
 

รายงานผลความก้าวหน้าของการด าเนินงาน 
โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

กรอบระยะเวลา ช่วงที่ 1 (1 ต.ค.64 – 31 มีนาคม 2565) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
ต าบลป่ามะนาว  อ าเภอบ้านฝาง  จังหวัดขอนแก่น 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 
 



 
 

รายงานผลความก้าวหน้าของการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 
กรอบระยะเวลา ช่วงที่ 1 (1 ต.ค.64 – 31 มีนาคม 2565) 

 
ระดับปฐมวัย 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 

ใช้ไป คงเหลือ ด าเนินการ
เสร็จ 

รอ
ด าเนินการ 

1 โครงการส่งเสริมพัฒนาด้าน
ร่างกายของเด็กปฐมวัย 

2,000 2,000 0   

2 โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้าน
อารมณ์และจิตใจของเด็กปฐมวัย 

2,000 2,000 0   

3 โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้าน
สังคมของเด็กปฐมวัย 

2,000 2,000 0   

4 โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้าน
สติปัญญาของเด็กปฐมวัย 

1,540 1,540 0   

5 โครงการการพัฒนาบุคลากรสู่ความ
เป็นครูปฐมวัยที่ดีมีคุณภาพ 

1,000 1,000 0   

6 โครงการสร้างเสริมศักยภาพการ
บริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย 

1,000 1,000 0   

7 โครงการการบริหารหลักสูตร และ
จัดกระบวนการเรียนรู้ปฐมวัย 

1,000 1,000 0   

8 โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

1,000 1,000 0   

9 โครงการส่งเสริมการสร้างโรงเรียน
ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

1,500 1,500 0   

10 โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา  
วิสัยทัศน์  และจุดเน้นของ
การศึกษาปฐมวัย 

1,000 1,000 0   

11 โครงการพัฒนาสถานศึกษาตาม
นโยบายและแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้
สูงขึ้น 

1,000 1,000 0   

 
 
 
 
 



 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ที ่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 

ใช้ไป คงเหลือ ด าเนินการ
เสร็จ 

รอ
ด าเนินการ 

1 โครงการพัฒนาการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร และการคิด 

5,000 3,824 1,176   

2 โครงการพัฒนาความสามารถใน
การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักเรียน 

2,000 2,000 0   

3 โครงการพัฒนาความก้าวหน้า
ทางการเรียนตามหลักสูตร 

5,000 5,000 0   

4 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการทดสอบ
ระดับชาติ 

5,000 1,450 3,550   

5 โครงการเตรียมความพร้อมใน
การศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการ
ท างาน 

2,000 1,000 1,000   

6 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมอันพึงประสงค์ 

10,000 8,992 1,008   

7 โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
สุนทรียภาพ 

28,500 19,124 9,376   

8 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 2,300 1,500 800   

9 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

28,300 25,415 2,885   

10 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

50,000 49,816 184   

11 โครงการความสัมพันธ์กับชุมชน 2,500 2,000 500   

12 โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน 

2,400 1,000 1,400   

13 โครงการพัฒนากระบวนการจัดการ
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

45,000 38,999 6,001   

 
 
 
 
 



 
 
ระดับปฐมวัย 
ชื่อโครงการ                โครงการส่งเสริมพัฒนาด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย 
แผนงาน                     วิชาการ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวรรณา  พุฒละ และนางสาวนภสร  คุณประเสริฐ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2564 ( มิถุนายน 2564 – มีนาคม 2565) 
สอดคล้องกับ  1. ยุทธศาสตร์ที่ 1  2. กลยุทธ์ ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
   3. มาตรฐานการศึกษา  1) ปฐมวัย มาตรฐานที่ 1 2) ขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 1 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่มีการพัฒนาของร่างกายเป็นอย่างมาก ทั้งเรื่องของน้ าหนัก ส่วนสูง  ส่งผลต่อทักษะการ
เคลื่อนไหวของร่างกายอย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์และทรงตัวได้จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กมี
สุขภาพอนามัยที่ดี รักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น  หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด
ซึ่งจะส่งผลต่อพัฒนาการด้านอ่ืนๆของเด็กด้วย การพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กจึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องจัดกิจกรรมให้สอดคล้อง กับพัฒนาการเฉพาะด้านให้กับนักเรียน ด้านร่างกายควรให้เด็กได้เล่นอิสระ
กลางแจ้ง เล่นเครื่องเล่นสนาม ปีนป่าย เคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะดนตรี เล่นเกมการศึกษา ฝึกช่วยเหลือตนเองในการ
แต่งกาย หยิบจับช้อนส้อม และใช้วัสดุอุปกรณ์ศิลปะ เช่น สีเทียน กรรไกร พู่กัน ดินเหนียว 
2. วัตถุประสงค์  

  1. มีน้ าหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 2. มีทักษะเคลื่อนไหวตามวัย 
 3. มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 
 4. หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค  อุบัติเหตุ  ภัย  และสิ่งเสพติด 
3.  เป้าหมาย 

  1. ผู้เรียนทุกคนมีน้ าหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 2. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะเคลื่อนไหวตามวัย 
 3. ผู้เรียนทุกคนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 
 4. ผู้เรียนทุกคนหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค  อุบัติเหตุ  ภัย  และสิ่งเสพติด 
4. งบประมาณ  งบประมาณ      2,000          บาท 
5.  ผลที่ได้รับ 

  1. นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 2. นักเรียนมีทักษะเคลื่อนไหวตามวัย 
 3. นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 
 4. นักเรียนหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค  อุบัติเหตุ  ภัย  และสิ่งเสพติด 
 
 
 
 
 
 



 
 
ชื่อโครงการ    โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจของเด็กปฐมวัย 
แผนงาน                     วิชาการ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวรรณา  พุฒละ และนางสาวนภสร   คุณประเสริฐ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2564 ( มิถุนายน 2564 – มีนาคม 2565) 
สอดคล้องกับ  1. ยุทธศาสตร์ที่ 1  2. กลยุทธ์ ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
   3. มาตรฐานการศึกษา  1) ปฐมวัย มาตรฐานที่ 2  2) ขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 1 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับแรกเพ่ือวางรากฐานชีวิตของเด็กไทยให้เจริญเติบโต
อย่างสมบูรณ์มีพัฒนาการสมวัยอย่างสมดุลทั้งด้านร่างกายด้านอารมณ์-จิตใจด้านสังคมและด้านสติปัญญาซึ่งเป็นการพัฒนา
เด็กบนพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กโดยใช้กิจกรรม
กระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการสมองอย่างเต็มที่ทั้งกิจกรรมในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรจากสภาพปัจจุบันโรงเรียนมี
ความตระหนักและเห็นความส าคัญของการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมแสนขยันอดทนส าหรับ
เด็กปฐมวัยและกิจกรรมพัฒนาสมองเนื่อง จากเป็นกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคม
และสติปัญญาท าให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ตามเกณฑ์พัฒนาการในแต่ละช่วงวัยได้อย่างเหมาะสมส่งผลให้เด็กมี
สุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะดนตรีและการเคลื่อนไหวมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยรวมทั้งเป็นการตอบสนองกลยุทธ์ของโรงเรียนในการพัฒนากิจกรรมเพ่ือให้เด็กมีทักษะและรักการท างานสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตมีสุนทรียภาพมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ซึ่งสอด  คล้อง
กับเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ต้องการให้คนไทยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นพลเมืองดี 
2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้เรียนร่าเริงแจ่มใสมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักชื่นชมศิลปะดนตรี  การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 

3. เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนทุกคนร่าเริงแจ่มใสมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 
2. ผู้เรียนทุกคนมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 
3. ผู้เรียนทุกคนสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
4. ผู้เรียนทุกคน ชื่นชมศิลปะดนตรี  การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 

4.  งบประมาณ  2,000 บาท 
5. ผลทีจ่ะได้รับ 

1. ผู้เรียนร่าเริงแจ่มใสมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 
2. ผู้เรียนมีความม่ันใจและกล้าแสดงออก 
3. ผู้เรียนสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
4. ผู้เรียน ชื่นชมศิลปะดนตรี  การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 

 
 
 



 
 
ชื่อโครงการ     โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัย 
แผนงาน                     วิชาการ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวรรณา  พุฒละ และนางสาวนภสร  คุณประเสริฐ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2564 ( มิถุนายน 2564 – มีนาคม 2565) 
สอดคล้องกับ  1. ยุทธศาสตร์ที่  1 
   2. กลยุทธ์ ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
   3. มาตรฐานการศึกษา  1) ปฐมวัย มาตรฐานที่ 3 
      2) ขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 1 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาประเทศยุคโลกาภิวัฒน์นั้น คุณภาพของคนมีผลต่อความส าเร็จอย่างส าคัญยิ่ง โดยเฉพาะ "เด็ก" ถือว่ามี
ความส าคัญที่สุด เพราะการสร้างคนให้มีคุณภาพ ต้องด าเนินการอย่างถูกต้อง เหมาะสมและต่อเนื่อง ในแต่ละช่วงวัย 
เนื่องจาก คนเปลี่ยนแปลง เจริญเติบโต และเรียนรู้ตลอดเวลา "เด็ก" เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าสูงสุดเหนือทรัพยากร
ใดๆ ในโลก เด็กทุกคนมีคุณค่าในตัวเองทุกคนจึงคาดหวังให้เด็กได้เจริญเติบโตในครอบครัวที่เพียบพร้อม  และได้รับการ
พัฒนารอบด้านทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความรับผิดชอบ มีเหตุผลควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่าง
เหมาะสม มีความเข้าใจ รู้จักตนเองดูแล  ช่วยเหลือตนเอง และพ่ึงตนเองได้ตลอดจนสามารถด าเนินชีวิตที่มีคุณค่า ต่อ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ได้อย่างมีความสุข และประสบความส าเร็จ คู่มือดูแลสุขภาพจิตเด็กวัย
เรียน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กล่าวไว้ว่า เด็กปฐมวัย ร่างกายก าลังเจริญเติบโต มีความกระตือรือร้นที่จะ
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากประสบการณ์ของเด็กเอง จากบุคคลและสิ่งต่างๆ จึงชอบลองท าสิ่งที่ท้าทายความสามารถ ต้องการ
เพ่ือน เล่นเป็นกลุ่ม ชอบแข่งขัน ชอบออกก าลังกาย และแสดงออกในรูปแบบต่างๆ ต้องการให้ผู้อ่ืนสนใจ ชอบคนยกย่อง 
ชมเชย รวมทั้งการยอมรับจากครูและเพ่ือน การรู้จักและเข้าใจพัฒนาการของเด็กอย่างถ่องแท้จะช่วยให้ครูสามารถส่งเสริม
แก้ไข และพัฒนาเด็กได้อย่างถูกต้องเหมาะสมการเล่น เป็นส่วนส าคัญของชีวิตเด็กปฐมวัย ทั้งการเล่นกับเพ่ือนเป็นกลุ่ม 
เช่น รีรีข้าวสาร เล่นเกมต่างๆ และการเล่นของเล่นช่วยให้เด็กเรียนรู้จากการกระท า รู้คิด รู้จักแก้ปัญหา และมีความ
เพลิดเพลิน ครูจึงควรส่งเสริมให้เด็กมีจุดเริ่มต้นในชีวิตที่ดีได้ ด้วยการส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสเล่นอย่างสร้างสรรค์ และ
ปลอดภัยปล่อยให้เด็กเพลิดเพลินกับการแสวงหาค าตอบด้วยตัวเองผ่านการเล่นมีงานวิจัยที่ท าในอิสราเอลได้ผลออกมาว่า 
เด็กที่เล่นได้ดีในสถานการณ์ที่สร้างสรรค์ จะมีความสามารถในการเรียนรู้ และมีพัฒนาการทางสังคม อารมณ์ ภาษา 
สติปัญญา มีความอยากรู้อยากเห็น ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการที่ดีกว่าเพ่ือเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ ให้เด็กได้เล่น เพ่ือเสริมสร้างทักษะในด้านต่างๆ ที่กล่าวมา ตลอดจนความสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน และให้เด็กได้รู้จักการเคารพ กฎ กติกา มารยาท และน้ าใจนักกีฬามากกว่า มุ่งเน้นผลแพ้ หรือชนะ 
 
2. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้นักเรียนมีวินัย  รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่  ครูอาจารย์ 
 2. เพ่ือให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต  ช่วยเหลือแบ่งปัน 
 3. เพ่ือให้นักเรียนเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 4. เพ่ือให้นักเรียนประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนเองนับถือ 
3. เป้าหมาย 
 1. ผู้เรียนทุกคนมีวินัย  รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่  ครูอาจารย์ 
 2. ผู้เรียนทุกคนมีความซื่อสัตย์ สุจริต  ช่วยเหลือแบ่งปัน 



 
 
 3. ผู้เรียนทุกคนเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 4. ผู้เรียนทุกคนมีประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนเองนับถือ 
4.  งบประมาณ  6,418  บาท 
5.  ผลทีจ่ะได้รับ 

1. นักเรียนช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ 
 2. นักเรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต  ช่วยเหลือแบ่งปัน 

3. นักเรียนเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
4. นักเรียนมีประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนเองนับถือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ชื่อโครงการ     โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย 
แผนงาน                     วิชาการ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวรรณา  พุฒละ และนางสาวนภสร  คุณประเสริฐ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2564 ( มิถุนายน 2564 – มีนาคม 2565) 
สอดคล้องกับ  1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 2. กลยุทธ์ ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
   3. มาตรฐานการศึกษา  1) ปฐมวัย มาตรฐานที่ 4 2) ขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่  1 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

เด็กปฐมวัยอยู่ในวัยสมองมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการพัฒนาทางสติปัญญาของเด็ก  ทั้งความสนใจใน
การเรียนรู้ ความคิดรวบยอด ทักษะ จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ เด็กจะสามารถเติบโตและพัฒนาเรื่องสติปัญญา
ได้อย่างต่อเนื่อง มั่นคง ยั่งยืน ตามความมุ่งหมายของการพัฒนาการศึกษานั้น การพัฒนาด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย มี
ความส าคัญมาก โดยเมื่อได้มีการพัฒนาการด้านสติปัญญาที่สมวัย ซึ่งหมายถึงเด็กมีลักษณะพฤติกรรมที่สามารถแสดงออก
ตามขั้นการพัฒนาด้านสติปัญญาได้อย่างเหมาะสมกับวัย มีการเปลี่ยนแปลงทางความสามารถทางการเรียนรู้ การคิด โดย
พัฒนาจากรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า รวมถึงการพัฒนาการคิดโดยมีรายละเอียดเพ่ิมขึ้น ดังนั้นจึงจัดให้มีการส่งเสริม
พัฒนาการทางด้านสติปัญญา 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว  ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 
4. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
5. เพ่ือให้นักเรียนมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

3. เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนทุกคนสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว  ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 
2. ผู้เรียนทุกคนมีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
3. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะภาษาที่เหมาะสมกับวัย 
4. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
5. ผู้เรียนทุกคนมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

4. งบประมาณ 1,540   บาท 
5.  ผลที่ได้รับ 

1. นักเรียนสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว  ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 
2. นักเรียนมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
3. นักเรียนมีทักษะภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 
4. นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
5. นักเรียนเรียนมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

 
 
 



 
 
ชื่อโครงการ  โครงการการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นครูปฐมวัยท่ีดีมีคุณภาพ 
แผนงาน                     บรหิารบุคคล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวรรณา  พุฒละ และนางสาวนภสร  คุณประเสริฐ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2564 ( มิถุนายน 2564 – มีนาคม 2565) 
สอดคล้องกับ  1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 2. กลยุทธ์ ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
   3. มาตรฐานการศึกษา  1) ปฐมวัย มาตรฐานที่ 5  2) ขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่  7 
 
1.หลักการและเหตุผล 

ภารกิจของการจัดการศึกษาปฐมวัยจะบรรลุเป้าหมายได้ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการ เช่น หลักการ
บริหาร  วัสดุอุปกรณ์  งบประมาณ  และบุคลากร  ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้ว  จะเห็นว่าองค์ประกอบด้านบุคลากรมีความส าคัญ
อย่างยิ่ง เพราะถ้ามีบุคลากรมีคุณภาพสูงแล้ว บุคลากรย่อมจะเป็นผู้น าองค์ประกอบอื่น ๆ ที่มีอยู่ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ดังนั้นถ้าต้องการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน จ าเป็นจะต้องพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ 

 
2.วัตถุประสงค์ 

1.  ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถน ามาประยุกต์ในการจัด
ประสบการณ์ 
2. ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
3.  ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 
4.  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 
5. ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่
ผู้ปกครอง 
6.  ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์ 
7.  ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
8.  ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง 
9.  ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย 
10. ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 

 
3. เป้าหมาย 

1.  ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถน ามาประยุกต์ในการจัด
ประสบการณ์ได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพร้อยละ  91 ขึ้นไป 

2.  ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพมีคุณภาพร้อยละ  91    ขึ้นไป 

3.  ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวกอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอมีคุณภาพร้อยละ 91 ขึ้นไป 
4.  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

มีคุณภาพร้อยละ  91 ขึ้นไป 
5.  ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็ก

แก่ผู้ปกครองอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอมีคุณภาพร้อยละ  91 ขึ้นไป 



 
 

6.  ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์อย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั้งมีคุณภาพร้อยละ  91 ขึ้นไป 

7.  ครูมีความสามารถในการจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลามีคุณภาพร้อยละ 91 ขึ้นไป 
8.  ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครองอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอมีคุณภาพร้อยละ  91 ขึ้นไป 
9.  ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัยมีคุณภาพร้อยละ  91 ขึ้นไป 

 10. ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอมีคุณภาพร้อยละ  
91 ขึ้นไป 
5.   งบประมาณ  1,000 บาท 

 
 
 

6.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ครูปฐมวัยมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
2. การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนมีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ชื่อโครงการ  โครงการสร้างเสริมศักยภาพการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย 
แผนงาน                     บรหิารทั่วไป 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวรรณา  พุฒละ และนางลาวัลย์  อุระศิลป์ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2564 ( มิถุนายน 2564 – มีนาคม 2565) 
สอดคล้องกับ  1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 2. กลยุทธ์ ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
   3. มาตรฐานการศึกษา  1) ปฐมวัย มาตรฐานที่ 6  2) ขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่  8 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

การบริหารจัดการศึกษา เป็นหัวใจส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนด าเนินไปอย่างเป็นระบบ เอ้ือ
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้องเกิดความพึงพอใจ  
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
2. เพ่ือให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  ภาวะผู้น า  และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
3. เพ่ือให้ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐาน 
4. เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
5. เพ่ือให้ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
6. เพ่ือให้ผู้บริหารให้ค าแนะน า  ค าปรึกษา ทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็ม

เวลา 
7. เพ่ือให้เด็ก  ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 

3. เป้าหมาย 
1. บริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ได้ระดับคุณภาพ  5 
2. น าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา และส่งเสริมคุณภาพเด็ก  ได้ระดับคุณภาพ  5 

 3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ได้ระดับคุณภาพ  5 
 4. เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย ได้ระดับคุณภาพ  5 
4.   งบประมาณ 1,000     บาท 
5.  ผลที่ได้รับ 

1. ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
 
 
ชื่อโครงการ  โครงการการบริหารหลักสูตร และจัดกระบวนการเรียนรู้ปฐมวัย 
แผนงาน                     วิชาการ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวรรณา  พุฒละ  และลาวัลย์  อุระศิลป์ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2564 ( มิถุนายน 2564 – มีนาคม 2565) 
สอดคล้องกับ  1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 2. กลยุทธ์ ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
   3. มาตรฐานการศึกษา  1) ปฐมวัย มาตรฐานที่ 7  2) ขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 10 
 



 
 
1.หลักการและเหตุผล 

เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมพัฒนาการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กตลอดจนได้รับการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ออย่างเหมาะสม ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็กกับผู้สอน เด็กกับผู้เลี้ยงดูหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดู พัฒนา และให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัยเพ่ือให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามล าดับขั้นของ
พัฒนาการทุกด้านอย่างเป็นองค์รวม มีคุณภาพ และเต็มตามศักยภาพ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยจึงเป็นทิศทางส าคัญใน
การจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ  โดยมุ่งเน้นให้เด็กได้รับการพัฒนาและมีความพร้อมในการเรียนรู้อย่างรอบด้าน เด็ก
จะได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามวัยแลความสามารถของแต่ละบุคคล 
2.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือใหม้ีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  เพ่ือให้มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 
3. เพ่ือจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
4. เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง  ชุมชน  และท้องถิ่น 
5. เพ่ือจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการช่วยพัฒนาการเด็กอย่างรอบด้าน 

3.  เป้าหมาย 
 1. มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณภาพได้ระดับ         
คุณภาพ  5 
 2. มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัยได้ระดับคุณภาพ  5 

   3.  จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยได้ระดับคุณภาพ  5 
 4.  การมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่นได้ระดับคุณภาพ 5 
 5. จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กได้อย่างรอบด้านได้ระดับคุณภาพ 5 

4.   งบประมาณ 1,000 บาท 
7.  ผลทีไ่ด้รับ 

1.  โรงเรียนมีหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ตรงความต้องการของท้องถิ่น 
2.  ผู้เรียนมีคุณภาพมากข้ึน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
แผนงาน                     วิชาการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวรรณา  พุฒละ  และน.ส.จินตนา   ต่อสกุล 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2564 ( มิถุนายน 2564 – มีนาคม 2565) 
สอดคล้องกับ  1. ยุทธศาสตร์ที่ 4 2. กลยุทธ์ ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
   3. มาตรฐานการศึกษา  1) ปฐมวัย มาตรฐานที่ 8  2) ขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่  12 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการในด้านคุณภาพการศึกษา
ตามหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา อีกท้ังกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 หมวด 2 ข้อ14 ก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยให้สถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก”การ
ประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะเป็นระบบที่สร้างความมั่นใจให้ทั้ง
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรของสถานศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมเชื่อม่ันได้ว่าสถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษา ให้มีคุณภาพมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ส าเร็จการศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถ  มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดและสังคมต้องการ  ฉะนั้นทางสถานศึกษาจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่อง
และเป็นการสนองนโยบายดังกล่าว 
2.  วัตถุประสงค์ 

1  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
2 เพื่อจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 
3  เพ่ือจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ 
4  เพ่ือติดตามตรวจสอบและประเมินผลกรด าเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
5.  เพ่ือน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
6.  เพ่ือจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

3.  เป้าหมาย 
 1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

2. บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจ  สามารถปฏิบัติกิจกรรมในกระบวนการพัฒนาการศึกษา 
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

3. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งตามกฎกระทรวงว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
5.   งบประมาณ   1,000    บาท 
 
 
 



 
 
7.  ผลที่ได้รับ 

1.  นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
2.  บุคลากรปฏิบัติกิจกรรมตามมาตรฐานก าหนด 
3. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งมปีระสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ชื่อโครงการ                โครงการส่งเสริมการสร้างโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
แผนงาน                     บรหิารงานทั่วไป 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวรรณา  พุฒละ และน.ส.จินตนา  ต่อสกุล 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2564 ( มิถุนายน 2564 – มีนาคม 2565) 
สอดคล้องกับ  1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 2. กลยุทธ์ ข้อที่ 3  เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   3. มาตรฐานการศึกษา  1) ปฐมวัย มาตรฐานที่ 9  2) ขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่  13 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ชีวิตคือการเรียนรู้ จ าเป็นที่โรงเรียนจะต้องถือเป็นสิ่งส าคัญในการสร้าง 
ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน บุคลากร ครอบครัว ชุมชน และ
ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในลักษณะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคคลากรในสถานศึกษา 
2. เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ
องค์กรที่เก่ียวข้อง 

3. เป้าหมาย 
1. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือ 

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากร รวมถึงผู้เกี่ยวข้องได้ระดับคณุภาพ  5 
2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในสถานศึกษา และระหว่างสถานศึกษากับ 

ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้องได้ระดับคณุภาพ  5 
5. งบประมาณ    1,500     บาท 
7.  ผลที่ได้รับ 

1. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
2. ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
3. เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ชื่อโครงการ              การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา  วิสัยทัศน์  และจุดเน้นของการศึกษา

ปฐมวัย 
แผนงาน                     วิชาการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวรรณา  พุฒละ และน.ส.จินตนา  ต่อสกุล 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2564 ( มิถุนายน 2564 – มีนาคม 2565) 
สอดคล้องกับ  1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 2. กลยุทธ์ ข้อที่ 4 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น 
   3. มาตรฐานการศึกษา  1) ปฐมวัย มาตรฐานที่ 10  2) ขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่  14 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนได้มจีัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย เพื่อให้ตอบสนองต่อความสามารถและการพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างค่านิยมที่ดีงาม การสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม 
อนุรักษ์ภูมิปัญญาของไทยและวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

การศึกษาปฐมวัยมุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างมี
คุณภาพและต่อเนื่อง จัดประสบการณ์อย่างมีความสุขและเหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิต ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และส านึกความเป็นไทย โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา พ่อแม่ ครองครัว ชุมชน 
และทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็ก 
2. วัตถุประสงค์ 

1. โรงเรียนจัดโครงการ  กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุเป้าหมายปรัชญา  วิสัยทัศน์  และจุดเน้นของการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา 

2. โรงเรียนมีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
3. เป้าหมาย 

1. จัดโครงการ  กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุเป้าหมายปรัชญา  วิสัยทัศน์  และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา 

2. ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
5. งบประมาณ 1,000   บาท 
6.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนได้รับการพัฒนาตามจุดเน้นอย่างเป็นระบบ 
2.  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ชื่อโครงการ    พัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้

สูงข้ึน 
แผนงาน                     วิชาการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวรรณา  พุฒละ และนางสาวจินตนา  ต่อสกุล 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2564 ( มิถุนายน 2564 – มีนาคม 2565) 
สอดคล้องกับ  1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
   2. กลยุทธ์ ข้อที่ 5  ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา   
   3. มาตรฐานการศึกษา  1) ปฐมวัย มาตรฐานที่ 11 
      2) ขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 15 

 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 โดยมีวิสัยทัศน์ให้คนไทยได้เรียนรู้

ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยเน้น 3 ประเด็นหลักคือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน  เพ่ิมโอกาสทางการเรียนรู้  และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ทั้งนี้ได้ก าหนดแนวทางด าเนินการ 4 ประการ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ การพัฒนา
ครูยุคใหม่  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่  การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการใหม่  
2.วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้โรงเรียนโรงเรียนจัดโครงการ   กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
2. เพ่ือให้โรงเรียนมีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 

3. เป้าหมาย 
1.โรงเรียนมีโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างครอบคลุม

ทั่วถึง ได้คะแนนระดับ 5   
2.โรงเรียนมีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายอย่างน้อย ร้อยละ ๘๐ของโครงการและกิจกรรมมีระดับคุณภาพ

ร้อยละ 86 ขึ้นไป   
5. งบประมาณ 1,000      บาท 
6.  ผลที่ได้รับ 

1. โรงเรียนได้รับการพัฒนาตามจุดเน้นอย่างเป็นระบบ 
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โครงการ    โครงการพัฒนาการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด 
แผนงาน    งานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
ประเด็นพิจารณา     ที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางทางวิชาการของผู้เรียน 

ช้อ1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ   
คิดค านวณ      
ข้อ 2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปราย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางลาวัลย์  อุระศิลป์ 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   ปีการศึกษา 2564 ( มิถุนายน 2564 – มีนาคม 2565) 
 
1.หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ . 2545 ก าหนดหลักการและ
จุดมุ่งหมายไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข โดยการจัดการศึกษา
ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดกระบวนการจัด
การศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามศักยภาพ และเต็มศักยภาพมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ใน
หลากหลายรูปแบบและจากการประเมินโครงการในปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่ายังมีนักเรียน ยังไม่ผ่านการประเมินการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร  และการคิด ไม่มีความสนใจในการแสวงหาความรู้ไม่สมารถน าเสนอ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและการแก้ปัญหาได้เท่าท่ีควร ดังนั้นโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียน มีนิสัยรักการอ่าน  การเขียนและการฟัง  รู้จักตั้งค าถามเพ่ือหาเหตุผล 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนสนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆรอบตัว  ใช้ห้องสมุด  แหล่งความรู้และ 

สื่อต่างๆ  ได้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 3.เพ่ือให้ผู้เรียนมีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง  เรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนได้  สนุกกับการเรียนรู้  และชอบมาโรงเรียน 
 4. เพ่ือให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 
 5. เพ่ือให้ผู้เรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน  ฟัง  และดู  และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของ
ตนเอง 
 6. เพ่ือให้ผู้เรียนน าเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
 7. เพ่ือให้ผู้เรียนก าหนดเป้าหมาย  คาดการณ์  ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
 8. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม  และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมใจ 

9. เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจในผลการด าเนินงานของโครงการ 
3. เป้าหมาย 

1. ผู้เรียนร้อยละ 86  มีนิสัยรักการอ่าน  การเขียนและการฟัง  รู้จักตั้งค าถามเพ่ือหาเหตุผล 
2. ผู้เรียนร้อยละ 86 สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆรอบตัว  ใช้ห้องสมุด  แหล่งความรู้และ 

สื่อต่างๆ  ได้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 3.ผู้เรียนร้อยละ 86 มีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง  เรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนได้  สนุกกับการเรียนรู้  และชอบมา 



 
 
โรงเรียน 
 4. ผู้เรียนร้อยละ 86 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 
 5. ผู้เรียนร้อยละ 86 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน  ฟัง  และดู  และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม 
ความคิดของตนเอง 
 6. ผู้เรียนร้อยละ 86 น าเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
 7. ผู้เรียนร้อยละ 86 ก าหนดเป้าหมาย  คาดการณ์  ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
 8. ผู้เรียนร้อยละ 86 มีความคิดริเริ่ม  และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมใจ 

9. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 86 พึงพอใจในผลการด าเนินงานของโครงการ 
5.  งบประมาณที่ใช้  จ านวน 10,000 บาท 
6. ผลที่ได้รับ 

1. ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้  สามารถน าความรู้ไปใช้ในการเรียนและในชีวิตประจ าวัน 
2. ผู้เรียนสนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆรอบตัว  ใช้ห้องสมุด  แหล่งความรู้และสื่อต่างๆ  ได้ทั้ง 

ในและนอกสถานศึกษา 
3. ผู้เรียนมีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง  เรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนได้  สนุกกับการเรียนรู้  และชอบมาโรงเรียน  
4. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในในการเรียนรู้และในชีวิตประจ าวันได้ 
5. ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์และคิดสังเคราะห์และประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล ข่าวสารที่ได้รับใน 

ชีวิตประจ าวันได้ 
 6. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 7. ผู้เรียนมีความพึงพอใจในผลการด าเนินงานของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
โครงการ    โครงการพัฒนาความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน 
แผนงาน    งานบริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา   ที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ข้อ 4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายกิ่งศักดิ์  สารสม และนางสาวจินตนา   ต่อสกุล 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   ปีการศึกษา 2564 ( มิถุนายน 2564 – มีนาคม 2565) 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงประโยชน์และความส าคัญ 

ในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในด้านการจัดการศึกษา จะเห็นได้จากนโยบายด้านการศึกษาได้ก าหนดให้จัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งปรากฏในจุดเน้น  ให้เพ่ิมศักยภาพ
นักเรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งในสองของภูมิภาค
เอเชียตะวันออก เฉียงใต้ (Excellence) และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 9 ว่าด้วยเทคโนโลยีการศึกษา มาตรา 66 “ผู้เรียน   มีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโอกาสแรกที่ท าได้ เพ่ือให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” 
    ดังนั้นสถานศึกษาจึงมีหน้าที่ด าเนินการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ด้วยการส่งเสริมให้
นักเรียนมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และสามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา โดยมุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างหลากหลายต่อเนื่องและทันสมัย โดยจะให้มี
การพัฒนาดังต่อไปนี้ 

1.1 พัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ให้มีคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพส าหรับการเรียนรู้ในวิชา 
คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

1.2  พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ผู้เรียนสามารถสืบค้นหาความรู้ได้ 
1.3  สร้างสื่อนวัตกรรมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ง่าย 
1.4  การออกแบบการเรียนรู้โดยสอดแทรกให้มีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ใน 

ทุกกลุ่มสาระ 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให้โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีระบบการอินเทอร์เน็ตที่สามารถจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนใน
โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวได ้

2.2  เพ่ือนักเรียนมีความรู้และนักเรียนมีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลที่ 
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ 
 2.3  เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับบริการสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลบนระบบเครือข่ายได้ 
3.  เป้าหมาย 
 3.1   โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีระบบการอินเทอร์เน็ต 
ที่มีประสิทธิภาพสูง 

         3.2  นักเรียนโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว ชั้นอนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน  68 คน 
ได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ในสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 



 
 

3.3  นักเรยีนโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวทุกคน ได้พัฒนาทักษะในการสืบค้นสารสนเทศ 
บนระบบเครือข่ายที่ถูกต้อง ปลอดภัย 
     3.4  นักเรียนมีความรู้ความสามารถและมีทักษะด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.5  นักเรียนร้อยละ 86 มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน 
5. งบประมาณที่ใช ้ จ านวน  5,000  บาท 
6. ผลที่ได้รับ 
 1.   โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีระบบการอินเทอร์เน็ต 
ที่มีประสิทธิภาพสูง 
 2.  นักเรียนโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว ชั้นอนุบาล 1–ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 จ านวน  68 คน  
ได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ในสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

3.  นักเรียนโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวทุกคน ได้พัฒนาทักษะในการสืบค้นสารสนเทศ 
บนระบบเครือข่ายที่ถูกต้อง ปลอดภัย 
     4.  นักเรียนมีความรู้ความสามารถและมีทักษะด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
           5.  นักเรียนร้อยละ 86 มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
โครงการ        โครงการพัฒนาความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา                                                
แผนงาน        งานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน       กลยุทธ์ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา       ที่  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการวิชาการของผู้เรียน 

    ข้อ3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
         ข้อ 5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ประเด็นพิจารณา       ที่  2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ 

    ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางลาวัลย์ อุระศิลป์ และ นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว 
ลักษณะโครงการ                ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ       ปีการศึกษา 2564 ( มิถุนายน 2564 – มีนาคม 2565) 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542  ได้ให้ความส าคัญกับเรื่องกระบวนการเรียนรู้เป็นส าคัญ และ
จากการปฏิรูปการศึกษาท าให้บทบาทของครูต้องเปลี่ยนไปจากเดิมไม่จ ากัดอยู่ในเฉพาะห้องเรียนเท่านั้น  ครูต้องมีการ
พัฒนาเทคนิคการสอนอยู่ตลอดเวลา ศึกษาค้นคว้าอยู่เสมอและรับรู้วิทยาการใหม่ๆให้ทันโลกทันเหตุการณ์  โดยการมีส่วน
ร่วมจากทุกฝ่าย เพ่ือที่จะน ามาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
          ดังนั้นโครงการพัฒนาหลักสูตรจึงมีส่วนส าคัญที่จะสนองนโยบายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งจะ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 
2. วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพ่ือให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
2. เพ่ือจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถและความสนใจ 
3. เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความ 

สนใจของผู้เรียน 
4. เพ่ือสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

 5. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรมได้ 
6. เพ่ือนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียน การสอนอย่างสม่ าเสมอ 
7. เพ่ือจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียน 
8. เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจในผลการด าเนินงานของโครงการ 

3. เป้าหมาย 
1. โรงเรียนมหีลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นอยู่ในระดับดีเลิศ 

 2. โรงเรียนจัดท ารายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถและความสนใจอยู่
ในระดับดีเลิศ 
 3. โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความ 
สนใจของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเลิศ 
 4. โรงเรียนสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเองอยู่ 
ในระดับดีเลิศ 
 5. นักเรียนร้อยละ 71 สามารถสร้างนวัตกรรมได้ 
 6. โรงเรียนมีการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียน การสอนอย่างสม่ าเสมอ 



 
 
อยู่ในระดับดีเลิศ 

7. โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนอยู่ในระดับดีเลิศ 
8. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 86 พึงพอใจในผลการด าเนินงานของโครงการ 
 

4. งบประมาณที่ใชจ้ านวน  10,000 บาท 
5. ผลที่ได้รับ 

1. โรงเรียนมหีลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นอยู่ในระดับดีเลิศ 
 2. โรงเรียนจัดท ารายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถและความสนใจ 
อยู่ในระดับดีเลิศ 
 3. โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความ 
สนใจของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเลิศ 
 4. โรงเรียนสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเองอยู่ 
ในระดับดีเลิศ 
 5. นักเรียนโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวสามารถสร้างนวัตกรรมได้ 
 6. โรงเรียนมีการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียน การสอนอย่างสม่ าเสมอ 
อยู่ในระดับดีเลิศ 

7. โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนอยู่ในระดับดีเลิศ 
8. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในผลการด าเนินงานของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
โครงการ     โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 
      ผลการทดสอบระดับชาติ 
แผนงาน     งานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 1พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา    ที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการวิชาการของผู้เรียน 

ข้อ 5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางลาวัลย์ อุระศิลป์ และ นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว  
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ    ปีการศึกษา 2564 ( มิถุนายน 2564 – มีนาคม 2565) 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2562 – 2571) ซึ่งเน้นในการ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ โดยคณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  ได้ก าหนด
เป้าหมายให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ50 และจุดเน้นที่ 3 ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลักเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 
5 และจากผลการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษาที่ผ่านมา ของนักเรียนโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวพบว่า
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่ า ไม่เป็นตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ดังนั้นเพ่ือเป็นการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวให้สูงขึ้นและให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สองจึงได้จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1.  เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 

2.  เพ่ือให้ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
3.  เพ่ือให้ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
4.  เพ่ือให้ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
5.  เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจในผลการด าเนินงานของโครงการ 

3. เป้าหมาย 
1.  ผู้เรียนร้อยละ 86 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
2.  ผู้เรียนร้อยละ 86 มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
3.  ผู้เรียนร้อยละ 86 มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
4.  ผู้เรียนร้อยละ 86 มีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
5.  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 86 พึงพอใจในผลการด าเนินงานของโครงการ 

4.  งบประมาณที่ใช้ จ านวน  5,000 บาท 
 
 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
2.  ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
3.  ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
4.  ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
5.  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจในผลการด าเนินงานของโครงการ 



 
 
โครงการ    โครงการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการท างาน 
แผนงาน    งานบริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา   ที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ข้อ 6 มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางลาวัลย์ อุระศิลป์ และ นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   ปีการศึกษา 2564 ( มิถุนายน 2564 – มีนาคม 2565) 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
การแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา  เพื่อพัฒนาศักยภาพให้เจริญถึงที่สุดในปัจจุบัน  

งานแนวมีความจ าเป็น  และมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนานักเรียนและเยาวชนในทุกรูปแบบ  เริ่ม
ตั้งแต่การช่วยเหลือให้นักเรียนได้รู้จักตัวเอง  เข้าใจความถนัดความสามารถของตนเอง  รู้จักคิด  รู้จักเลือกตัดสินใจ  รู้จัก
วางแผนเป้าหมายและวางแผนชีวิตเพ่ือให้นักเรียนและเยาวชนสามารถตัดสินใจด าเนินชีวิตอยู่ 

 ในสังคมได้อย่างมีความหมายเป็นไปอย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น  งานแนะแนวเป็นกิจกรรมทางการศึกษา 
ที่ส าคัญ  ซึ่งประกอบด้วยบริการทั้ง  5  อย่าง  ได้แก่ การบริการส ารวจและศึกษาเด็ก  บริการสนเทศ  บริการจัดวางตัว
บุคคล  บริการให้ค าปรึกษา แบบส ารวจกิจกรรม  กลวิธี และขบวนการต่าง ๆ มากมายต้องทุ่มเทความสามารถ  ความรู้  
ความสนใจ และมีการประสานงานทุกฝ่าย จึงสามารถบรรลุตามหลักการและจุดมุ่งหมายของการแนะแนว 

 

2. วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการแนะแนวให้ครบ  5  ด้าน 
2.เพื่อส่งเสริมผู้เรียนได้มีความรู้ ทั้งด้านการปรับตัว  พัฒนาการทางร่างกาย สังคม อารมณ์ และ 

สติปัญญา 
3.เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบแนวปฏิบัติในการเรียนระดับมัธยมศึกษา 
4.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา 

 
 
3. เป้าหมาย  

1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการแนะแนวให้ครบ  5  ด้าน 
2. ผู้เรียนร้อยละ 86  ได้มีความรู้ ทั้งด้านการปรับตัว  พัฒนาการทางร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา 
3. ผู้เรียนร้อยละ 86  ได้ทราบแนวปฏิบัติในการเรียนระดับมัธยมศึกษา 
4. ผู้เรียนร้อยละ 86  ให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา 

4. งบประมาณที่ใช ้ จ านวน 2,000  บาท  
5. ผลที่ได้รับ 
           1. บุคลากรที่เก่ียวข้องส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการแนะแนวให้ครบ  5  ด้าน 

2. ผู้เรียนได้มีความรู้ ทั้งด้านการปรับตัว  พัฒนาการทางร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา 
3. ผู้เรียนได้ทราบแนวปฏิบัติในการเรียนระดับมัธยมศึกษา 
4. ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา 

  



 
 
โครงการ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 
แผนงาน     งานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา      ที่ 1. 2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 ข้อ 1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 ข้อ 2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ข้อ 3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายกิ่งศักดิ์  สารสม และ นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว  
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   ปีการศึกษา 2564 ( มิถุนายน 2564 – มีนาคม 2565) 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 สภาพสังคมไทยในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและเกิดผลกระทบต่อคนไทยเป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคมในปัจจุบันเป็นจ านวนมาก  โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว ได้
ตระหนักถึงปัญหา  จึงมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เคียงคู่คุณธรรม   เป็นผู้น าด้านเทคโนโลยี  มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี
ตามวิถีพอเพียง  และจัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือมุ่งปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมมีความภูมิใจในท้องถิ่นและรักความเป็นไทย 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 2. เพ่ือให้ผู้เรียนเอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
 3. เพ่ือให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 
 4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและรักความเป็นไทย 

5. เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจในผลการด าเนินงานของโครงการ 
3. เป้าหมาย 
 1. ผู้เรียนร้อยละ 87 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  

2. ผู้เรียนร้อยละ 87 มีความเอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
 3. ผู้เรียนร้อยละ 87 ปฏิบัติตนตามกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 

4. ผู้เรียนร้อยละ 87 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและรักความเป็นไทย 
5. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 87 พึงพอใจในผลการด าเนินงานของโครงการ 

4.  งบประมาณที่ใช้   จ านวน  10,000 บาท  
5.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 2. ผู้เรียนเอื้ออาทรต่อผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
 3. ผู้เรียนปฏิบัติตนตามกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 
 4. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและรักความเป็นไทย 

5. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจในผลการด าเนินงานของโครงการ 
 
 



 
 
โครงการ    โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพ 
แผนงาน    งานบริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา   ที่ 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    

ข้อ 4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายกิ่งศักดิ์  สารสม และ นางสาวจินตนา  ต่อสกุล 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   ปีการศึกษา 2564 ( มิถุนายน 2564 – มีนาคม 2565) 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันผู้เรียนยังขาดความตระหนักในเรื่องการออกก าลังกายที่เหมาะสม  ขาดความเอาใจใส่ดูแลสุขภาพอนามัย
ของตนเอง  รวมทั้งขาดความรู้ในเรื่องพิษภัยของยาเสพติดที่เป็นภัยใกล้ตัว  ซึ่งถ้าหากปล่อยทิ้งไว้ไม่เร่งแก้ไข  นักเรียนจะมี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่อ่อนแอ  ขาดทักษะในการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงในเรื่องสิ่งเสพติด  ความรุนแรง  โรคภัย 
อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ  และขาดความมั่นใจในการแสดงออกอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์  โรงเรียนจึงได้จัดท า
โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพขึ้นเพื่อปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานที่ 1 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อให้นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. เพ่ือให้นักเรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ 

ความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
4. เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
5. เพ่ือให้นักเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
6. เพ่ือให้นักเรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลปะ กีฬา/นันทนาการ ตาม

จินตนาการ 
     7. เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจในผลการด าเนินงานของโครงการ 

3. เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนร้อยละ 86  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
2. ผู้เรียนร้อยละ 86  มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. ผู้เรียนร้อยละ 86  ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ 

ความรุนแรง โรคภัยอุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
4. ผู้เรียนร้อยละ 86  เห็นคุณค่าในตนอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
5. ผู้เรียนร้อยละ 92  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
6. ผู้เรียนร้อยละ 86 มีผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลปะ กีฬา/นันทนาการ 
7. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 86 พึงพอใจในผลการด าเนินงานของโครงการ 

4.  งบประมาณ   จ านวน 28,500  บาท   
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
2. นักเรียนโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์

มาตรฐาน 



 
 

3. นักเรียนโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัยอุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
4. นักเรียนโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว เห็นคุณค่าในตนอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง

เหมาะสม 
5. นักเรียนโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
โครงการ     โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงาน     งานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารการจัดการศึกษา 

ของผู้บริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณา    ที่ 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา  

ก าหนดชัดเจน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางวรรณา  พุฒละ และนายสุระศักดิ์  บัวทอง 
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ    ปีการศึกษา 2564 ( มิถุนายน 2564 – มีนาคม 2565) 
 
1.หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ตระหนักถึงความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จึงได้
ประกาศจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะ  “อยู่อย่างพอเพียง”ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  
โดยให้ความส าคัญและมีความเชื่อมั่นว่า  หากสถานศึกษาได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ให้
เป็นวิถีปฏิบัติของครูและบุคลากรทางการศึกษา  น าไปใช้การบริหารสถานศึกษา การจัดท าหลักสูตรและการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแล้ว  จะท าให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ  “อยู่อย่างพอเพียง”  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
 ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวจึงได้จัดท าโครงการเศรษฐกิจพอเพียง   เพ่ือขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่ห้องเรียน   เพื่อน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   กระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อน าไปสู่เป้าหมายอันส าคัญคือ  ผู้เรียนมีคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” 
2.วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  เพ่ือให้ครูสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
3.  เพ่ือให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนได้ 
3.  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.  เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5.  เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจในผลการด าเนินงานของโครงการ 

3. เป้าหมาย 
1.  ครูร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  ครูร้อยละ 100  สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาเศรษฐกิจพอเพียงได้จ านวนอย่างน้อย 2 รายวิชา 

และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้ได้ 
3.  นักเรียนร้อยละ 91  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.  นักเรียนร้อยละ 91 ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.  งบประมาณที่ใช้   4,300 บาท 
 
 
 
 
 



 
 
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  ครูสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
3.  ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนได้ 
3.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.  นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5.  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจในผลการด าเนินงานของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
โครงการ    โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
แผนงาน    งานบุคคล 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารการจัดการศึกษา 

ของผู้บริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
สนองมาตรฐานการศึกษา                    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณา   ที่ 2.2  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการสถานศึกษา 
ประเด็นพิจารณา   ที่ 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 

ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ประเด็นพิจารณา     ที่ 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางธราภรณ์  จิตรสม และนางสาวนภสร  คุณประเสริฐ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   ปีการศึกษา 2564 ( มิถุนายน 2564 – มีนาคม 2565) 

 

1. หลักการและเหตุผล 
  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ครูจึงเป็นบุคลากรส าคัญในกระบวนการปฏิรูป
การศึกษา  เพราะเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการสอนและเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ดังนั้นการพัฒนา
ครูผู้สอนให้เป็นครูมืออาชีพจึงมีความจ าเป็น  โดยครูจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  การวัดผลประเมิน  การน าสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน   
 นอกจากครูแล้ว  บุคคลที่สมควรได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาตนเองอยู่เสมอคือผู้บริหาร เพราะผู้บริหารเป็นบุคคล
ส าคัญในการบริหารสถานศึกษา เป็นผู้น าองค์กร ดังนั้นผู้บริหารจะต้องพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา  เพ่ือให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก และนอกจากนั้นผู้บริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนางาน  ตลอดจน
มุ่งเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  ซึ่งแนวทางในการ
พัฒนาผู้บริหารนั้น ผู้บริหารจะต้องได้เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองในทุกด้าน  และหมั่นศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  
เพ่ือน าความรู้มาใช้ในการบริหาร  ซึ่งผลการประเมินโครงการปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า การพัฒนาผู้บริหาร และครูส่งผลให้
คุณภาพการศึกษาในภาพรวมดีขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาสถานศึกษาและพัฒนาการจัด
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 2.เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนที่หลากหลาย มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและสามารถน าไปใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาได้ 
 3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจในผลการด าเนินงานของโครงการ 
 
3. เป้าหมาย 

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาสถานศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องอยู่ในระดับดีเลิศ 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และสามารถน าไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาได้ในระดับดีเลิศ 

3. มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 86 มีความพึงพอใจในผลการด าเนินงานของโครงการ 



 
 
4.  งบประมาณที่ใช้  15,000  บาท 
5. ผลที่ได้รับ 

1. ครูสามารถน าความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการอบรมและการนิเทศไปใช้ต่อยอดในการพัฒนาตนเองให้มี                  
วิทยฐานะท่ีสูงขึ้นได้ 

2.  ครูรักและภูมิใจในอาชีพของตนเอง มีความรักในตัวศิษย์และสถานศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 
3.  ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนการสอน   
4.  ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
5. โรงเรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 6. โรงเรียนได้รับการยกย่อง ชมเชย และได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ 
 7. โรงเรียนได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง และส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนเพ่ิมขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
โครงการ   โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
แผนงาน   งานบริหารทั่วไป/วิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน              กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารการจัดการศึกษาของผู้บริหาร 

                              สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
สนองมาตรฐานการศึกษา         มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณา ที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 
ประเด็นพิจารณา  ที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 

การจัดการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางธราภรณ์  จิตรสม และ นายกิ่งศักดิ์  สารสม 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา 2564 ( มิถุนายน 2564 – มีนาคม 2565) 

 

1. หลักการและเหตุผล 
โรงเรียน เป็นสถานที่ ที่ ส าคัญ ในการจัดการศึกษาให้กับผู้ เรียน  มีหน้ าที่ พัฒนาผู้ เรียนให้ เป็นคนเก่ ง                           

คนดี  และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  หน้าที่ของโรงเรียนนอกจากจะจัดการเรียนการสอนแล้ว  ยังจะต้องจัด
บริบทและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  เพราะสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนจะช่วยเอ้ือ
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนของครู  และเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ปัจจุบันอาคารเรียนและอาคารประกอบ
ของโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวผ่านการใช้งานมาเป็นเวลาหลายปี      ท าให้อาคารบางส่วนช ารุดทรุดโทรมไป
ตามกาลเวลา  ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ขึ้น  เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบ  วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความ
ปลอดภัย   ปรับปรุงห้องสมุด  ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง  สนับสนุนให้ครูจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้   จัดภูมิทัศน์ภายนอก
อาคารให้สะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น สวยงาม  พร้อมกับปลูกฝังให้ผู้เรียนได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือให้โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน อาคารประกอบมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวย
ความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น   และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

2. เพ่ือให้โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
3. เพ่ือให้โรงเรียนมีห้องสมุดที่พร้อมให้บริการหนังสือ สื่อ สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียน

เรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
4. เพื่อให้โรงเรียนมีห้องเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความพร้อม มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ที่จะส่งเสริมให้นักเรียน

รู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง   
5. เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจในผลการด าเนินงานของโครงการ 

3. เป้าหมาย 
1. โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน  อาคารประกอบที่มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวย

ความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนอยู่ในระดับดีเลิศ 
2. โรงเรียนจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียนอยู่ใน ระดับดีเลิศ 
3. โรงเรียนจัดห้องสมุดที่ให้บริการหนังสือ สื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียน  เรียนรู้ด้วย

ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดับดีเลิศ 



 
 

4. โรงเรียนมีห้องเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความพร้อม มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ที่จะส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอยู่ในระดับดีเลิศ 

5. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในผลการด าเนินงานของโครงการ 

4.  งบประมาณที่ใช้  40,000 บาท 
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์  แข็งแรง 
 2. อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนลดลง 
 3. นักเรียนมีจิตส านึกในการรักษาความสะอาด  และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

4. นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  มีทักษะในการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
โครงการ     โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน 
แผนงาน       งานบริหารทั่วไป   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารการจัดการศึกษา 

ของผู้บริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณา   ที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางสาวนภสร คุณประเสริฐ และนางสาวจินตนา  ต่อสกุล 
ระยะเวลาด าเนินการ    ปีการศึกษา 2564 ( มิถุนายน 2564 – มีนาคม 2565) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
   ปัจจุบันการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชน  ขาด
การประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนยังมีจุดด้อยในด้านการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันทาง
วิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชน  เพ่ือพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงภายใต้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชน    
             โรงเรียนจึงจัดท าโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และชุมชน
ช่วยระดมทรัพยากรเพื่อมาบริหารจัดการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานทุกระดับ 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ 
2.2 เพ่ือสร้างความเชื่อถือของโรงเรียนกับชุมชน หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ 
2.3 เพ่ือให้การบริการด้านปรึกษา ด้านข่าวสารและด้านอาคารสถานที่ให้กับชุมชน หน่วยงานองค์กรต่างๆที่ขอใช้
บริการ 

3.  เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ  

1. เพ่ือระดมทรัพยากรและบุคลากร ในและนอกเขตบริการของโรงเรียนร่วมพัฒนาโรงเรียนอย่างน้อย 
ปีละ  1  ครั้ง 

2. บุคลากร ร้อยละ 96 เข้าร่วมกิจกรรม 
3. ผู้ปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจในการบริหารจัดการของโรงเรียน ร้อยละ 96 

  

3.2 เชิงคุณภาพ 
1. เพ่ือสร้างความเข้าใจและความตระหนักให้กับบุคลากรในและนอกเขตบริการของโรงเรียน 
2. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน องค์กรและหน่วยงานอื่น ๆ 

4.  งบประมาณ     2,500 บาท  
 
 
 
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สถานศึกษา  บุคคลและองค์กรในชุมชน  มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
 2. ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 



 
 
โครงการ     โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
แผนงาน     งานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มี 

ประสิทธิผล 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณา ที่ 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางลาวัลย์  อุระศิลป์  และ นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ 
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ    ปีการศึกษา 2564 ( มิถุนายน 2564 – มีนาคม 2565) 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545และแก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2562มาตรา 47  ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับประกอบด้วยระบบประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอกและมาตรา 48 ก าหนดให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เก่ียวข้องและเผยแพร่ต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว
จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือด าเนินการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2. เพ่ือให้มีการจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3. เพ่ือให้มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
4. เพ่ือให้มีการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
5. เพ่ือให้น าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
6. เพ่ือจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
7. เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจในผลการด าเนินงานของโครงการ 

3. เป้าหมาย 
1. โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับดีเลิศ 
2. จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับดีเลิศ 
3. การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอยู่ในระดับ

ดีเลิศ 
4. การติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับดีเลิศ 
5. น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องอยู่ใน

ระดับดเีลิศ 
6. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีมาก 
7. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 96 พึงพอใจในผลการด าเนินงานของโครงการ 



 
 
4.  งบประมาณที่ใช้จ านวน  2,400  บาท 
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร  มีการพัฒนาบุคลากรครู  ผู้เรียน  การจัดการเรียนรู้  ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2. โรงเรียนผ่านการประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐานจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องค์การมหาชน) 

3. โรงเรียนได้รับการยอมรับและชุมชนมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
โครงการ    โครงการพัฒนากระบวนการจัดการการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แผนงาน    งานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประเด็นพิจารณา   ที่ 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ 

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
     3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
     3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
     3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมา 

พัฒนาผู้เรียน 
     3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา 

และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายกิ่งศักดิ์  สารสม  และ นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   ปีการศกึษา 2564 ( มิถุนายน 2564 – มีนาคม 2565) 
 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 - 2551 ได้ให้ความส าคัญกับเรื่องกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  มุ่งให้มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  โดยจัดการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ มุ่งเน้นผู้เรียนมีความรู้  
และทักษะที่จ าเป็นเพ่ือที่จะน าไปใช้ในการด ารงชีวิตต่อไป 
           ดังนั้นจึงได้จัดท าโครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้สอดคล้อง
กระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทของ
ชุมชนและชุมชน 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. เพื่อจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
 3. เพ่ือจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
 4. เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
ของผู้เรียน 
 5. เพ่ือสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 6. เพ่ือนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียน การสอนอย่างสม่ าเสมอ 

7. เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจในผลการด าเนินงานของโครงการ 
3. เป้าหมาย 

1. โรงเรียนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมระดับดีเลิศ 

 3. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นระดับดีเลิศ 



 
 
 4. โรงเรียนในพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
ผู้เรียนระดับดีเลิศ 
 5. โรงเรียนมีการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียน การสอนอย่างสม่ าเสมออยู่
ในระดับดีเลิศ 

7. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 89 พึงพอใจในผลการด าเนินงานของโครงการ 
 

4. งบประมาณที่ใช้   จ านวน  53,300 บาท 
 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม

ระดับดีเลิศ 
 3. โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นระดับดี
มาก 
 4. โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวในพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนระดับดีเลิศ 
 5. โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวมีการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการ
เรียน การสอนอย่างสม่ าเสมออยู่ในระดับดีเลิศ 

7. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 89 พึงพอใจในผลการด าเนินงานของโครงการ 


