อบรมพัฒนาบุคลกรภายในสถานศึกษา     
นิเทศติดตาม ผลการด าเนินโครงการ 
สรุปผลการด าเนินโครงการ ประเมินโครงการ 
ปรับปรุงและพัฒนาผลการด าเนินโครงการ 
 รายงานผลการด าเนินโครงการ 

 

พฤษภาคม๒๕๖๓ 
พฤษภาคม๒๕๖๓ 
 
พฤษภาคม๒๕๖๓- 
มีนาคม๒๕๖๔ 
มีนาคม ๒๕๖๔ 
มีนาคม ๒๕๔ 
มีนาคม ๒๕๖๔ 

ผู้อ านวยการ 
 

คณะครู 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



๑๑๕ 
 

 
 

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.โรงเรียนมีคุณภาพอยู่ในระดับดีทุกมาตรฐาน
ท่ีก าหนด 

๑. บันทึก/ใบประกาศ/ 
    สอบถาม 

 
๒. กรอกเอกสารบริหาร/ 
    การจัดการเรียนรู้/
ปฏิบัติงาน  

 
๓. ประเมินภายใน/  ภายนอก 

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

 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. โรงเรียนมีการพฒันาศักยภาพผู้บริหาร ครู นักการภารโรง พนักงานธุรการ ในการประชุมอบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน   

๒. ผู้บริหาร บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ครูมีความรู้ความสามารถและจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข นักการภารโรงปฏิบัติงานเต็มความรู้ความสามารถ  

๓. โรงเรียนมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมากทุกมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๖ 
 

 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

(ลงช่ือ) …………………………………………………………….. 
(นางอรุณววรณ  เทพดวงแก้ว) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยัง้หัวฝายวิทยา 
 

 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
(ลงช่ือ) …………………………………………………………….. 

(นางอรุณววรณ  เทพดวงแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยัง้หัวฝายวิทยา 

 (ลงช่ือ)……………………………………………………………. 
              (นางพรรณี  ปลอดโปร่ง) 
               ครู ช านาญการพิเศษ 
 
 (ลงช่ือ) …………………………………………………………….. 
              (นางอินทิรา  รอดสุวรรณ) 
                 ครู ช านาญการพิเศษ 
 
 (ลงช่ือ)……………………………………………………………. 
             (นายจักรกฤษณ์  ศรีรัตน์) 
                   ครู ช านาญการพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๑๗ 
 

 
 

 
กิจกรรม/ งาน/ โครงการท่ี 
งบประมาณมีวัตถุประสงค์

เฉพาะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๘ 
 

 
 

ชื่อโครงการ  โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ 
แผนงาน                    สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สนองกลยุทธ ์            ข้อ ๑ การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลงาน ข้อ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอินทิรา  รอดสุวรรณ  นางรุ่งทิพย์  จิระมาตร์  นางสาวอลิสสา  เครือวงค์ปัญญา 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๙  ได้บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันใน
การรับการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี  ท่ีรัฐจะต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย”  และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ วรรค ๑ บัญญัติว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมี
สิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี   ท่ีรัฐจะต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ”อีกท้ังนโยบายของรัฐข้อ ๓.๑.๔   ระบุว่า  “จัดให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี ๑๕ ปี  
ต้ังแต่อนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย”  และได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าใช้าจ่ายในการจัดการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อเป็นการรองรับการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว  โรงเรียนโรงเรียน
บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รายการ 

หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ท่ีภาครัฐให้การสนับสนุน 
๓. เป้าหมาย   

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนทุกคนได้รับหนังสือเรียนฟรีตลอดปีการศึกษาร้อยละ ๑๐๐ 

 ๒. นักเรียนทุกคนได้รับเงินอุปกรณ์การเรียน  ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง ร้อยละ   ๑๐๐ 
 ๓. นักเรียนทุกคนได้รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนตลอดปีการศึกษา  คนละ ๑ ครั้ง  ร้อยละ  ๑๐๐ 
 ๔. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ ๙๐ 
  ๔.๑ กิจกรรมวิชาการ 
  ๔.๒ กิจกรรมคุณธรรม / ลูกเสือ / เนตรนารี 
  ๔.๓ กิจกรรมทัศนศึกษา 
  ๔.๔ การบริการสารสนเทศ ICT  

เชิงคุณภาพ  
 นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ส าหรับรายการหนังสือเรียน  อุปกรณ์การเรียน  

เครื่องแบบนักเรียน  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ท่ีภาครัฐให้การสนับสนุน 
 
 
 
 
 
 



๑๑๙ 
 

 
 

๔. กิจกรรมและการด าเนินการ 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมช้ีแจงโครงการ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
๒ แต่งต้ังคณะท างาน พฤษภาคม ๒๕๖๓ งานธุรการ 
๓ ด าเนินงานตามโครงการ พฤษภาคม - 

พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
งานบริหารวิชาการ 
งานบริหารงบประมาณ 
ครูทุกคน 

 ๓.๑ หนังสือเรียน พฤษภาคม - 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

งานบริหารวิชาการ 
งานบริหารงบประมาณ 
ครูทุกคน 

 ๓.๒ จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน พฤษภาคม - 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

งานบริหารวิชาการ 
งานบริหารงบประมาณ 
ครูทุกคน 

 ๓.๓ จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน พฤษภาคม - 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

งานบริหารวิชาการ 
งานบริหารงบประมาณ 
ครูทุกคน 

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

ตลอดปีการศึกษา  งานบริหารวิชาการ 
งานบริหารงบประมาณ 
ครูทุกคน 

๔ ประเมินผล มีนาคม ๒๕๖๔ งานบริหารงบประมาณ 
๕ สรุป รายงานผล มีนาคม ๒๕๖๔ งานบริหารงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๐ 
 

 
 

๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

 
รวม ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑ ประชุมช้ีแจงโครงการ - - - - - - 
๒ แต่งต้ังคณะท างาน - - - - - - 
๓ ด าเนินงานตามโครงการ       
 ๓.๑ หนังสือเรียน - - ๑๔๑,๖๔๓ ๑๔๑,๖๔๓ - ๑๔๑,๖๔๓ 
 ๓.๒ จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การ

เรียน 
- - ๗๖,๖๓๐ ๗๖,๖๓๐ - ๗๖,๖๓๐ 

 ๓.๓ จ่ายเงินค่าเครื่องแบบ  
     นักเรียน 

- - ๗๖,๔๗๐ ๗๖,๔๗๐ - ๗๖,๔๗๐ 

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

      

๔ ประเมินผล - - - - - - 
๕ สรุป รายงานผล - - - - - - 
 
๗. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
นักเรียนทุกคนโรงเรียนได้รับ

การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ส าหรับ
รายการหนังสือเรียน  อุปกรณ์การเรียน  
เครื่องแบบนักเรียน  และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  ท่ีภาครัฐให้การสนับสนุน 

๑. สอบถาม สัมภาษณ์   
๒. สังเกต  
 

๑. แบบสอบถาม 
๒. แบบประเมินโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๑ 
 

 
 

๘.  ผลการที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. นักเรียนได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ส าหรับรายการหนังสือเรียน  อุปกรณ์การเรียน  เครื่องแบบ

นักเรียน  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ท่ีภาครัฐให้การสนับสนุน 
๒. ผู้ปกครองได้รับการบรรเทาภาระค่าครองชีพ  ลดค่าใช้จ่ายและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ 

อีกทางหนึ่ง 
 

 
 
 
 

 
ผู้เสนอโครงการ 
 
 
( ลงช่ือ )………………………………. 
         (นางอินทิรา  รอดสุวรรณ) 
           ครู ช านาญการพิเศษ 
 
 
( ลงช่ือ )………………………………. 
 (นางสาวอลิสสา  เครือวงค์ปัญญา) 
                 ครู  
 
 
( ลงช่ือ )………………………………. 
          (นางรุ่งทิพย์  จิระมาตร์) 
            ครู ช านาญการพิเศษ 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๒ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 



๑๒๓ 
 

 
 

 
กิจกรรมวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๔ 
 

 
 

แผนการด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ตามโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ 

กิจกรรมวิชาการ 
************* 

ชื่อกิจกรรม  เปิดโลกวิทยาศาสตร์ 
หลักการและเหตุผล 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนท่ีจะท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น จ าเป็นต้องพัฒนา
ผู้เรียนให้มีสมดุลท้ังปัญญา จิตใจ และสังคม ท้ังในระดับความคิด ค่านิยม และพฤติกรรมอันพึงประสงค์ โดยการน า
ความรู้ และกระบวนการทางวิยาศาสตร์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ รู้จักการค้นคว้าหาความรู้ แก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ได้ตามศักยภาพของตนเอง 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
๒. เพื่อให้ผู้เรียนได้ทดลอง ฝึกปฏิบัติจริงในกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์อย่างหลากหลาย 
๓. เพื่อให้ชุมชน-โรงเรียน มีส่วนร่วมในการจัดการเรยีนรู้ แก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 เชิงปริมาณ 

๑. นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้เรียนรู้จากส่ือและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ 
๒. นักเรียนทุกคนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์อย่าง

หลากหลาย 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนทุกคนน าความรู้ประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างคุ้มค่า 
๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนทุกคนดีขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๕ 
 

 
 

วิธีด าเนินการ 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมเสนอโครงการ 
๒. จัดท าโครงการ/แผนงาน 
๓. ด าเนินงาน 
- จัดเตรียมส่ือ-เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้อง 
- ประชาสัมพันธ์ 
-จัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
-ดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ท่ี ม. ราชภัฎ
เชียงรายม.แม่ฟูาหลวง หรือจังหวัด
เชียงใหม่  
๔. ประเมินผล 
๕. สรุปและรายงานผล 

พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
มิถุนายม ๒๕๖๓ 
สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
 

นางอินทิรา นายพีรวฒัน์   
นางอินทิรา นายพีรวฒัน์   
 
 
 
 
 
 
 
นางอินทิรา นายพีรวฒัน์   
นางอินทิรา นายพีรวฒัน์   
 

 
งบประมาณ 

- จากงบประมาณการด าเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน 
- งานวิชาการ จ านวน  ๑๐,๐๐๐ บาท 

รายละเอียดงบประมาณ 
 
ท่ี รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย รวมเงิน 
๑ 
 
 

อุปกรณ์การด าเนินกิจกรรม - - ๑๐,๐๐๐ 
 

รวมท้ังส้ิน ๑๐,๐๐๐ 
 
ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

-  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
- มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และมหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๖ 
 

 
 

การสังเกต/การวัดและประเมินผล 
- จากการสังเกตการณ์ร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
- จากการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
- จากการตรวจผลงานนักเรียน 
- จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. นักเรียนน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างคุ้มค่า 
๒. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูงขึ้น 
๓. นักเรียน-ชุมชนร่วมกันจัดการบริหารการศึกษาของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

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

 
 
ผู้เสนอกิจกรรม 
 

 
(ลงช่ือ)…………………………………………………………….    

(นางอินทิรา  รอดสุวรรณ) 
  ครู ช านาญการพิเศษ  

ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
(ลงช่ือ)………………………………………………….………... 

(นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยัง้หัวฝายวิทยา 

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



๑๒๗ 
 

 
 

แผนการด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ตามโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ 

กิจกรรมวิชาการ 
************* 

ชื่อกิจกรรมค่ายวิชาการ (สะเต็มศึกษา) 
 
หลักการและเหตุผล 
                 สังคมโลกในขณะนี้มีการพัฒนาเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเทคโนโลยีการส่ือสารซึ่ง   มีส่วน
ช่วยให้เกิดการเปล่ียนถ่ายทอดข้อมูลใหม่ ๆ หมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาอย่างไม่มีท่ีส้ินสุดก่อให้เกิดปรากฏการณ์ท่ี
เรียกว่าการไหลบ่าของข่าวสารข้อมูล  วิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจและสังคม
เจริญก้าวหน้า เกิดการค้าท่ีแข่งขันกันท่ัวโลก  ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการเตรียมผู้เรียนในวันนี้ให้มีทักษะท่ีจ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี ๒๑นั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เยาวชนเหล่านั้นสามารถด ารงชีวิตในสังคมโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงได้สามารถ
และพร้อมท่ีจะเผชิญหน้ากับสภาพสังคม  เศรษฐกิจและเทคโนโลยีในอนาคต  การตื่นตัวและเตรียมพร้อมต่อการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น  การสร้างมหาอ านาจทางการศึกษาเพื่อให้ได้ประชากรท่ีมีคุณภาพจึงเป็นกลยุทธ์ของการ
พัฒนาชาติแนวทางหนึ่ง   ซึ่ง  STEM Education เป็นการจัดการศึกษาท่ีสามารถพัฒนาให้ผู้เรียนน าความรู้ทุกแขนง
ท้ังด้านความรู้ ทักษะการคิดและทักษะอื่นๆมาใช้ในการแก้ปัญหา การค้นคว้า สร้างและพัฒนาคิดค้นส่ิงต่าง ๆ ในโลก
ปัจจุบนั การเน้นความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง  การมีส่วนร่วมของผู้เรียนกับข้อมูลเครื่องมือทางเทคโนโลยี การสร้างความ
ยืดหยุ่นในเนื้อหาวิชา ความท้าทายความสร้างสรรค์ ความแปลกใหม่ และการแก้ปัญหาอย่างมีความหมายของ
บทเรียนใน  STEM Education จึงเหมาะท่ีจะท าให้เยาวชนไทยรุ่นใหม่เกิดการเรียนรู้และอยู่ในโลกแห่งอนาคตได้
อย่างแท้จริง 
 
 สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education: STEM Education) 
คือ แนวทางการจัดการศึกษาท่ีบูรณาการวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการน าความรู้
ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมท้ังการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต และการ
ท างาน 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อฝึกทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ และบูรณาการสห
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าด้วยกัน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมตามแนวสะเต็มศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

          



๑๒๘ 
 

 
 

 ๒. เพื่อฝึกทักษะและประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบของสะเต็มศึกษา โดยมี
เปูาหมายให้เป็นครูผู้สอนของโรงเรียนในการขยายผลและต่อยอดความคิดในการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มของ
โรงเรียนต่อไป  
 
เป้าหมาย 

๔.๑ เชิงปริมาณ 
(๑.) ร้อยละของผู้เรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๒ 
(๒) ร้อยละของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีท่ีจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง “สะ

เต็มศึกษา” 
 ๔.๒  เชิงคุณภาพ 
  (๑) นักเรียนท่ีผ่านการเรียนรู้โดยกระบวนการนี้ทุกคน มีความรู้ ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการผลิตและการบริการท่ีมีการแข่งขันสูงพร้อมส าหรับโลกในศตวรรษที่ 
๒๑ 
  (๒) ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทุกคน มีความรู้ ความช านาญในการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
 
วิธีการด าเนินการ (กระบวนการ SAPDEIR) 
 ๔.๑  S (Study)  ศึกษาและเตรียมการ 

     -  แต่งต้ังคณะท างานโครงการสะเต็มศึกษา  
     -  ศึกษานโยบายกระทรวงศึกษาธิการ,  นโยบายของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
     -  ศึกษาจุดเน้นของสพม.๑๖,  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
     -  เขียนโครงการ 
๔.๒  A (Analysis)  วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา  วางแผนการจัดกิจกรรม 
๔.๓  P (Plan)  คณะท างานประชุมวางแผนเพื่อก าหนดรายละเอียดของกิจกรรม  
     -  ครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาท่ีหน่วยงานต้นสังกัดจัดขึ้น 
     -  น าคุณครูทุกท่านศึกษาดูงานโรงเรียนท่ีเป็นศูนย์สะเต็มศึกษา 
     -  คุณครูแต่ละระดับช้ัน  จัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาแต่ละภาคเรียนดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๙ 
 

 
 

ภาคเรียนท่ี ๑  ภาคเรียนท่ี ๒ 
ช้ัน ช่ือกิจกรรม ช้ัน ช่ือกิจกรรม 
ป.๑  ป.๑  
ป.๒  ป.๒  
ป.๓  ป.๓  
ป.๔  ป.๔  
ป.๕ วุ้นแสนสวย ป.๕  
ป.๖ นักโภชนาการน้อย ป.๖ เมืองจ าลองในฝัน 
ม.๑ ศรลมชวนคิด  ม.๑ The young designer 
ม.๒   ม.๒  
ม.๓   ม.๓  

 
๔.๔  D (Do)  ปฏิบัติงานตามกิจกรรมท่ีร่วมกันก าหนด 

๔.๕  E (Evaluation)  นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานของแต่ละระดับช้ัน 
๔.๖  I  (Intigrate)  น าผลการประเมินมาปรับปรุง และพัฒนากิจกรรมให้มีความเหมาะสม  
๔.๗  R (Report)  จัดท ารายงานผลโครงการ 

 
งบประมาณ ค่าวัสดุ    ๕,๐๐๐ บาท 
กิจกรรมจ านวนเงิน  เป้าหมาย  ระยะเวลา  และผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม จ านวนเงิน เปูาหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. กิจกรรมเข้าร่วมอบรม /ศึกษาดูงาน - ๕ คน - เมษายน 

- พฤษภาคม 
ครูอินทิรา     
ครูรุงทิพย์ 
ครูพรรณี 
ครูธีรวิชญ ์
ครูพีรวัฒน ์
 

๒. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษา 

๕,๐๐๐ 
(ค่าวัสดุ) 

๑๘๒ คน - ตลอด
ปีงบประมาณ 

ครูอินทิรา     
ครูรุงทิพย์ 
ครูพรรณี 
ครูธีรวิชญ ์
ครูพีรวัฒน ์
 

 
 
 
 
 



๑๓๐ 
 

 
 

การติดตาม  ประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลลัพธ ์
-  ร้อยละของนักเรียนท่ีเกิดทักษะการคิด
วิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์ 
-  ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
 

 
- ประเมินจากสภาพจริง 
 
- คะแนนเฉล่ียของ
นักเรียน 
 

 
- แบบสังเกต 
- ช้ินงาน 
- การทดสอบ 

ผลผลิต 
-  ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้สะ
เต็มศึกษา 
-  ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
ในระดับช้ันท่ีตนเองรับผิดชอบได้ 

 
- การนิเทศ 

 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหาในชีวิตจริงและสร้างนวัตกรรมท่ีใช้สะเต็มเป็น
พื้นฐาน 

๒. ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และมองเห็นเส้นทางการประกอบอาชีพในอนาคต 
๓. ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสูงขึ้น 
๔. ครูสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาอย่างมั่นใจ 

 
 
ผู้เสนอกิจกรรม 
 

 
(ลงช่ือ)……………………………………………………………. 

      (นางอินทิรา  รอดสุวรรณ)  
  ครู ช านาญการพิเศษ  

ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
(ลงช่ือ)………………………………………………….………... 

(นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยัง้หัวฝายวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



๑๓๑ 
 

 
 

(ลงช่ือ)……………………………………………………………. 
      (นางรุ่งทิพย์  จิระมาตร์ )  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๒ 
 

 
 

แผนการด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ตามโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ 

กิจกรรมวิชาการ 
************* 

ชื่อกิจกรรม  บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
หลักการและเหตุผล 

 วิทยาศาสตร์มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในประจ าวันของมนุษย์ การน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ไปใช้ในทางท่ีถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยให้เกิดการพัฒนาความคิดให้เป็นคนท่ีมีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
รู้จักการคิดวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ ทางโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายววิทยา ได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ของวิทยาศาสตร์ต่อการพัฒนานักเรียนระดับปฐมวัยโดยเฉพาะด้านสติปัญญา ท่ีเป็นช่วงวัยแห่งการเรียนรู้ การอยากรู้
อยากเห็น อยากทดลอง วัยแห่งการต้ังค าถามสงสัยใคร่รู้ส่ิงต่าง ๆ รอบตัว     เพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนให้รู้จักต้ัง
ค าถามอย่างมีเหตุมีผลใช้ทักษะท่ีเหมาะสมกับวัย รู้จักใช้ภาษาท่ีเหมาะสมกับวัยเกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ 
และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเป็นระบบ ทางโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาจึงจัดท าโครงการ บ้าน
นักวิทยาศาสตร์นี้ขึ้น 
วัตถุประสงค์ 

         ๑. เพื่อให้เด็กมีทักษะในการใช้ภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 

         ๒. เพื่อให้เด็กได้รู้จักต้ังค าถามในเรื่องท่ีสนใจได้อย่างเหมาะสม 

         ๓. เพื่อให้เด็กได้ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในทางท่ีเหมาะสม 

         ๔. เพื่อให้เด็กได้ใช้ทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์ 
องค์ความรู้ 

             ๕. เพื่อให้เด็กได้เตรียมความพร้อมโดยมีการส่งกิจกรรมพัฒนาท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
ในระดับประถมต่อไปอย่างเหมาะสม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 

 ๑. นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีทักษะในการใช้ภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย 

๒.นักเรียนร้อยละ ๙๐ ต้ังค าถามในเรื่องท่ีสนใจได้อย่างเหมาะสมตามวัย 

๓.นักเรียนร้อยละ ๙๐ ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในทางท่ีเหมาะสม 

๔.นักเรียนร้อยละ ๙๐ ใช้กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์ 
องค์ความรู้ 

           
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๓ 
 

 
 

          ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
 ๑.นักเรียนช้ันอนุบาล ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง 

๒.นักเรียนได้รู้จักใช้จินตนาการในการสร้างช้ินงานด้วยตนเอง 

        ๓. นักเรียนสามารถต้ังค าถามในเรื่องท่ีตนเองสนใจได้ 

        ๔. นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและตัดสินใจได้ตามวัย 

 
วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ประชุมช้ีแจงเสนอโครงการแต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
ด าเนินการตามโครงการ / กิจกรรม 
-จัดกิจกรรมการทดลอง ใน Logbook 
อย่างน้อย ๒๐ กิจกรรม 
-จัดท าโครงการ ๒ โครงการ 
-จัดท าเอกสารส่งเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อ
รับการประเมินเพื่อคงสภาพครั้งท่ี ๒ 
- พัฒนาโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยฯ ของนักเรียนอนุบาลอย่าง
ต่อเนื่อง 
นิเทศก ากับติดตามฯ 
 
ประเมินผลฯ 
 
สรุปรายงานผล 

พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
 

พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
ตลอดปี 

 
 
 
 
 
 
 

 
มกราคม ๒๕๖๔ 
 
มีนาคม ๒๕๖๔ 
 
มีนาคม ๒๕๖๔ 

ผู้บริหาร/คณะครู 
 

ครูสุวภา ครูศิริพร 
ครูศิริพร ครูสุวภา 

 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้บริหาร/วิชาการ 
 
ครูศิริพรครูสุวภา 
 
ครูศิริพร ครูสุวภา 

 
งบประมาณ 

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

รายละเอียดงบประมาณ 
ท่ี รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย รวมเงิน 
 
 
 

อุปกรณ์การทดลอง 
 

๒๐ กิจกรรม 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

รวมท้ังส้ิน ๕,๐๐๐ 
 
 
 



๑๓๔ 
 

 
 

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
- ตลอดปีการศึกษา 

การสังเกต/การวัดและประเมินผล 
- จากการสังเกตการณ์ร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
- จากการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
- จากการตรวจผลงานนักเรียน 
- จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑.นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 

๒.นักเรียนต้ังค าถามในเรื่องท่ีสมใจได้อย่างเหมาะสม 

๓.นักเรียนใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในทางท่ีเหมาะสม 

๔.นักเรียนใช้กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์องค์ความรู้ 
 

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

ผู้เสนอกิจกรรม 
 

 
(ลงช่ือ)……………………………………………………………. 

      (นางสาวศิริพร  สารพิมพ์)  
  ครู ช านาญการพิเศษ  

ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
(ลงช่ือ)………………………………………………….………... 

(นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยัง้หัวฝายวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๕ 
 

 
 

แผนการด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ตามโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ 

กิจกรรมวิชาการ 
************* 

ชื่อกิจกรรม  เปิดบ้านวิชาการ 
หลักการและเหตุผล 

 กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการท่ีส าคัญท่ีสุด ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อ
เสริมสร้าง พัฒนา หล่อหลอม ปลูกฝังให้เยาวชนท่ีเข้ารับการศึกษา มีลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรต้องการ 
และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม และมีการบูรณาการระหว่าง
กลุ่มสาระฯ และมุ่งเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ  สามารถหาค าตอบและหาความรู้ต่างๆ ได้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  จึงจะท าให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย ท่ีต้องการและสามารถพัฒนานักเรียนได้ตาม
วัตถุประสงค์ และเปูาหมายของหลักสูตรท่ีก าหนดไว้ กลุ่มบริหารงานวิชาการได้เล็งเห็นถึงความความส าคัญในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งส่งเสริมในทุกๆ ด้าน และส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 

 
วัตถุประสงค ์

๑.  เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียนและครูสู่ชุมชน 
  ๒.  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ  
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 

 ทุกกลุ่มสาระมีผลงาน Best  practice  น าเสนอในงานนิทรรศการทางวิชาการของโรงเรียน 
          ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

 ผู้เข้าชมมีความพึงพอใจต่อการจัดนิทรรศการร้อยละ  ๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๖ 
 

 
 

วิธีด าเนินการ 
 

 
งบประมาณ 

- จากงบประมาณการด าเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน 
- งานวิชาการ จ านวน  ๑๐,๐๐๐ บาท 

รายละเอียดงบประมาณ 
 
ท่ี รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย รวมเงิน 

  ๑  ค่าวัสดุทางการศึกษา - - ๑๐,๐๐๐ 
     
     
    ๑๐,๐๐๐ 

 
ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

- ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรม/ข้ันตอน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑.ประชุมช้ีแจงเสนอโครงการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

นางพรรณี ปลอดโปร่ง       
งานวิชาการ 

๑. ขั้นเตรียมการ   
    - ประสานงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดเตรียมผลงาน 
Best  practice 
    - ประชุมปรึกษาหารือวางแผนการจัดนิทรรศการ 

มกราคม ๒๕๖๔ 
 

   นางพรรณี ปลอดโปร่ง            
          งานวิชาการ 

๒. ขั้นด าเนินการ   
   -  ประสานหน่วยงานต่าง ๆ  
   - เชิญโรงเรียนในเขตพื้นท่ีบริการร่วมแข่งขันและ
ร่วมงานนิทรรศการ 

มกราคม – กุมา
พันธ์ ๒๕๖๔        คณะครูทุกคน 

   - จัดนิทรรศการ   
๓. ขั้นติดตามและประเมินผล 
     -  จากแบบสอบถาม 

มีนาคม ๒๕๖๔      นางพรรณี ปลอดโปร่ง        
            งานวิชาการ 



๑๓๗ 
 

 
 

การสังเกต/การวัดและประเมินผล 
- จากการสังเกตการณ์ร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
- จากการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
- จากการตรวจผลงานนักเรียน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. นักเรียนและครูได้มีโอกาสได้แสดงความรู้ความสามารถ 
 ๒.นักเรียนและครูเกิดความภาคภูมิใจ 
 ๓.ชุมชนให้การยอมรับโรงเรียนและให้การสนับสนุน 
 

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

ผู้เสนอกิจกรรม 
 

 
(ลงช่ือ)……………………………………………………………. 

      (นางพรรณี  ปลอดโปร่ง)  
  ครู ช านาญการพิเศษ  

ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
(ลงช่ือ)………………………………………………….………... 

(นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยัง้หัวฝายวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๑๓๘ 
 

 
 

โครงการ   ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
แผนงาน   กิจกรรมวิชาการ 
ลักษณะ โครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางอินทิรา  รอดสุวรรณ, น้ าอ้อย  เทพชาติ  
ระเวลาด าเนินงาน  มีนาคม  ๒๕๖๓ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
สนองมาตรฐาน สพฐ. มฐ.ท่ี ๑๕. 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อท่ี ๓,ข้อท่ี ๕ 

๑. หลักการและเหตุผล  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นอกจากจะจัดในสถานศึกษาแล้ว การส่งเสริมประสบการณ์ภายนอก

สถานศึกษา เป็นกระบวนการหนึ่งท่ีผู้สอนน ามาใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพราะจะช่วยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ท่ี
หลากหลายสามารถน ามาปรับปรุงการเรียนรู้ของตนเองได้ และความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียนยังเป็นประโยชน์
ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา และเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ข้อมูลท่ีได้ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
ด้านการสอนของครูและคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาการแข่งขันด้านความรู้ และทักษะทาง
วิชาการของนักเรียนมีความส าคัญต่อการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา     ของนักเรียน จะท าให้นักเรียนรู้จักตนเอง มี
การพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ยังเป็นตัวอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียนคนอื่น ๆ ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมสูงขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์  
๑. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
๒. เพื่อน านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับกลุ่ม ระดับจังหวัด         

ระดับภาคเหนือ และระดับประเทศ 
๓. เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
๔. เพื่อสร้างกระบวนทัศน์ให้กับครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
๕. เพื่อสร้างช่ือเสียงให้กับทางโรงเรียน และเผยแพร่ความรู้ความสามารถของนักเรียนให้เป็นท่ี     

ทราบโดยท่ัวกัน 

๓. เป้าหมาย  
๓.๑  เชิงปริมาณ  

๑. นักเรียน ต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาล ๑ – มัธยมศึกษาศึกษาปีท่ี ๓ ท่ีมีความสามารถพิเศษ
ทางด้านวิชาการ   

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๙ 
 

 
 

๒. คัดเลือกนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ฝึกฝนตามรายสาระตามความถนัด  เพื่อส่งแข่งขัน
ในระดับต่างๆ ท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือภาคการศึกษาจัดขึ้น 

 
๓.๒ เชิงคุณภาพ  

๑. นักเรียนได้รับการ พฒันา ให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น 
๒. นักเรียนชนะการแข่งขันความเป็นเลิศและได้รับรางวัลในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   ระดับ

ภาคเหนือ เพื่อเป็นตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับประเทศ ต่อไป 
๓. ครูได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพ การเรียนการสอน โดยใช้ผลการแข่งขันเพื่อส่งเสริมผู้เรียนเต็ม

ศักยภาพ 
 
๔. งบประมาณ 
 งบประมาณ   จ านวน   ๔๗,๒๕๖.๔๐   บาท  (ส่ีหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบหกบาทส่ีสิบสตางค์) 
 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

ท่ี รายการ ราคา จ านวน รวม 
๑ วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการฝึกทักษะ

ความช านาญทางวิชาการ และ
อาชีพ 

๑๐,๐๐๐ ๒ คัน ๒๐,๐๐๐ 

๒ วัสดุ อุปกรณ์กิจกรรมวันส าคัญ
เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการ 

  ๒๐,๐๐๐ 

๓ วัสดุ อุปกรณ์ ค่ายวิชาการ   ๗,๒๕๖.๔๐ 
     
 รวม   ๔๗,๒๕๖.๔๐    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๐ 
 

 
 

๕. การด าเนินการ 

ท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้ปฏิบัติ 
๑ ส ารวจนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางด้าน

วิชาการ เช่น อังกฤษ ศิลปะ คณิตศาสตร์ 
ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

ตลอดปี คณะครู 

๒ เขียนโครงการ  และเสนอโครงการ มีนาคม  ๒๕๖๓ ครูอินทิรา,ครูน้ าอ้อย 
๓ ศึกษาแนวการจัดกระบวนการเรียนหลายๆ 

รูปแบบ 
ตลอดปี คณะครู 

๔ จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนท่ีมีความ สามารถ
พิเศษ (ฝึกซ้อมทักษะตามความถนัด) 

ตลอดปี คณะครู 

๕ คัดเลือกนักเรียนท่ีมีความสามารถเป็นเลิศใน
ด้านต่าง ๆ  เพื่อส่งเสริมสนับสนุน 

ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะครู 

๖ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับภาค 
และระดับประเทศ 

พฤษภาคม  ๒๕๖๒  - 
มีนาคม ๒๕๖๓ 

คณะครู 

๗ ติดตามประเมินผลเป็นระยะ ตลอดปี ครูอินทิรา,ครูน้ าอ้อย 
๘ สรุปและรายงานผล มีนาคม  ๒๕๖๓ ครูอินทิรา,ครูน้ าอ้อย 

๖. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
๑.นักเรียนมีความสนใจใน      
การเข้าร่วมโครงการ 
๒. นักเรียนท่ีมีความสามรถพิเศษ
ได้รับการฝึกทักษะและพัฒนา
ความสามารถทางวิชาการ 
๓. นักเรียนสามารถน าช่ือเสียงมา
สู่โรงเรียน 
๔. ครูได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพ 
การเรียนการสอน โดยใช้ผลการ
แข่งขันเพื่อส่งเสริมผู้เรียนเต็ม
ศักยภาพ 

-  ตรวจสอบจากการเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ  
ของนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 
-  สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
-  สอบถาม  
-  สัมภาษณ์ 
- รางวัลการเข้าร่วมการแช่งขัน
ทักษะวิชาการในระดับต่างๆ 
- การตรวจสอบ 
- การสังเกต 

-  แบบบันทึกการเข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
-  แบบสอบถาม 
-  แบบสังเกตพฤติกรรม 
-  แบบสัมภาษณ์ 
-  การแข่งขันทักษะวิชาการใน
ระดับต่างๆ 
- แบบบันทึกต่างๆ 
- ภาพถ่ายความส าเร็จ 

 
 
 
 
 
 



๑๔๑ 
 

 
 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑. นักเรียนมีการพฒันาความรู้ความสามารถ และประสบการณ์มากขึ้น 
  ๒. ครูมีการเตรียมนักเรียน เพื่อการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
  ๓.  นักเรียนสามารถน าช่ือเสียงมาสู่โรงเรียน 
  ๔. นักเรียนเกิดความตระหนักในการท่ีจะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

๕. ครูได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพ การเรียนการสอน โดยใช้ผลการแข่งขันเพื่อส่งเสริมผู้เรียนเต็ม
ศักยภาพ 

 
 
 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

(ลงช่ือ) …………………..................…………… 
(นางอินทิรา  รอดสุวรรณ) 

ครู ช านาญการพิเศษ 
 

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

 
 

 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

(ลงช่ือ) …………………..…...........................… 
(นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยัง้หัวฝายวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๒ 
 

 
 

โครงการ   ส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน 
แผนงาน    กิจกรรมวิชาการ 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นายจักรกฤษณ์  ศรีรัตน์ 
ระเวลาด าเนินงาน   พฤษภาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 
สนองมาตรฐาน  สพฐ.  มฐ.ท่ี๑, ๓,๔,๕,๖,๗,๑๕ 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ข้อท่ี ๑,๓ 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบัน  มีการพัฒนาและน าความเจริญในด้านต่าง ๆ เข้ามาสู่สังคมท าให้มีการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  โดยเฉพาะด้านการศึกษา  จะต้องมีการปรับเปล่ียนแนวทาง การเรียนการสอนให้ทันยุค
ทันสมัยกับเหตุการณ์ปัจจุบัน และให้ทันกับสภาพของสังคมท่ีเปล่ียนไป การจัดกิจกรรมในโรงเรียน   จึงจ าเป็นที่
จะต้องปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต้อง  ในเรื่องของการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ส่งเสริม  สิทธิ หน้าท่ี  เสรีภาพ  เคารพกติกา รักษาระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นบุคคลท่ีพร้อมท้ัง กาย
และจิตใจ ดังนั้นทางโรงเรียนบ้านทุ่งยัง้หัวฝายวิทยา  จึงต้องจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย  เพื่อให้นักเรียนพัฒนาไปทุก ๆ 
ด้าน และน าไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืนตลอดชีวิต  และเป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป 
  

๒.  วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
๒. เพื่อให้นักเรียนมีความสมบูรณ์ท้ัง ร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา  มีคุณธรรม  จริยธรรม 
๓. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการท างานร่วมกัน  ปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้  มีจิตส านึกของความเป็นไทย และ

ช่วยกันรักษาวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  ไม่เห็นแก่ตัว 
๔. เพื่อให้นักเรียนได้มีระเบียบวินัย  มีความประพฤติเรียบร้อย  รักการท างานเป็นทีม 

 
๓.  เป้าหมาย 

๓.๑ เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนร้อยละ  ๘๐  มีคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้  ระดับ  ๒  ขึ้นไป 
๒. นักเรียนร้อยละ  ๘๐  มีคุณธรรม  จริยธรรม ไม่เห็นแก่ตัว มีกิริยามารยาทตามท่ีพึง 
ประสงค์ 
๓. นักเรียนร้อยละ  ๘๐  มีระเบียบวินัย ความประพฤติเรียบร้อย  
๔. นักเรียนร้อยละ  ๘๐  มีความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 
 
 
 
 
 

 



๑๔๓ 
 

 
 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
๒. นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการได้ทุกกิจกรรมอย่างถูกต้องเหมาะสมและรัก 
การท างานเป็นทีม 
๓. นักเรียนมีระเบียบวินัย  มีมารยาท มีความประพฤติดี  ไม่เห็นแก่ตัว 

๔. งบประมาณที่ใช้ 

 งบประมาณ    จ านวน   ๕,๐๐๐ บาท  (ห้าพันบาทถ้วน) 
ระยะเวลาท่ีต้องการ         : ตลอดปีงบประมาณ 

ท่ี รายการ จ านวน 
ราคา / หน่วย 
( บาท ) 

รวมเป็นเงิน 
( บาท ) 

๑ วัสดุ อุปกรณ์ สภานักเรียน      ๑ ๕ ,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 
     
 รวม   ๕,๐๐๐ 

 

๕. การด าเนินงาน 

กิจกรรม  /  ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นวางแผน 

๑. ประชุมคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบ 
๒. เสนอกิจกรรมแต่ละฝุาย 

ขั้นด าเนินการ 
๑. เสนอโครงการ   
๒. จัดท าแผนบริหารงบประมาณ  
๓. ด าเนินการตามแผน 

ขั้นประเมินผล 
๑. เก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละกิจกรรม 
๒. สรุปงานแต่ละกิจกรรม 
๓. สรุปผล ภาพรวมของโครงการ 

 
มีนาคม ๒๕๖๓ 
 
 
มีนาคม ๒๕๖๓ 
มีนาคม ๒๕๖๓ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 
 

 
มีนาคม ๒๕๖๔ 

 
คณะครูที่รับผิดชอบโครงการ 
 
 
คณะครูที่รับผิดชอบโครงการ 
 
 
คณะครูที่รับผิดชอบโครงการ 

 

 

 

 

 



๑๔๔ 
 

 
 

๖. การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
๑.  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับ  
๒  ขึ้นไป 
 
๒.  นักเรียนสามารถเข้าร่วมโครงการทุก
กิจกรรมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
๓.  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมมีระเบียบ
วินัย  มีความประพฤติเรียบร้อยมีกิริยามารยาท
ตามท่ีพึงประสงค์ 
 

๑.  วัดตามเกณฑ์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ทางโรงเรียน 
๒. การสังเกต 
๓. ทดสอบ 
๔.ปฏิบัติจริง 

๑. แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
๒. แบบบันทึกและสังเกต 
๓. แบบทดสอบ 
๔.แบบเก็บคะแนน 

 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
๒. นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการได้ทุกกิจกรรมอย่างถูกต้องเหมาะสมและรักการ

ท างานเป็นทีม 
๓. นักเรียนมีระเบียบวินัย  มีมารยาท มีความประพฤติดี  ไม่เห็นแก่ตัว 

 
 
ผู้เสนอโครงการ 
 

 
(ลงช่ือ)……………………………………………………………. 

(นายจักรกฤษณ์  ศรีรัตน์) 
ครู ช านาญการพิเศษ 

 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

(ลงช่ือ)………………………………………………….………... 
(นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยัง้หัวฝายวิทยา 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๕ 
 

 
 

ชื่อโครงการ    พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”  
แผนงาน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นายธีรวิชญ์  สุวรรณเจริญ    
 
๑. หลักการและเหตุผล  
                      ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการปรับลดเวลาเรียนเพื่อลดระยะเวลาเรียนภาควิชาการ
ลงโดยไม่กระทบเนื้อหาหลักท่ีผู้เรียนควรเรียนรู้ จึงได้มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
โดยส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  ส ารวจความคิดเห็นจากผู้เรียน   ผู้ปกครอง ครู บุคคลท่ัวไปเกี่ยวกับ
โครงการและจัดท าคู่มือการบริหารจัดการเวลาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”  
เพื่อใหโ้รงเรียนน าร่องน าไปใช้  พร้อมท้ังแนวด าเนินการเพื่อให้โครงการมีความสมบูรณ์เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ท่ีมีเป้าหมายการพัฒนา  ๔  H   คือ   Head (กิจกรรมพัฒนาสมอง)  Heart  (กิจกรรมพัฒนาจิตใจ)  Hand  
(กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ) และ Health  (กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ) และเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข
โดยใช้ขั้นพัฒนาการ ของฺ  Bloom  Taxonomy (Krathwohl , D.R.,๒๐๐๒) เป็นหลักในการจัดกิจกรรมและเน้นให้
เกิดทักษะการคิดช้ันสูง โดยมุ่งเน้นลดเวลาเรียนในลักษณะการรับการถ่ายทอดความรู้ด้วยการบรรยาย/สาธิต                  
เพิ่มเวลาและโอกาสในการสร้างความรู้ด้วยตนเองผ่านการลงมือปฏิบัติ มีความสุขกับการเรียนรู้    
           โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา จึงได้จัดท าโครงการ  “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สู่สู่การพัฒนาคุณภาพ
เด็กไทยยุค ๔.๐” ขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑  เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรม “เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวช้ีวัดของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้หลัก และเช่ือมโยงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๒.๒  เพื่อเพิ่มคุณภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมเพิ่ม
เวลารู้ได้อย่างเหมาะสมท้ังด้านวิชาการและด้านการปฏิบัติ     

๒.๓  ครูสามารถพัฒนา/ปรับ/ออกแบบการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามความสนใจและ
ความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพตามหลักสูตร และมีความสุขกับการเรียนรู้ 

๒.๔โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมตามแนวทาง นโยบาย  “ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” ได้อย่างมีคุณภาพและ 
สามารถจัดเป็นกิจกรรมปรกติของโรงเรียน 
 
๓. เปา้หมาย 

เชิงปริมาณ 
 ๑. โรงเรียนร้อยละ ๑๐๐  สามารถจัดกิจกรรมตามแนวทาง นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  
    ได้อย่างมีคุณภาพเป็นปรกติ  



๑๔๖ 
 

 
 

๒. โรงเรียนร้อยละ ๑๕ ได้รูปแบบการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กลุ่มสาระหลักในห้องเรียนท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัดของหลักสูต  

๓. โรงเรียนมีรูปแบบการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวช้ีวัดของหลักสูตร
อย่างน้อย ๒ กลุ่มสาระหลัก 

 
เชิงคุณภาพ 
๑. ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ อย่างมีความสุข 
๒. ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองรอบด้าน ครอบคลุม ๔H 
๓. ผู้เรียนได้รับโอกาสและมีเวลาลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้นในการเรียนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้หลัก 
๔. ผู้เรียนได้รับพัฒนาความสามารถพื้นฐานตามหลักสูตรและคุณภาพเด็กไทยยุค ๔.๐ 
๕.ครูปรับบทบาทของตนเองจากผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวกของกิจกรรมมากขึ้น 
๖. โรงเรียนมีระบบนิเทศภายในท่ีส่งผลต่อการปรับคุณภาพการสอนมากขึ้น  
๗. โรงเรียนมีระบบปฏิบัติการท่ีเข้มแข็ง 

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

กิจกรรมหลัก/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา  
ด าเนินงาน 

หมายแหตุ 

กิจกรรมท่ี ๑  สร้างระบบปรกติให้มีคุณภาพ   
ขั้นตอนการด าเนินงาน   
๑.๑ทบทวนความสอดคล้องกิจกรรมของโรงเรียนในโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  ๕  
ด้าน 
  - ด้าน ๔H 
  - มาตรฐาน/ตัวชี้วัดของหลักสูตร 
  - บริบทโรงเรียน    ความสนใจและความถนัดของโรงเรียน 
  - คุณภาพนักเรียน ยุค ๔.๐ 

พฤษภาคม
๒๕๖๓ 

 

๑.๒ วิเคราะห์ ปรับ และเพิ่มคุณภาพระบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนและความ
สอดคล้อง  ๕  ด้าน 

พฤษภาคม
๒๕๖๓ 

 

 กิจกรรมท่ี ๒ สร้างความยั่งยืนและสร้างเสริมคุณภาพ   
๒.๑ ประชุมปฏิบัติการครูออกแบบกิจกรรม “ลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้”ท่ีเน้น  Active  Learning  สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด  สามารถพัฒนา
นักเรียนได้ครอบคลุม  ๔H 

พฤษภาคม
๒๕๖๓ 

 



๑๔๗ 
 

 
 

๒.๒ นิเทศติดตามการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้”ท่ีเน้น Active  Learning 
สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด พัฒนานักเรียนได้ครอบคลุมด้าน  ๔H  

ธันวาคม 
๒๕๖๓ 

 

กิจกรรมหลัก/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา  
ด าเนินงาน หมายแหตุ 

๒.๓  โรงเรียนจัดกิจกรรม AAR : After  Action Review ในโรงเรียน ธันวาคม 
๒๕๖๓ 

 

๒.๔ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ นิเทศโดยใช้ 
เทคนิค Coaching ผ่านกิจกรรม AAR  ของโรงเรยีน ๑ ครั้ง : เดือน 

มกราคม 
๒๕๖๔ 

 

กิจกรรมท่ี ๓ ถอดบทเรียนและระบบกิจกรรม ม.ค. – มี.ค. 
๖๔ 

 

กิจกรรมท่ี ๔  พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ แบบ Active  
Learning  กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักในห้องเรียน 

มกราคม – 
มีนาคม 
๒๕๖๔ 

 

๕.๑ โรงเรียนแกนน าวิเคราะห์ตนเอง เลือกกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเป็นเป้าหมายในการ
พัฒนา โรงเรียนละ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
 

๕.๒  สร้างประสบการณ์ให้โรงเรียนแกนน า  ดังนี ้
๑) การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ท่ีเน้นกิจกรรมแบบ   Active  Learning  ท่ี
สอดคล้องมาตรฐาน/ตัวชี้วัดและครอบคลุม  ๔H  กลุ่มสาระหลักในห้องเรียน 
๒)ติดต้ังระบบการศึกษาช้ันเรียน ( Lesson Study) หรือ AAR ในงานนิเทศภายในของ
โรงเรียน 
๓) การผลิตและพัฒนาส่ือลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กลุ่มสาระหลักในห้องเรียน 

  

๕.๓  โรงเรียนขับเคล่ือนวงจรปฏิบัติการ 
        - ออกแบบกิจกรรม 
        - สังเกตการจัดกิจกรรมในช้ันเรียน 
        - ประชุมสะท้อนผลและปรับปรุงกิจกรรม ๑ ครั้ง :๑/๒ สัปดาห์ 

มีนาคม 
๒๕๖๔ 

 

๕.๔ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ร่วม Coaching ผ่านระบบปฏิบัติการของโรงเรียนแกนน า 
๑ ครั้ง : เดือน 

มีนาคม 
๒๕๖๔ 

 

กิจกรรมท่ี ๖  เปิดช้ันเรียน  (Open Class ) มีนาคม 
๒๕๖๔ 

 

กิจกรรมท่ี ๗  ถอดบทเรียน จัดท าแนวการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักในห้องเรียนและจัดท ารายงานของโรงเรียน 

มีนาคม 
๒๕๖๔ 

 

กิจกรรมท่ี ๘Symposium 
น าเสนอและเผยแพร่ผลปฏิบัติงานสู่โรงเรียนเครือข่ายรุ่นต่อไป   
 

มีนาคม – 
เมษายน
๒๕๖๔ 

 

 

 
 



๑๔๘ 
 

 
 

๖.การวัดและประเมินผล 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

๑. ค    ๑. ร้อยละของโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมตามแนวทาง นโยบาย  “ ลดเวลาเรียน  
         เพิ่มเวลารู้ ” ได้อย่างมีคุณภาพจนเป็นกิจกรรมปรกติของโรงเรียน 

   ร้อยละ ๑๐๐ 

๒. ร้อยละของโรงเรียนได้รูปแบบการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กลุ่มสาระ 
  หลักในห้องเรียนท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัดของหลักสูตร 

   ร้อยละ  ๑๕ 

๓. ร้อยละของโรงเรียนมีรูปแบบการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ที่สอดคล้อง 
  กับมาตรฐาน/ตัวชี้วัดของหลักสูตรอย่างน้อย ๒ กลุ่มสาระหลัก          

   ร้อยละ ๑๐๐ 

 
๗.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๗.๑   โรงเรียนมีระบบการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ที่เน้น Active  Learning ท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัด  และครอบคลุมการพัฒนา  ๔H 
         ๗.๒  โรงเรียนมีรูปแบบการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เน้น Active  Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้
หลักท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัดของหลักสูตรอย่างน้อย ๓ กลุ่มสาระหลัก 
         ๗.๓  นักเรียนได้รับการพัฒนาตนเองครอบคลุม ๔H อย่างมีคุณภาพ และมีความสามารถพื้นฐานตาม
หลักสูตร 
       ๗.๔  ผู้เรียนมีความสามารถสอดคล้องกับคุณภาพเด็กไทยยุค ๔.๐ 

๗.๕  ครูมีการพัฒนาและปรับแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นกิจกรรม  Active  Learning              
ท าให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น         
 
 
 
ผู้เสนอโครงการ 
 

 
(ลงช่ือ)……………………………………………………………. 

(นายธีรวิชญ์  สุวรรณเจริญ) 
ครู ช านาญการพิเศษ 

 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
(ลงช่ือ)………………………………………………….………... 

(นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยัง้หัวฝายวิทยา 



๑๔๙ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
กิจกรรมวิถีพุทธ/ลูกเสือ/ยุวกาชาด 



๑๕๐ 
 

 
 

แผนการด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ตามโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ 

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

ชื่อกิจกรรม  วิถีพุทธ 
 
หลักการและเหตุผล 
 การด ารงชีวิตของพุทธศาสนิกชนท่ีนับถือศาสนาพุทธเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้ด าเนินชีวิตตามค าส่ังสอน
ขององค์พระศาสดา ยิ่งนับวันจะห่างไกลจากหลักค าส่ังสอน การประพฤติตน การอยู่ร่วมกัน การทักทาย การพูดจา 
มารยาท ตลอดจนศาสนพิธีการท่ีเคยปฏิบัติกันมา นับวันจะผิดไปจากหลักธรรมค าสอน เพื่อเป็นการให้นักเรียนและ
เยาวชนได้มองเห็นความส าคัญยิ่งขึ้น โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาจึงจัดท ากิจกรรมนี้ขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในการด าเนินชีวิตแบบสังคมไทย 
๒. เพื่อให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตน และสร้างเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 
๓. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนด าเนินชีวิตแบบชาวพุทธโดยน าหลักไตรสิกขามา

ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 เชิงปริมาณ 

๑. นักเรียนได้รับการอบรมและฝึกปฏิบัติตนตามวิถีชีวิตของชาวพุทธ 
๒. นักเรียนได้รู้จักคุณค่าและหวงแหนอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทยต่อไป 

เชิงคุณภาพ 
๓. นักเรียนได้ปฏิบัติตนตามหลักธรรมค าสอนของศาสนาได้ถูกต้องเหมาะสม 
๔. นักเรียนมีคุณธรรม สามารถน าค าสอนไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้และมีชีวิตอย่างมีความสุข 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนทุกคนได้พัฒนาตนเองโดยการน าหลักธรรมของศาสนามาปฏิบัติตนและน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน
และมีชีวิตอย่างมีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๑ 
 

 
 

วิธีด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑. ประชุมเสนอโครงการ 
๒. จัดท าโครงการ/แผนงาน 
๓. ด าเนินงานธรรมเพื่อการเรียนรู ้
๔. ประเมินผล 
๕. สรุปและรายงานผล 

พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
มีนาคม ๒๕๖๔ 
มีนาคม  ๒๕๖๔ 
มีนาคม  ๒๕๖๔ 

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้รับผิดชอบ 
คณะครูทุกคน 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
งบประมาณ 

- จ านวน  ๕,๐๐๐  บาท 
รายละเอียดงบประมาณ 
ท่ี รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย รวมเงิน 
๑ 
๒ 
๓ 

เอกสาร 
อาหารว่างและเครื่องด่ืม 
ค่าวิทยากร 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

รวมท้ังส้ิน ๕,๐๐๐ 
 

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
- พฤษภาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 
- โรงเรียนบ้านทุ่งยัง้หัวฝายวิทยา  ต. ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 

สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ 
- เอกสารบันทึก 

 
การสังเกต/การวัดและประเมินผล 

- จากการปฏิบัติกิจกรรม 
- จากบันทึกการท างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๒ 
 

 
 

ผู้เสนอกิจกรรม 
 
(ลงช่ือ)……………………………………………………………. 

       (นายบุญทรัพย์  ธนารักษ์) 
      ครู ช านาญการพิเศษ  

ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
(ลงช่ือ)………………………………………………….………... 

(นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยัง้หัวฝายวิทยา 

 
(ลงช่ือ)……………………………………………………………. 
      (นางพรรณี  ปลอดโปร่ง)  
                ครู ช านาญการพิเศษ 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๓ 
 

 
 

แผนการด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ตามโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ 

กิจกรรมวิชาการ 
************* 

ชื่อกิจกรรม  เข้าค่ายลูกเสือ – ยุวกาชาด 
หลักการและเหตุผล 

 หลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ก าหนดให้กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาดเป็น
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึง่ความหมายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน คอืกิจกรรมที่ต้องการใหผู้้เรียนได้พัฒนา
ความสามารถของตนเองตามศักยภาพมุ่งเน้นเพิ่มเติมจากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง๘กลุ่มที่ก าหนดโดยที่
กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด เปน็กิจกรรมทีผู่้เรยีนต้องปฏิบัติด้วยตนเองอย่างครบวงจรต้ังแต่ศึกษา 
วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการท างานโดยเน้นการท างานเป็นกลุ่มจึงเป็น
กิจกรรมที่พัฒนาองค์รวมของความเป็นมนษุยไ์ด้ครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกายสติปัญญา อารมณ์และ
สังคม สร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีศลีธรรม จริยธรรม ค่านิยมมีระเบียบวินัย ปลกูฝงัและสร้าง
จิตส านึกการท าประโยชน์เพื่อครอบครัวสังคมและประเทศชาติ ท าให้มคีวามเปน็มนษุย์ทีส่มบูรณ์
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมคีวามสุขเพ่ือเปน็การสนองนโยบายของรัฐในการพัฒนาการเรียนการสอน
กิจกรรมลูกเสือใหส้อดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๔๔ทางโรงเรียนบ้านทุ่ง
ยั้งหัวฝายวิทยาจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการเข้าคา่ยพักแรมลูกเสือ – ยุวกาชาดขึ้นเพ่ือใหผู้้เรียนได้รู้จัก
ระเบียบวินัยและกฎเกณฑก์ารอยู่ร่วมกันในสงัคมและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพื่อให้นักเรียนฝึกการใช้ทักษะชีวิต มีระเบียบวินัย มีเจตคติมีค่านิยมท่ีดีงามและปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์
ของการอยู่ร่วมกัน 
     ๒. เพื่อให้นักเรียนได้น าความรู้จากการเรียนรู้ในวชิาลูกเสือ-ยุวกาชาดไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 เชิงปริมาณ 

นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ของนกัเรียนที่เข้าร่วมกจิกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด 

 
เชิงคุณภาพ 

นักเรียนมีความกระตือรือร้นและมีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 



๑๕๔ 
 

 
 

วิธีด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

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

พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
มิถุนายม ๒๕๖๓ 
ธันวาคม  ๒๕๖๓ 
 
 
มีนาคม ๒๕๖๔ 
มีนาคม  ๒๕๖๔ 

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้รับผิดชอบ 
คณะครูทุกคน 
 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
งบประมาณ 

- จากงบประมาณการด าเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน จ านวน 
๑๐,๐๐๐ บาท 

รายละเอียดงบประมาณ 
ท่ี รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย รวมเงิน 
๑ 
 

วัสดุทางการศึกษา 
 

- 
 

- 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

รวมท้ังส้ิน ๑๐,๐๐๐ 
 
 
ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

- ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
- โรงเรียนบ้านทุ่งยัง้หัวฝายวิทยา ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 

 
การสังเกต/การวัดและประเมินผล 

- จากการสังเกตการณ์ร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
- จากการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๕ 
 

 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนน าความรู้จากการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

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

 
 

ผู้เสนอกิจกรรม 
 

 
(ลงช่ือ)……………………………………………………………. 

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

       (นายธีรวิชญ์  สุวรรณเจริญ) 
                  ครู ช านาญการพิเศษ 
 
(ลงช่ือ)…………………………………………………………….       
                (นางพรรณี  ปลอดโปร่ง) 

               ครู ช านาญการพิเศษ 
 
(ลงช่ือ)……………………………………………………………. 
               (นางสาวธิดารัตน์  ใจนวล) 

             ครู ช านาญการพิเศษ 
 

 
 

ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
(ลงช่ือ)………………………………………………….………... 

(นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยัง้หัวฝายวิทยา 

 
 

ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
(ลงช่ือ)………………………………………………….………... 

(นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยัง้หัวฝายวิทยา 

 
 
 

ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
(ลงช่ือ)………………………………………………….………... 

(นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยัง้หัวฝายวิทยา 

 
 

ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
(ลงช่ือ)………………………………………………….………... 

(นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยัง้หัวฝายวิทยา 

  

ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
(ลงช่ือ)………………………………………………….………... 

(นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยัง้หัวฝายวิทยา 

 



๑๕๖ 
 

 
 

 
กิจกรรมทัศนศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๑๕๗ 
 

 
 

แผนการด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ตามโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ 

กิจกรรมทัศนศึกษา 
************* 

ชื่อกิจกรรม  เรียนรู้สู่โลกกว้าง.....ให้ส่ิงแวดล้อมเป็นครู 
หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นมีการจัดการศึกษาตามความต้องการ
ของท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน ฝึกให้นักเรียนรู้
โครงการปฏิบัติจริง อย่างต่อเนื่องทุกเวลา ทุกโอกาส และทุกสถานท่ี ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ โดยให้
สถานศึกษาร่วมกับชุมชนอาศัยปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของผู้เรียน 
 การพานักเรียนไปศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง ได้
ร่วมกันท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามกระบวนการกลุ่ม การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาตามสภาพจริงด้วยเหตุผล และความถูก
ต้องโดยอาศัยคุณธรรม จริยธรรม ในการน าความรู้ ให้เกิดข้ึนกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
วัตถุประสงค์ 

๒. เพื่อส่งเสริมการจัดกระบวนการรู้จากประสบการณ์ตรงของผู้เรียน โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
๒.  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
๓.  เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๔.  เพื่อให้ชุมชน-โรงเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 เชิงปริมาณ 

๑. นักเรียนทุกคนมีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
๒. นักเรียนทุกคนน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้มาพัฒนาการเรียนรู้ 

เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นสูงขึ้น 

     ๒. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น 
กลุ่มเป้าหมาย 
 ๑. นักเรียนทุกคนได้รับประสบการณ์ท่ีเป็นรูปธรรม 

๒. นักเรียนน าทักษะและประสบการณ์ตรงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๘ 
 

 
 

วิธีด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑. ประชุมวางแผนโครงการ 
๒. จัดหางบประมาณ 
๓. ก าหนดวันและสถานท่ี 
๔. ติดต่อสถานท่ี 
๕. ด าเนินงาน 
๖. สรุปผลประเมินผล 
๗. รายงานผล 

พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ 
กันยายน ๒๕๖๓ 
ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓ 
ธันวาคม  ๒๕๖๓ 
ธันวาคม  ๒๕๖๓ 

คณะครูทุกคน 
 

งบประมาณ 
a. จ านวน ๓๔,๐๐๐  บาท 

รายละเอียดงบประมาณ 
 
ท่ี รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย รวมเงิน 

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

๔ คัน - ๓๔,๐๐๐ 
 
 

รวมท้ังส้ิน ๓๔,๐๐๐ 
 
ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
-     ระดับช้ันอนุบาล ทัศนศึกษาในจ.เชียงราย 
-     ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓ ทัศนศึกษาใน จ.เชียงราย 
-     ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ ทัศนศึกษาใน จ. เชียงใหม่หรือจังหวัดใกล้เคียง 

           -    ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ทัศนศึกษา ใน จ.ภาคเหนือ ภาคกลาง หรือใกล้เคียง 
 

การสังเกต/การวัดและประเมินผล 
๑. จากการเข้าร่วมกิจกรรม 
๒. จากบันทึกกิจกรรมของนักเรียน 
๓. จากการประเมินผล 

 
 
 
 
 



๑๕๙ 
 

 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. นักเรียนช้ันอนุบาล – ม.๓ ได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
๒. นักเรียนทุกคนน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๓. นักเรียนทุกคนมีความสนุกสนาน เพลิดเพลินและมีความสุข 

 
 
 
 
 
ผู้เสนอกิจกรรม 
 

 
(ลงช่ือ)……………………………………………………………. 

  (นางสาวศิริพร  สารพิมพ์) 
ครู ช านาญการพิเศษ 

 
 

(ลงช่ือ)……………………………………………………………. 
  (นางน้ าอ้อย  เทพชาติ) 

ครู ช านาญการพิเศษ 

ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
 
(ลงช่ือ)………………………………………………….………... 

(นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยัง้หัวฝายวิทยา 

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

        (นางพรรณี  ปลอดโปร่ง) 
         ครู ช านาญการพิเศษ 
 
 
 
 
 
 

 



๑๖๐ 
 

 
 

 
กิจกรรมบริการสารสนเทศ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๑ 
 

 
 

แผนการด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ตามโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ 

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

ชื่อกิจกรรม  เรียนรู้กับ ICT 
 
หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันกระบวนการเรียนการสอนได้พฒันาก้าวหน้าไปอย่างตอเนื่อง มีการน าส่ือและเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ในลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้ทันสมัยในยุคไฮเทคตามศักยภาพของแต่ละสถานศึกษา ส าหรับโรงเรียนบ้าน
สมานมิตร ได้พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้ โดยการน าคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตมาประกอบกิจกรรม
การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ในระดับ
ท่ีสูงขึ้นไป 
 
วัตถุประสงค์ 

๑.เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบการเรียนการสอนให้ทันสมัย 
๒. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากส่ือและเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างหลากหลาย 
๓.เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้พัฒนาเทคนิคกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายมากขึ้น 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 เชิงปริมาณ 

๑. นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้จากส่ือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและหลากหลาย 
๒. ครูทุกคนได้พัฒนาระบบการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เพิ่มข้ึน 
เชิงคุณภาพ 
๓. ผู้เรียนได้เรียนรู้จากส่ือเทคโนโลยีและสามารถสืบค้นข้อมูลจาก Internet ได้ 
๔. นักเรียนสามารถน าคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ได้ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนทุกคนได้เรียนรูก้ารใช้คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น และการใช้อินเตอร์เน็ต ตามความเหมาะสมกับระดับช้ัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๒ 
 

 
 

วิธีด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

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

พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓– มีนาคม 
๒๕๖๓ 
มีนาคม ๒๕๖๔ 
มีนาคม ๒๕๖๔ 

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้รับผิดชอบ 
คณะครูทุกคน 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
งบประมาณ 

- จากงบประมาณการด าเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน 
จ านวน  ๕,๐๐๐  บาท 

 
รายละเอียดงบประมาณ 
ท่ี รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย รวมเงิน 
๑ 
 

วัสดุทางการศึกษา 
 

- 
 

- 
 

๕,๐๐๐ 

รวมท้ังส้ิน ๕,๐๐๐ 
 
ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 - พฤษภาคม ๒๕๖๓– มีนาคม   ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 
 
การสังเกต/การวัดและประเมินผล 
 -จากการนิเทศ ก ากับ ติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 -จากการตรวจผลงานนักเรียน 
 -จากการปฏิบัติงานตามท่ีมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๓ 
 

 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมสูงขึ้น 
๒. นักเรียนทุกคนได้เรียนรูก้ารใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น 
๓. นักเรียนสมารถน าความรู้ท่ีได้มาประยุกต์ใช้ในสาระการเรียนรู้อืน่ ๆ ได้ 

 
 
 
 
ผู้เสนอโครงการ 
 

 
(ลงช่ือ)……………………………………………………………. 

(นายธีรวิชญ์  สุวรรณเจริญ) 
ครู ช านาญการพิเศษ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
(ลงช่ือ)………………………………………………….………... 

(นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยัง้หัวฝายวิทยา 



๑๖๔ 

 

แผนการด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ตามโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ 

โครงการ การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่าน DLTV 
************* 

ชื่อโครงการ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรน่า ๒๐๑๙ (DLTV)  
 
หลักการและเหตุผล 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีเกิดขึ้นในหลายประเทศท่ัว
โลก รวมถึงในประเทศไทย ท าให้รัฐบาลมอบนโยบายให้หน่วยงานต่างๆได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์แพร่
ระบาดท่ีเกิดขึ้น รวมท้ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึง ความส าคัญในการ
ดูแลนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงได้จัดท า แนวทางการจัดการเรียนการสอน  ของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (DLTV) ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้โรงเรียนใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 โรงเรียนบ้านทุ่งยัง้หัวฝายวิทยาจึงได้จัดท าโครงการการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (DLTV) ขึ้น 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV 
๒. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากส่ือและเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างหลากหลาย 
๓. เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้จัดระบบการส่ือสารระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและนักเรียนตามความ
เหมาะสม 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 เชิงปริมาณ 

๑. นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา จ านวน 202 คน ได้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ผ่านการ
จัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV 

๒. ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา จ านวน 17 คน มีการส่ือสารระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และ 
นักเรียนทุกสัปดาห์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1       

เชิงคุณภาพ 
๑. ผู้เรียนได้เรียนรู้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องผ่านการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV 

 
กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งยัง้หัวฝายวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน ๒๐๒ คน 
 
 
 
 



๑๖๖ 

 
 

วิธีด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑. ประชุมเสนอโครงการ 
๒. จัดท าโครงการ/แผนงาน เตรียม
ความพร้อมครู 
๓. ด าเนินการเรียนการสอน ผ่านการ
จัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV 
- ครูศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้และ
เตรียมการเรียนการสอนล่วงหน้าผ่าน 
เว็บไซต์ DLTV 
- ครูจัดท าเอกสารจัดการเรียนรู้ส าหรับ
นักเรียน 
- ครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อพูดคุย 
ให้ค าปรึกษาและรับส่งเอกสารเรียนรู้ 
- วิเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้ทางไกล 
ผลการเยี่ยมบ้านเพื่อน ามาทบทวนและ
ปรับปรุงแก้ไข ตามบริบทของนักเรียน
รายยบุคคล 
- ออกแบบการวัดผล ประเมินผล
นักเรียนร่วมกับผู้ปกครอง 
- ร่วมมือกับผู้ปกครองในการหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
๔. สรุปและรายงานผล 

พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
 
๑๘ พฤษภาคม – ๓๐ มิถุนายน  
๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรกฏาคม ๒๕๖๓ 

ครูน้ าอ้อย 
ครูน้ าอ้อย 
 
คณะครูทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครูน้ าอ้อย 
 

 
งบประมาณ 

- จากงบประมาณการด าเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน 
จ านวน  ๒๕,๐๐๐  บาท 

 
รายละเอียดงบประมาณ 
ท่ี รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย รวมเงิน 
๑ วัสดุทางการศึกษา - - ๑๓,๐๐๐ 
๒ ค่าพาหนะ   ๑๒.๐๐๐ 
     

รวมท้ังส้ิน ๒๕,๐๐๐ 
 
 
 



๑๖๖ 

 
 

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 - พฤษภาคม ๒๕๖๓– กรกฏาคม   ๒๕๖๔  โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 
 
การสังเกต/การวัดและประเมินผล 
 - จากการนิเทศ ก ากับ ติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 - จากการตรวจผลงานนักเรียน 
 - จากการปฏิบัติงานตามท่ีมอบหมาย 
 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. นักเรียนมีการเรียนรู้ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมสูงขึ้น 
๒. นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ผ่านส่ือ และกิจกรรมการเรียนรู้ จากการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่าน 

DLTV 
 
 
 
 
ผู้เสนอโครงการ 
 

 
(ลงช่ือ)……………………………………………………………. 

(นางน้ าอ้อย  เทพชาติ) 
ครู ช านาญการพิเศษ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
(ลงช่ือ)………………………………………………….………... 

(นางอรุณวรรณ  เทพดวงแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยัง้หัวฝายวิทยา 

 
 
 


