
 

 

๑๖๗ 

 

ส่วนท่ี ๕ 
การก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (ผลผลิต) 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

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

๑.ครูได้พัฒนาประสิทธิภาพการสรุปงานในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 
๒. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
๓. ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๔. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณมีความคิดสร้างสรรค์ 

 

๑๖พฤษภาคม

๒๕๖๓ 

ถึง  

๓๐ มีนาคม
๒๕๖๔ 

 
 

๕๙,๐๐๐บาท ๑.สถานศึกษามี
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา  
๒. สถานศึกษามีข้อมูล
สารสนเทศท่ีเป็นระบบ  
๓. ครูจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ  
๔. มีการจัดการเรียนรู้
และวัดผลประเมินผล
ตามสภาพจริงท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  

ครูพรรณี 
 

 

 

 



๑๖๘ 

 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (ผลผลิต) 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

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

๑. นักเรียนทุกระดับช้ันมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทุกลุ่มสาระการเรียนรู้ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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.๓มีผลการสอบ O-NET  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สูงขึ้น 

๑๖ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

ถึง 

 ๓๐ มีนาคม 
๒๕๖๒๔ 

๕,๗๕๘ 
บาท 

- นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งยัง้หัว
ฝายวิทยามีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในระดับต่างๆ ท้ังใน
ระดับชาติO-Net , NT ระดับ
เขตพื้นท่ี(Las) สูงขึ้น 

 

ครูพรรณ ี

๓. โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
- วิเคราะห์เอกสารหลักสูตร 
การศึกษา ประเมินหลักสูตร 
-  พัฒนา  ปรับปรุง  
เปลี่ยนแปลงหลักสูตร
สถานศึกษา 
- จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

๑.  คณะครูร่วมกันปรับปรุงหลักสูตร 
อย่างมีประสิทธิภาพท้ัง ๘ กลุ่มสาระ  และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๒.  ทุกกลุ่มสาระน าหลักสูตรที่ปรับปรุงและ
พัฒนาไปจัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๓.  ผู้เรียนมีพัฒนาการทางการเรียนสูงขึ้น 

๑๖ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

ถึง 

 ๓๐ มีนาคม 
๒๕๖๔ 

๕,๐๐๐ 
บาท 

๑. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การน าไปใช้จัดการเรียน การสอน
เพ่ือมุ่งพัฒนาให้นักเรียนที่จบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์สอดคล้องกับศักยภาพ
และความต้องการของผู้เรียน  

ครูธีรวิชญ ์
ครูธิดารัตน์ 
ครูศิริพร 

 

 



๑๖๙ 

 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (ผลผลิต) 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

 -  จัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู ้
-  จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามแผนการ
จัดประสบการณ์การ
เรียนรู ้

   ๒.ครูสามารถจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓. นักเรียนมีทักษะพืน้ฐาน 
ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการน าไปใช้
ในอนาคต 

 

๔ โครงการพัฒนา
คุณภาพระดับ
การศึกษาปฐมวัย 
-ฝึกพัฒนาศักยภาพใน
ทักษะด้านต่างๆของ
นักเรียนตามความถนัด 
- ร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันทักษะกับ
โรงเรียนอืน่ๆตามความ 

๑. นักเรียนได้เรียนมีความพร้อมทุกๆด้านตาม
ศักยภาพของตนเอง 
๒. นักเรียนได้พฒันาความพร้อมทุกด้านท้ังด้าน
ร่างกาย  ด้านอารมณ์-จิตใจ  สังคมและด้าน
สติปัญญา  
 

๑๖ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

ถึง 

 ๓๐ มีนาคม 
๒๕๖๔ 

๑๐,๐๐๐ 
บาท 

๑. ครูและผู้ปกครองมีรู้ระบบ
การเรียนการพัฒนาความพร้อม
ของนักเรียน 
๒. นัก เรียนได้พัฒนาความ
พร้อมทุกด้าน ท้ังด้านร่างกาย 
ด้านอารมณ์-จิตใจสังคมและ
ด้านสติปัญญา  
๓. นักเรียนมีความพร้อมท่ีจะ 

ครูศิริพร 
ครูสุวภา 

 



๑๗๐ 

 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (ผลผลิต) 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

 

เหมาะสม 
-จัดท าแฟูมพัฒนา
ทักษะของนักเรียน 
- พัฒนาทักษะทางด้าน
กีฬาของนักเรียน
อนุบาลอย่างต่อเนื่อง 

 

   ได้เรียนในระบบภาคบังคับ  

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๑ 

 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (ผลผลิต) 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

๕. โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 
- จัดกิจกรรมพัฒนา
นักเรียนท่ีมีความ 
สามารถพิเศษ (ฝึกซ้อม
ทักษะตามความถนัด) 
- คัดเลือกนักเรียนท่ีมี
ความสามารถเป็นเลิศ
ในด้านต่าง ๆ  เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุน 
- ส่งนักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันทักษะทาง
วิชาการ ระดับกลุ่ม
โรงเรียน ระดับจังหวัด 
ระดับภาค และ
ระดับประเทศ 
 

๑.นักเรียนมีความสนใจในการเข้าร่วมโครงการ 

๒. นักเรียนท่ีมีความสามรถพิเศษได้รับการฝึก
ทักษะและพัฒนาความสามารถทางวิชาการ 
๓. นักเรียนสามารถน าช่ือเสียงมาสู่โรงเรียน 
๔. ครูได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพ การเรียนการ
สอน โดยใช้ผลการแข่งขันเพื่อส่งเสริมผู้เรียน
เต็มศักยภาพ 

๑๖ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

ถึง 
 ๓๐ มีนาคม 

๒๕๖๔ 

๔๗,๒๕๖.๔ 
บาท 

๑. นักเรียนมีการพฒันาความรู้
ความสามารถและประสบการณ์
มากขึ้น 
๒. ครูมีการเตรียมนักเรียน เพื่อ
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
๓.  นักเรียนสามารถน า
ช่ือเสียงมาสู่โรงเรียน 
๔. นักเรียนเกิดความตระหนัก
ในการท่ีจะพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ 

๕. ครูได้มีโอกาสพัฒนา
ศักยภาพ การเรียนการสอน 
โดยใช้ผลการแข่งขันเพื่อ
ส่งเสริมผู้เรียนเต็มศักยภาพ 
 

ครูอินทิรา 
ครูน้ าอ้อย 

 
 
 
 



๑๗๒ 

 

กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง (Moral and Ethics) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (ผลผลิต) 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมา
ณ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

๖. โครงการน้อมน า
เศรษฐกิจพอเพยีง 
-กิจกรรมยุวเกษตร (ปลูก
ข้าว ,ปลูกพืชผัก        
สวนครัว ,เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 
เลี้ยงปลาน้ าจืด, งานช่าง) 

๑.โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้น 

๒. ครูและนักเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการ และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มข้ึน 
๓. นักเรียนมีคุณธรรมตามคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ และมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

๑๖ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

ถึง 
 ๓๐ มีนาคม 
๒๕๖๔ 

๑๐,๐๐๐ 
บาท 

๑. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนสอนตามสภาพจริง 
๒. ครูและนักเรียนจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ แบบบู รณาการ โดยน้อม น า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
ด ารัส  
๓. นักเรียนมีคุณธรรมตามคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 
๔. โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการศึกษา
เรียนรู้ของผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน 

ครูบุญทรัพย์ 
ครูจักรกฤษณ์ 

๗. โครงการความรู้สู่ชุมชน 
- ศึกษาและส ารวจแหล่ง
เรียนรู้   ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนการ 

๑. นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา
น าประสบการณ์มาพัฒนาการเรียนให้เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ดีขึ้น   
๒. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญา 

๑๖ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๓ ถึง 

 ๓๐ มีนาคม 
๒๕๖๔ 

๒,๐๐๐ 
บาท 

๑.นักเรียนได้ความรู้และประสบการณ์จาก
แหล่งเรียนรู้จริง  
๒.นักเรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  และการเรียนในรายวิชา
ต่างๆต่อไป 
๓. นักเรียนมีเจคติท่ีดีต่อการศึกษา 

ครูพรรณี 

 

 



๑๗๓ 

 

กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง (Moral and Ethics) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (ผลผลิต) 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

 
ประสานความร่ วมมื อ
ระหว่างชุมชน  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นกับโรงเรียน 

ท้องถิ่นตรงตามความต้องการของ
สถานศึกษา 

  

๔. การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

๕. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตรงตามสถานศึกษาต้องการ 

 

๘. โครงการส่งเสริมกิจกรรม
สภานักเรียน 
 - กิจกรรมประชาธิปไตย 

๑.  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับ  ๒  ขึ้นไป 
๒.  นักเรียนสามารถเข้าร่วมโครงการทุก
กิจกรรมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
๓.  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มี
ระเบียบวินัย มีความประพฤติเรียบร้อยมี
กิริยามารยาทตามท่ีพึงประสงค์ 
๔.  นักเรียนสามารถหลีกเล่ียงอบายมุข 
ส่ิงเสพติด การพนัน ส่ิงมอมเมา ปัญหา
ทางเพศได้ 

๑๖ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

ถึง 
 ๓๐ มีนาคม 
๒๕๖๔ 

๑๕,๐๐๐ 
บาท 

๑. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
๒. นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรม
ตามโครงการได้ทุกกิจกรรมอย่าง
ถูกต้องเหมาะสมและรักการท างาน
เป็นทีม 
๓. นักเรียนมีระเบียบวินัย มีมารยาท มี
ความประพฤติดี  ไม่เห็นแก่ตัว 
๔. นักเรียนปฏิบัติตามหลักธรรมของ
ศาสนาท่ีตนนับถือได้ถูกต้อง และ
ห่างไกลอบายมุขส่ิงเสพติด ส่ิงมอมเมา 
การพนัน ปัญหาทางเพศ 

ครูจักรกฤษณ์ 

 

 

 

 



๑๗๔ 

 

กลยุทธ์ที่ ๓ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและลดความเหลื่อมล้ าผูเ้รียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (Filling the gap) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (ผลผลิต) 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

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

๑. ห้องสมุดมีความเอื้อต่อการศึกษา
ค้นคว้า 
๒. การเข้าใช้บริการห้องสมุดของ
นักเรียนและบุคคลากรทางการศึกษา 

๑๖ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

ถึง 
 ๓๐ มีนาคม 

๒๕๖๔ 

๙,๐๐๐ 
บาท 

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

ครูณัฐวงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



๑๗๕ 

 

กลยุทธ์ที่ ๓ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและลดความเหลื่อมล้ าผูเ้รียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (Filling the gap) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (ผลผลิต) 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

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

๑. เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษสามารถ
เรียนร่วมกับเด็กปกติได้อย่างมีความสุข 
และมีพัฒนาการด้านต่างๆ ตามศักยภาพ
ของเด็กแต่ละบุคคล 

๒. เด็กปกติยอมรับ เห็นอกเห็นใจ
ตลอดจนท างานร่วมกับเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษได้และให้ความช่วยเหลือ
รวมท้ังให้ก าลังใจในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่าง ๆ โดยไม่หวังผลตอบแทน 

๓. เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษสามารถ
ปรับตัวเข้ากับสังคมและด ารงชีวิตได้อย่าง
มีความสุข 

๔. ครูผู้สอนและครูประจ าช้ันมีเจตคติ
เข้าใจหลักจิตวิทยาเด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษ สามารถสอนเด็กพิเศษได้ 

๑๖ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

ถึง 
 ๓๐ มีนาคม 

๒๕๖๔ 

๓,๐๐๐ 
บาท 

๑. นักเรียนในกลุ่มท่ีมีความต้องการ
พิเศษ สามารถเรียนร่วมกับนักเรียน
ปกติได้อย่างมีความสุข 
๒. นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ 
สามารถ เรี ยนรู้ และ ไ ด้ รั บพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามศักยภาพของตนเอง
ได้อย่างมีความสุข 
๓. บุคลากรในโรงเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อ
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเรียนร่วม
ตามโครงการโรงเรียนแกนน าจัดการ
เรียนร่วม 
๔. ชุมชนและหน่วยงานมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมพัฒนาการ การปูองกัน
และฟื้นฟูสมรรถภาพ 
 

ครูธิดารัตน์ 
ครูหัดทยา 

 

 

 



๑๗๖ 

 

กลยุทธ์ที่ ๓ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและลดความเหลื่อมล้ าผูเ้รียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (Filling the gap) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (ผลผลิต) 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

๑๑. โ ค ร ง ก า ร ร ะ บ บ ดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 - กิจกรรมส่งเสริมรายได้
ระหว่างเรียน 
- กิ จ ก ร ร ม เ ยี่ ย ม บ้ า น
นักเรียน 
 

๑.โรงเรียนให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ทุกคนและทุกด้าน 
๒.นักเรียนมีคุณภาพชีวิต ได้รับการดูแล
ด้านการเรียน การพัฒนาตนเอง เรียนรู้
อย่างมีความสุข 
๓.นักเรียนมีความอบอุ่น มีความปลอดภัย
ได้รับการดูแลช่วยเหลือมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

๑๖ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

ถึง 
 ๓๐ มีนาคม 

๒๕๖๔ 

๓,๐๐๐ 
บาท 

สามารถแก้ ไขปัญหานักเรียนกลุ่ม
เส่ียง/มีปัญหา  และส่งเสริมสนับสนุน
นักเรียนกลุ่มปกติให้เรียนรู้ได้อย่างมี
ความสุข 

 

ครูพีรวัฒน ์

๑๒. โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 
- จัดกิจกรรมดูแลสุขภาพ 
ตรวจสุขภาพ โดยครู
ประจ าช้ัน /ครูเวร 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ การดูแลสุขภาพ 
การออกก าลังกายโดยครู
ประจ าช้ัน/ครูเวร 

๑. โรงเรียนดูแล ส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
การตรวจสุขภาพให้กับนักเรียน 
๒.โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดูแล
สุขภาพอนามัย การออกก าลังกายให้กับ
นักเรียน 
๓.โรงเรียนท าประกนัชีวิตหมู่ให้กับ
นักเรียน 
 

๑๖ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

ถึง 
 ๓๐ มีนาคม 

๒๕๖๔ 

๑๐,๐๐๐ 
บาท 

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

ครูน้ าอ้อย 
ครูหัดถยา 

 

 

 



๑๗๗ 

 

กลยุทธ์ที่ ๓ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและลดความเหลื่อมล้ าผูเ้รียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (Filling the gap) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (ผลผลิต) 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

 

-ท าประกันชีวิตหมู่ให้กับ
นักเรียนทุกคนทุกช้ันเรียน 

- กิจกรรม อย.น้อย 

     

๑๓. โครงการอาหารกลางวัน 
- จัดบริการอาหารแก่
นักเรียนแก่นักเรียนทุกคน   
- รณรงค์เรื่องความสะอาด 
ภายในโรงอาหาร  
- จัดท าบันทึกการท าความ
สะอาดของนักเรียน  
-จัดท าบันทึกการ
รับประทานอาหารของ
นักเรียนทุกช้ัน 
- จัดท าเมนูอาหารจ านวน  
๒  ภาคเรียน 
- จัดบรรยากาศภายในโรง
อาหาร 

๑.   ลดอัตรานักเรียนท่ีมีภาวะโภชนาการ
ต่ ากว่าเกณฑ์ให้น้อยลง 
๒.   นักเรียนทุกคนได้รับอาหารกลางวัน  
และอาหารเสริม (นม ) 
 

๑๖ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

ถึง 
 ๓๐ มีนาคม 

๒๕๖๔ 

งบประมาณ
สนับสนุน
จากองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลผางาม 

๑.  นักเรียน  และบุคลากร ของ
โรงเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน
ทุกคน 
๒.  นักเรียนมีสุขภาพดีข้ึน    
 

ครูอนงค์ศิริ 
 

 
 
 
 



๑๗๘ 

 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Teacher Enhancement) 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (ผลผลิต) 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

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

๑. มีเอกสารรายงานการประเมินตนเอง 
๒. มีการน ามาตรฐานของสพฐ.มาจัดท า

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน 

๓. ระดับคุณภาพของแต่ละมาตรฐานท่ี
ได้ประเมินตนเองสูงขึ้น 

๑๖ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

ถึง 
 ๓๐ มีนาคม 

๒๕๖๔ 

๓,๐๐๐ 
บาท 

๑. โรงเรียนมีการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียนอย่างเป็น
ระบบ 
๒. บุคลากรมีส่วนร่วมในการประกัน

คุณภาพภายในโรงเรียน 
๓. โรงเรียนมีการจัดท ารายงานการ

ประเมินเอง (SAR) และรายงานผล
การประกันคุณภาพของสถานศึกษา
ต่อชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

๔. โ ร ง เรี ยนน า จุ ด เ ด่น  จุด ท่ี คว ร
ปรับปรุง และแนวทางในการพัฒนา
ของโรงเรียนในปีการศึกษาต่อไป 

 

ครูธิดารัตน์ 

 



๑๗๙ 

 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Teacher Enhancement) 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (ผลผลิต) 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

๑๕.  โครงการพัฒนาบุคลากร 
 

๑.โรงเรียนมีการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 
ครู นักการฯ ในการประชุม อบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน ทุกคน 
๒.ผู้บริหาร บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ 
ครูมีความรู้  
๓.จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
นักการฯปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
๔.โรงเรียนมีคุณภาพอยู่ในระดับดีทุก
มาตรฐานท่ีก าหนด 

๑๖ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

ถึง 
 ๓๐ มีนาคม 

๒๕๖๔ 

๑๐,๐๐๐ 
บาท 

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

ผอ.อรุณวรรณ 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



๑๘๐ 

 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ออย่างมีประสิทธิภาพ (Teacher Enhancement) 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (ผลผลิต) 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

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

๑. โรงเรียนมีการจัดท า  ปรับปรุง  
พัฒนาระบบเอกสาร  ข้อมูล
สารสนเทศเป็นปัจจุบัน 
๒. โรงเรียนมีการจัดเก็บเอกสาร  
ข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  
สะดวกต่อ การค้นหา  และสามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. ข้อมูลสารสนเทศทุกประเภท
สะดวกต่อการใช้งาน  ค้นหา  และ
ตรวจสอบได้ 
๔. โรงเรียนมีระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้
ตลอดเวลา 
 

๑๖ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

ถึง 
๓๐ มีนาคม 

๒๕๖๔ 

๒๐,๐๐๐ 
บาท 

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

ครูธีรวิชญ ์

 
 
 



๑๘๑ 

 

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา 
(Good Governance) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (ผลผลิต) 
ระยะเวลา
ด าเนินงา

น 
งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

๑๗. โครงการโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล 
 

๒. นักเรียนได้เข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ โรงเรียน
มีความพร้อมด้าน อาคารสถานที่ เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านคุณธรรมจริยธรรมงานอาชีพสุขภาพและ
เทคโนโลยีมีทักษะ วิชาการทักษะชีวิตทักษะอาชีพ  

๒.ผู้บริหารครูและบคุลากรทางการศึกษา มีความ
พร้อมมีครูและบคุลากรครบชั้นครบทุกวิชาเอก ทั้งมี
สมรรถนะ ศักยภาพ คิดสร้างสรรค์นวัตกรรม คลัง
ความรู้  

๓. โรงเรียนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ นักเรียนเป็น
คนดีมีวินัยมีการเรียนรู้โดยใช้หลัก ของเหตุผล ตาม
หลักศาสตร์พระราชา พัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือการมี
งานท า 

๔. สร้างความร่วมมือระหว่างเอกชน บ้าน วัด 
โรงเรียน อย่างเป็นรูปธรรมมีความมั่นคง มั่งคัง่ย่ังยืน 

๑๖ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

ถึง 
 ๓๐ 

มีนาคม 
๒๕๖๔ 

๑๐,๐๐๐ 
บาท 

๑.  โรงเรียนมีความร่วมมือกับชุมชน  
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนท่ีอยู่ใกล้เคียงและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
เข้มแข็ง 
๒. ครู และบุคลากร ในโรง เรี ยนมี
ศีลธรรมคุณธรรม สามารถประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
๓. นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ตามมาตรฐานการศึกษา 
 

ครูพรรณี  
ครูบุญทรัพย์ 
ครูอนงค์ศิริ 
ครูธีรวิชญ ์
 

 
 
 



๑๘๒ 

 

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา 
(Good Governance) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (ผลผลิต) 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

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

๑.หัวหน้างานจัดท าและเสนอขอ
งบประมาณตามแผนกลยุทธ์หรือ
แผนพัฒนาโรงเรียน 
๒.ฝุายบริหารจัดสรรงบประมาณตาม
โครงการหรือกิจกรรมของโรงเรียน 
๓. ฝุายบริหารเบิกจ่ายและอนุมัติ
งบประมาณได้ทันตามโครงการ 
๔.เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบติดตามและ
ประเมินผลการใช้เงินและผลการ
ด าเนินงานท่ีเป็นปัจจุบัน 
๕. เจ้าหน้าท่ีจัดท าบัญชีการเงิน 
รายงานการเงินและงบการเงิน ของ
โรงเรียนเป็นปัจจุบัน 
๖. เจ้าหน้าท่ีจัดท าระบบฐานข้อมูล
สินทรัพย์ การจัดซื้อจัดจ้าง การ
บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุเป็น
ปัจจุบัน 

๑๖ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

ถึง 
 ๓๐ มีนาคม 

๒๕๖๔ 

๑๖,๑๑๘.๔    
บาท 

๑. การบริหารงานด้านงบประมาณ
ของ โรง เรี ยนมี ค วาม เป็น อิ สร ะ 
คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
๒. โรงเรียนมีผลผลิต ผลลัพธ์เป็นไป
ตามโครงการ/กิจกรรม หรือตาม
ข้อตกลงการให้บริการตามภารกิจ 
๓. โรงเรียนสามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรท่ีมีอย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 
 

ครูบุญทรัพย์,             
ครูอินทิรา, 
ครูรุ่งทิพย์, 
ครูอลิสสา 

 
 



๑๘๓ 

 

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา 
(Good Governance) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (ผลผลิต) 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

๑๙. โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อ
สุขภาพ 
- เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
กลุ่มโรงเรียน 

-จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน
โรงเรียน 

- เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนขยายโอกาส สพป.
เชียงราย เขต ๑ 

 

๑.นักเรียนได้รับการพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และ
สังคม 
นักเรียนมีวนิัยในตนเอง มีน้ าใจนักกีฬา 
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความรักมีความ
สามัคคีในหมู่คณะ 

๒.นักเรียนได้ออกก าลังกาย มีสุขภาพที่
สมบูรณ์แข็งแรง รู้จักการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด 

๓. นักเรียนมีทักษะ ความถนัดและ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๔.นักเรียนได้เล่นกีฬาอย่างท่ัวถึง และ
ยกระดับมาตรฐานการกีฬาชนิดต่างๆ 
สนุกสนาน เพลิดเพลิน 

๑๖ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

ถึง 
 ๓๐ มีนาคม 

๒๕๖๔ 

๓๐,๐๐๐ 
บาท 

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

ครูพรรณี 

 
 
 



๑๘๔ 

 

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา 
(Good Governance) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (ผลผลิต) 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

๒๐. โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที ่
- จั ด ห้ อ ง ส า นั ก ง า น ให้ เ ป็ น
เ อ ก เ ท ศ  เ ป็ น ร ะ เ บี ย บ  มี
ปร ะสิ ท ธิภ าพ ในการบริ ห า ร
สถานศึกษาและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทางราชการ 
- จัดภูมิทัศน์โดยรอบให้เอื้อต่อ
การจัดระเบียบการเรียนการ
สอน   เ ช่ น  ทาสี อ าค าร เ รี ย น
อาคารประกอบรั้วโรงเรียน  ให้
สวยงาม 
- ปรับปรุงสภาพแวดล้อมหน้า
ประตูทางเข้าและริมรั้วก าแพง
ด้านหน้าโรงเรียนให้เหมาะสม
สวยงาม 
- ปรั บปรุ ง ปู า ยโ ร ง เ รี ยน ให้
สวยงาม 

๑.อาคารเรียนมีพอเพียงและเหมาะสม
ต่อพื้นท่ีใช้สอยของโรงเรียน 
๒.ภูมิทัศน์โดยรอบเอื้อต่อการจัดการ
เรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๖ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

ถึง 
 ๓๐ มีนาคม 

๒๕๖๔ 

๒๐,๐๐๐ 
บาท 

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

ครูจักรกฤษณ์ 
ครูบุญทรัพย์ 

 
 
 
 



๑๘๕ 

 

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา 
(Good Governance) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (ผลผลิต) 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

๒๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 
๑.ปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์
ในโรงเรียนให้มีสภาพท่ีใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.มีการตรวจสภาพ ดูแล 
รักษาและซ่อมแซมอยู่
ตลอดเวลา 
๓.สนับสนุนการเรียนการสอน
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
บรรลุตามวัตถุประสงค 

เชิงปริมาณ 

-  ครุภัณฑ์ท่ีช ารุดได้รับการดูแลและ
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้
งานได้ 

เชิงคุณภาพ 

-  ครุภัณฑ์ในโรงเรียนมีสภาพที่
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

๑๖ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

ถึง 
 ๓๐ มีนาคม 

๒๕๖๔ 

๑๐๐,๐๐๐ 
บาท 

- ครุภัณฑ์ในโรงเรียนมีสภาพที่
สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

ครูจักรกฤษณ์ 
ครูพีรวัฒน ์
 

๒๒ โครงการระบบ
สาธารณูปโภค 
๑.เสริมสร้างนิสัยให้นักเรียน
รู้จักประหยัดในด้านการใช้
สาธารณูปโภคต่าง ๆ 

๑. มีการจัดการ ดูแลรักษาในด้านการ
ใช้ไฟฟูาและน้ าในโรงเรียน อย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า 
๒.ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียนของโรงเรียน  

๑๖ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

 

๑๔๐,๐๐๐ - โรงเรียน ได้รับการพัฒนาด้านระบบ
สาธารณูปโภค นักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษาใช้ไฟฟูาและน้ าใน
โรงเรียน อย่างประหยัดและคุ้มค่า 
 

ครูบุญทรัพย์ 
ครูอลิสสา 

 
 



๑๘๖ 

 

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา 
(Good Governance) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (ผลผลิต) 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

 

๒.ด าเนินการช าระค่า 
สาธารณูปโภคตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  

 

รู้จักประหยัดในด้านการใช้
สาธารณูปโภค 

ถึง 

 ๓๐ มีนาคม 
๒๕๖๔ 

 -ด าเนินการช าระค่าสาธารณูปโภค  

๒๓. โครงการสานสัมพันธ์ใต้ร่ม
จามจุรี 

- จัดกิจกรรมผ้าปุาศิษย์เก่า
โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝาย
วิทยา 

 

๑. ชุมชนให้ความส าคัญในการมีส่วน
ร่วมจัดการศึกษา 
๒. ศิษย์เก่ามีความกตัญญูต่อสถานศึกษา
และร่วมพัฒนาสถานศึกษา 
๓. โรงเรียนและชุมชนสานสัมพันธ์รัก
และหวงแหนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

๑๖ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

ถึง 
 ๓๐ มีนาคม 

๒๕๖๔ 

๑,๐๐๐ 
บาท 

     โรงเรียนสามารถให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาและสนับสนุน
งบประมาณ 

ครูพรรณี 

 

 

 

 



๑๘๗ 

 

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา 
(Good Governance) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (ผลผลิต) 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

๒๔. พัฒนากระบวนการจัด
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้” 

เชิงปริมาณ 

๑. คณะครูร้อยละ ๑๐๐  สามารถจัด
กิจกรรมตาแนวทาง นโยบายลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ ได้อย่างมีคุณภาพเป็น
ปรกติ  

๒. คณะครูร้อยละ ๑๕ ได้รูปแบบการจัด
กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กลุ่ม
สาระหลักในห้องเรียนท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดของหลักสูตร 

๓. โรงเรียนมีรูปแบบการจัดกิจกรรมลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดของหลักสูตรอย่าง
น้อย ๒ กลุ่มสาระหลัก 

 

 

๑๖ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

ถึง 
 ๓๐ มีนาคม 
๒๕๖๔ 

๑๐,๐๐๐ 
บาท 

-โรงเรียนมีระบบการจัดกิจกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ที่เน้น Active  
Learning ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน
และตัวชี้วัด  และครอบคลุมการพัฒนา  
๔H 

- โรงเรียนมีรูปแบบการจัดกิจกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เน้น  Active  
Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวช้ีวัดของ
หลักสูตรอย่างน้อย ๓ กลุ่มสาระหลัก 

-   นักเรียนได้รับการพัฒนาตนเอง
ครอบคลุม ๔H อย่างมีคุณภาพ และมี
ความสามารถพื้นฐานตามหลักสูตร 

-ผู้เรียนมีความสามารถสอดคล้องกับ
คุณภาพเด็กไทยยุค ๔.๐ 

 

ครูธีรวิชญ์, 
 



๑๘๘ 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (ผลผลิต) 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

  

เชิงคุณภาพ 

๑. ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความ 

ถนัดและความสนใจ อย่างมีความสุข 

๒. ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองรอบด้าน 
ครอบคลุม ๔H 

๓. ผู้เรียนได้รับโอกาสและมีเวลาลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
มากขึ้นในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
หลัก 

๔. ผู้เรียนได้รับพัฒนาความสามารถ
พื้นฐานตามหลักสูตรและคุณภาพ
เด็กไทย ยุค ๔.๐ 

๕. ครูปรับบทบาทของตนเองจากผู้สอน
เป็นผู้อ านวยความสะดวกของกิจกรรม
มากขึ้น 

๖. โรงเรียนมีระบบนิเทศภายในท่ีส่งผล
ต่อการปรับคุณภาพการสอนมากขึ้น  

๗. โรงเรียนมีระบบปฏิบัติการท่ีเข้มแข็ง 

  

ครูมีการพัฒนาและปรับแนวทางใน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้น

กิจกรรม  Active  Learning  ท าให้
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่าง

มีคุณภาพมากขึ้น         

 



๑๘๙ 

 

 


