
แผนใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี งบประมาณ 2565                                   
โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

1.   ข้อมูลทั่วไป    
 1.1  ประวัติสถานศึกษา 

โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2483 ที่ดินและ
อาคารเรียนหลังเดิมเป็นของวัด ชาวบ้านพร้อมใจกันยกให้เป็นสมบัติของโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ต าบลโนน
ฆ้อง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีเขตบริการ 3 หมู่บ้าน คือบ้านค าหัวช้าง บ้านโนนตุ่น และบ้านหินกอง 
ต่อมาเมื่อพุทธศักราช 2501 บ้านหินกองได้แยกเป็นเอกเทศ ชาวบ้านและผู้น าหมู่บ้านได้ก่อสร้างอาคารเรียน
ในที่ดินที่ชาวบ้านได้สงวนไว้เป็นสมบัติของโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 11 ต าบลโนนฆ้อง อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2504 งบประมาณในการก่อสร้าง 21,150 บาท 
โดยไม่อาศัยงบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด รายชื่อครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อ านวยการ ดังนี้ 
 1. นายฉะอ้อน     จุลค าภา   พ.ศ.  2483-2483                                                                           

2. นายประสิทธิ์    จันทร์สา                 พ.ศ.  2484-2485 
3. นายประดิษฐ์    เชษฐบุตร                พ.ศ.  2485-2501 
4. นายสถิต         อาวรรณดี                  พ.ศ.  2501-2504 
5. นายจันทร์       บุญลือ   พ.ศ.  2504-2509 
6. นายพรมมา      เสนไสย์                      พ.ศ.  2509-2513 
7. นายชม           โหยงโสภา               พ.ศ.  2513-2515 
8. นายสุวรรณ      เพียโย                    พ.ศ.  2515-2518 
9. นายสมจิต       ทนทาน                    พ.ศ.  2518-2543 
10.นายส าเร็จ      ญาณสว่าง                  พ.ศ.  2543-2547 
11.นายประดิษฐ์   ชาสังข์                      พ.ศ.  2547-2551 
12.นายประสิทธิ์   รักญาติ                     พ.ศ.  2551-2556 
13. นายประมูล  พรมกรรณ์   พ.ศ.  2557- 2559 
14. ดร.กรกช    วรรณไชย                        พ.ศ.  2559 – 2562      
15. นางธราภรณ์  จิตรสม    พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน 

ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามการก่อสร้างและ
ปรับปรุง 

- ปีพ.ศ.2504 คณะครู ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการศึกษา ผู้ปกครองทั้ง 3 หมู่บ้านได้ตกลงกัน
ล้อมรั้วโรงเรียนด้วยไม้เนื้อแข็งขนาด 5” x 5” x 170” บริจาคหลังคาเรือนละ 5 ต้น แต่ปรากฏว่าด าเนินการ
ได้เพียง 3 ด้านคือด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศใต้ ยังคงเหลืออยู่ทางด้านทิศตะวันตกจะได้ด าเนินการ
ในปีต่อไป 
 - ปีพ.ศ.2516 คณะครูและผู้ปกครองนักเรียนบ้านค าหัวช้างได้พร้อมใจกันจัดหาอุปกรณ์การศึกษา 
กระดาน3 แผ่นโต๊ะ ม้านั่งนักเรียนชนิดคู่จ านวน 7 ชุด คิดเป็นเงิน 850 บาท พร้อมกับปรับปรุงฐานเสาธงชาติ
ใหม ่
 - ปีพ.ศ.2520 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนหลังที่สองให้เป็นแบบป.1ฉ.ขนาด 4 
ห้องเรียน เสร็จเรียบร้อยสิ้นค่าก่อสร้าง 195,000 บาท สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2520 

- ปีพ.ศ.2522 คณะครูและชาวบ้านทั้งสามหมู่บ้านร่วมใจกันสร้างชื่อป้ายโรงเรียนใหม่แบบคอนกรีต
พร้อมประตูเหล็ก เสร็จสิ้นเป็นเงิน 5,000 บาท 



- ปีพ.ศ.2523 นายจ าปี คลยงค์ นักการภารโรงโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว บริจาคเงิน 
10,000 บาท สมทบทุนสร้างรั้วคอนกรีตด้านทิศเหนือเสร็จสิ้นเป็นเงิน 15,000 บาท 

- ปีพ.ศ.2525 นายแถม ดีบุญมี มอบเงิน 10,000 บาท สร้างฐานเสาธงชาติและเสาธงชาติเหล็ก
พร้อมทาสีเสร็จเรียบร้อย 

- ปีพ.ศ.2526 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
(สปช.) สร้างอาคารอเนกประสงค์เป็นเงิน 130,000 บาท แบบอาคาร  312 และในปีเดียวกันนี้โรงเรียนได้
จัดตั้งวงดนตรีโปงลางขึ้นใช้งบประมาณ 5,000 บาท 

- ปีพ.ศ.2527 คณะครู นักเรียนและชาวบ้านทั้งสามหมู่บ้านพร้อมทั้งนายเสงี่ยม  จันทร์พุฒ ร่วมใจ
กันซื้อเครื่องขยายเสียงเพื่อมอบให้แก่โรงเรียนเป็นเงินทั้งสิ้น 7,000 บาทเมื่อวันที่12 เดือน มีนาคม 2527 

- ปีพ.ศ.2527 วันที่ 2  เดือน  ตุลาคม  คณะครูและชาวบ้านโนนตุ่น ชาวบ้านค าหัวช้าง ช่วยกันต่อ
กระแสไฟฟ้าเข้าโรงเรียนสิ้นเงิน 3,000 บาท 

- ปีพ.ศ.2528 นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท์ บริจาครั้วลวดหนาม มูลค่า  10,000 บาท 
- ปีพ.ศ.2529 คณะครูและชาวบ้านโนนตุ่นบริจาคเงินสร้างรั้วคอนกรีตทางด้านทิศตะวันออก 
- ปีพ.ศ.2529 ทางราชการสร้างส้วมให้  1 หลัง แบบ สปช.601/2 เป็นเงิน 20,000 บาท 
- ปีพ.ศ.2533 ทางส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) ได้จัดสรรงบประมาณ

สร้างอาคารเรียน 2 ชั้นคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ สปช.105/29 ขนาด  4 ห้องเรียนให้  1 หลัง ราคา 
1,035,500 บาท สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2533 และในปีเดียวกันนี้ทางโรงเรียนยังได้
งบประมาณ สระน้ า จ านวน 1 บ่อ ราคา 103,900 บาท 
 - ปี พ.ศ.2534 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้าง ฝ.33 (ถังเก็บน้ าฝน)จ านวน 1 ชุดราคา 50,000
บาท 
 - ปีพ.ศ.2535 คณะครูและชาวบ้านทั้งสามหมู่บ้านได้ร่วมบริจาคเงินสร้างสนามเซปักตระกร้อมูลค่า
7,500  บาท 

- ปีพ.ศ. 2537 นายทวีพงษ์  ประสงค์สุข มอบเงิน 25,000 บาท สร้างสนามวอลเล่ย์บอลเสร็จสิ้น
เมื่อวันที่ 25 เดือน กรกฎาคม  2537 

- ปีพ.ศ. 2539 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากทางราชการให้ก่อสร้าง ฝ. 33(ถังเก็บน้ าฝน)   จ านวน 1 
ชุดราคา 68,000 บาท และในปีเดียวกันนี้คณะผ้าป่าสามัคคีจากกรุงเทพฯได้น าเงินมาบริจาคเป็นจ านวนเงิน 
200,000 บาทเพ่ือสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมซุ้มประตูหินอ่อนและยังได้รับงบประมาณจากทางราชการ
ให้ก่อสร้างสนามบาสเกตบอลมูลค่า 128,000 

- ปีพ.ศ.2542 ทางส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติได้จัดสรรงบประมาณสร้าง
ส้วมนอกอาคาร 1 หลัง 2 ที่นั่ง แบบ สปช.601/26 มูลค่า 55,500 บาท 
                 

1) ฝ.33 (ถังเก็บน้ าฝน) จ านวน 1 ชุด ราคา  72,000  บาท 
                 2) อาคารเรียนชั่วคราวแบบกรมสามัญ จ านวน 1 หลังราคา 555,000 บาท 
                 3) ส้วมนอกอาคารแบบ สปช.601/26 จ านวน 1 หลังราคา 20,000 บาท 
           - ปีพ.ศ.2543 ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างส้วมนอกอาคารแบบ สปช.601/26จ านวน 1 หลังราคา
101,000  บาท 
           - ปีพ.ศ.2553 คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้ร่วมมือร่วมใจ
จัดหาทุนเพื่อก่อสร้างห้องสมุดโรงเรียนขึ้น 1 หลังราคา 450,000  บาท 
          - ปีพ.ศ.2554 ได้รับงบบริจาคจากเอกชนชื่อบริษัทมิตซูมิซิเฮฟวี่อินดัสตรีสมหาจักรแอร์คอนดิชั่นเนอร์
สมหาชนจ ากัด ก่อสร้างอาคารเรียนให้จ านวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน ราคา 680,000 บาท  



1) ได้ปรับปรุง ฝ.33 (ถังเก็บน้ าฝน)ที่ช ารุดแล้วปรับเป็นห้องส้วมสุขสันต์ใช้งบประมาณ  40,000 
บาท 

2) ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์เป็นห้องเรียนระดับ ปวช. 2 ห้องเรียน ราคา 55,000 บาท 
3) ก่อสร้างห้องสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน จ านวน 1 หลังราคา 49,000 บาท 

              - ได้รับงบประมาณจากเทศบาลต าบลป่ามะนาวโดยนายธนา แก้วแกมดา นายกเทศบาลต าบลป่า
มะนาวบริจาคเงินเพ่ือโครงการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียนเป็นเงิน 95,500 บาท 
              - ปีพ.ศ. 2555 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ดร.วิศร์ อัครสันตติกุล เพ่ือมาปรับปรุงอาคารเรียน
แบบกรมสามัญให้เป็นห้องประชุมมัลติมิเดียจ านวน 1 หลังราคา 600,000 บาท 
              - รับจัดสรรงบประมาณจากทางราชการให้ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์  จ านวน 1 สนามราคา 
134,100 บาท 
     - ปีการศึกษา 2557 จัดระดมทุน (ผ้าป่าเพ่ือการศึกษา) ในการพัฒนาโรงเรียน เมื่อวันที่  1  
มกราคม  2558  ได้เงินจ านวน  476,000  บาท 

   - ปีการศึกษา  2559  จัดระดมทุน (ผ้าป่าเพื่อการศึกษา) ได้เงิน  จ านวน   195,000  บาท 
   - ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  มีจ านวนห้องเรียนทั้งสิ้น  11 

ห้องเรียน โดยมี    ดร.กรกช วรรณไชย ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 
2559 

   - ปี พ.ศ. 2560 ได้โอนย้ายศูนย์ ICT ชุมชน ของกระทรวง ICT จาก อบต.กุดธาตุ อ าเภอหนองนา
ค า มาใช้ประจ า   ที่ศูนย์ ICT โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว จ านวน 16 เครื่องพร้อมอุปกรณ์ โดย
ใช้ห้องเรียนอาคารชั้น 1 เป็นศูนย์ 

   - ปี พ.ศ. 2560  ได้ท าข้อตกลงทางวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีขอนแก่น(บ้านทุ่ม) ในการร่วมมือ
ทางวิชาการด้านทักษาวิชาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นเวลา 5 ปี 
    - ปี พ.ศ. 2560 ผู้บริหารได้ย้ายประตูด้านหน้าบริเวณตรงกลางสนามฟุตบอลมาทางด้านตะวันตก 
และตัดถนนเข้าโรงเรียนเส้นใหม่เพ่ือให้ตรงและมีระยะทางสั้นกว่าเดิม โดยใช้งบประมาณบริจาคของผู้บริหาร 
คณะครู และผู้มีจิตศรัทธา จ านวนเงิน 35,000 บาท  
    - ปี พ.ศ. 2560 ผู้บริหารได้ปรับปรุงฐานเสาธงชาติยกสูงขึ้น และฐานพระพุทธรูปประจ าโรงเรียน
ด้วยงบประมาณบริจาคของผู้บริหาร คณะครู และผู้มีจิตศรัทธา จ านวนเงิน 40,000 บาท    

  - ปี พ.ศ.2562  นางธราภรณ์  จิตรสม ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  เมื่อวันที่ 20  ธันวาคม  2562 

  - ปี พ.ศ. 2564 จัดระดมทุน (ผ้าป่าสามัคคีและผ้าป่าศิษย์เก่าเพ่ือการศึกษา) ปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องสมุด จ านวนเงิน 52,100 บาท 
    - ปี พ.ศ. 2564 จัดระดมทุน (ผ้าป่าสามัคคีและผ้าป่าศิษย์เก่าเพ่ือการศึกษา) ได้ต่อเติมกันสาด
ด้านหน้าอาคารมิตซูมิซิ (ที่บริษัทมิตซูมิซิเฮฟวี่อินดัสตรีสมหาจักรแอร์คอนดิชั่นเนอร์ได้บริจาคก่อสร้าง) และ
ปรับระดับพื้นท่ีหน้าอาคารพร้อมทั้งปูกระเบื้อง จ านวนเงิน 114,489 บาท 
                        ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังหมด             10   คน 
                          ผู้บริหาร      1  คน 
                          ครู                                                             7  คน 
       พนักงานราชการ     1  คน 
                          ธุรการโรงเรียน                                                  -  คน 
                          นักการภารโรง                                                 1  คน 
                          มีนักเรียนทั้งหมด             75  คน 



 1.2  ที่ตั้งหมู่  2   ต าบลป่ามะนาว   อ าเภอบ้านฝาง   จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์   40270 
 พ้ืนที่ทั้งหมด  9  ไร่  -  งาน  10  ตารางวา       
            โทรศัพท์    088-9685315       โทรสาร ..............……………...-.......................................... 
             e-mail sapata_fan@hotmail.com     website ………………………-…………………………………… 
2. ข้อมูลนักเรียนปีกำรศึกษำ 2565     ( วันที่ 10 มิถุนายน  2565 ) จ านวนนักเรียนทั้งหมด   75   คน 

แยกเป็น เพศชาย  จ านวน  32 คน  เพศหญิง จ านวน 43  คน 
2.1 จ านวนนักเรียนจ าแนกตามเพศและระดับชั้น 

ล ำดับที่ ชั้น จ ำนวนนักเรียน (คน) รวม(คน) 
เพศชำย เพศหญิง 

1 อนุบาล 1 2 4 6 
2 อนุบาล 2 1 3 4 
3 อนุบาล 3 1 2 3 

รวมอนุบาล 4 9 13 
4 ประถมศึกษาปีที่ 1 1 2 3 
5 ประถมศึกษาปีที่ 2 2 5 7 
6 ประถมศึกษาปีที่ 3 4 3 7 
7 ประถมศึกษาปีที่ 4 5 2 7 
8 ประถมศึกษาปีที่ 5 2 7 9 
9 ประถมศึกษาปีที่ 6 4 3 7 

รวมประถมศึกษา 18 22 40 
10 มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 6 8 
11 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 2 7 
12 มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 4 7 

รวมมัธยมศึกษา 10 12 22 
รวมทั้งหมด 32 43 75 

2.2  จ านวนนักเรียนที่มีลักษณะพิเศษ   

รำยกำร จ ำนวน (คน ) 
คิดเป็นร้อยละของจ ำนวน

นักเรียนทั้งหมด 
1. นักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม   17 22.67 
2. นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ    1 1.33 
3. นักเรียนปัญญาเลิศ  0 0 
4. 
 

นักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ   
(ยากจน, ด้อยโอกาส ฯลฯ)          

75 100 

 
 
 
 
 
 



3.  ข้อมูลบุคลำกร  ปีกำรศึกษำ 2565   (วันที่ 10 มิถุนายน  2565) 
       บุคลากรทั้งหมด   8  คน  แยกตามประเภท  ดังนี้ 
 

ประเภทบุคลำกร 

เพศ วุฒิกำรศึกษำ อำยุเฉลี่ย ประสบกำรณ์ใน
ต ำแหน่ง 

ชำย หญิง 
ต่ ำกว่ำ 
ป.ตรี ป.ตรี 

สูงกว่ำ   
ป.ตรี 

น้อยกว่ำ     
30  ป ี

30 –50 
มำก 
กว่ำ 

50  ป ี

น้อย
กว่ำ 
10 ป ี

10 – 20 
มำก 
กว่ำ 
20 ปี 

ผู้อ านวยการ   - 1 - 1 - - 1 - 1 - - 
รองผู้อ านวยการ  - - - - - - - - - - - 
ข้าราชการครู  1 6 - 6 1 3 3 1 4 3 - 
พนักงานราชการ(ครู) - 1 - 1 - 1 - - 1 - - 
ครูอัตราจ้าง/พ่ีเลี้ยง - - - - - - - - - - - 
ธุรการโรงเรียน - - - - - - - - - - - 
นักการ/ ภารโรง   1 - 1 - - - - 1 - 1 - 
อ่ืน ๆ    - - - - - - - - - - - 

รวม 2 8 1 8 1 4 4 2 6 4 - 
 
4. ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่ ปีกำรศึกษำ 2565 
 4.1  อาคารเรียน  2  หลัง  แบ่งเป็น   11   ห้องเรียน   2  ห้อง ประกอบ  
 4.2  อาคารหอประชุม  1  หลัง 
 4.3  อาคารส านักงาน 1 หลัง 
 4.4  อ่ืน ๆ (ระบุ) 
   1. ห้องประชุม  1 ห้อง   
   2. ห้องคอมพิวเตอร์  1 ห้อง 
   3. ห้องสมุด  1 ห้อง   
   4. ห้องพักครู  1 ห้อง   
   5. ห้องคุณธรรม  1 ห้อง    
   6. หอ้งพยาบาล 1 ห้อง 
   7. ห้องสหกรณ์โรงเรียน 1 หอง 
   8. ห้องประกอบอาหาร 1 ห้อง 
5.  ข้อมูลด้ำนงบประมำณ และทรัพยำกร ปีกำรศึกษำ 2565 

ปีงบประมาณ  2565– 2566   
 5.1 รายรับ  จ านวน  240,506  บาท   
  -  ได้รับจัดสรรจากภาครัฐ  รวม    240,506  บาท     
  5.2  ทรัพยากรทีจ่ าเป็น 
        1)  คอมพิวเตอร์  มีทั้งหมด   5  เครื่องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้จ านวน  3 เครื่อง 
             -  ใช้เพ่ือการบริหารจัดการ   3  เครื่อง 
             -  ใช้เพ่ือการเรียนการสอน  2  เครื่อง 
        2)  ห้องสมุด  1  ห้อง 
    สภาพการใช้งานดี  (ดี  พอใช้  ปรับปรุง) 



                3)  ห้องวิทยาศาสตร์ 1  ห้อง 
    สภาพการใช้งานปรับปรุง   ( ดี  พอใช้  ปรับปรุง) 
        4)  ห้องปฏิบัติการทางภาษา...........-............หอ้ง   
    สภาพการใช้งาน...........-.........( ดี  พอใช้  ปรับปรุง) 
        5)    ห้องอ่ืนๆ(ระบุ)    
    5.1 ห้องสหกรณ์โรงเรียน  1  ห้อง 
    สภาพการใช้งาน........-............( ดี  พอใช้  ปรับปรุง) 
    5.2 ห้องประชุมเล็ก  1  ห้อง 
    สภาพการใช้งาน........-............(  ดี  พอใช้   ปรับปรุง) 
    5.3 หอประชุม  1  ห้อง 
    สภาพการใช้งาน........-............(  ดี  พอใช้  ปรับปรุง) 
6. แผนภูมิกำรบริหำรโรงเรียน 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายนคิรอง  บวัใหญ่
รกัษา 

นางสพุรรณ ี ชณุหบญุญ

ทพิย ์

น.ส.ณภญิรตัน ์ อนิทรกลุ

ไชย  

 

นายนคิรอง  บวัใหญ่
รกัษา 

นางสพุรรณ ี ชณุหบญุญ

ทพิย ์

น.ส.ณภญิรตัน ์ อนิทรกลุ

ไชย  

 

นายนคิรอง  บวัใหญ่
รกัษา 

นางสพุรรณ ี ชณุหบญุญ

ทพิย ์

 

 

นายนคิรอง  บวัใหญ่
รกัษา 

นางสพุรรณ ี ชณุหบญุญ

ทพิย ์

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 

นางธราภรณ์  จิตรสม 

 

ฝ่ายบรหิารวิชาการ ฝ่ายบรหิารบุคคล ฝ่ายบรหิารงบประมาณ ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

ฝ่ายบริการทั่วไป 

นางลาวัลย์  อุระศิลป ์

น.ส.กาญจนา ซาติ้ว 

 

 

 

น.ส.นภสร คณุประเสริฐ 

น.ส.กิ่งกมล  ตดิถาพันธุ์ 

 

นางวรรณา  พุฒละ 

น.ส.จินตนา  ต่อสกุล 

 

 

นายกิ่งศักดิ์  สารสม 

น.ส.ปิยะธดิา  ค าปิคา 

พนักงานบริการ(ภารโรง) 

นายสุระศักดิ์  บัวทอง 

 



 
7. แผนผังโรงเรียนบ้ำนค ำหัวช้ำงโนนตุ่นป่ำมะนำว 

 
แผนผังโรงเรียนบ้ำนค ำหัวช้ำงโนนตุ่นป่ำมะนำว  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

ละติจูด =  16.3795465314     ลองติจูด  =  102.590416062 

N 

สระน า้ 

โรงเลีย้งไก ่

 

แปลงเกษตร 

สนาม

วอลเลย่บ์อล 

หอประชมุ 

สนามเปตอง 

สนาม 

ตะกรอ้ 

สนามเดก็เลน่ 

สนามฟตุบอล 

โรงจอดรถ 
โรงจอดรถ 

ศาลา 

เอนกประสงค ์

อาคาร 3 
อาคาร 1 

อาคาร 2 
หอ้งโครงงานหอ้ง

สหกรณ
 ์

หอ้งน า้ 
หอ้งน า้ 

หอ้งน า้ 

แบบแทงค ์

แทงคน์ า้ 

หอกระจายข่าว 
หอพระพทุธรูป เสาธงชาต ิ



8.  สภำพปัจจุบัน ปัญหำและควำมต้องกำรของสถำนศึกษำปีกำรศึกษำ 2565 
โรงเรียนจัดหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย (อนุบาล 1 – 3 ) และหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

(ประถมศึกษาปีที่ 1 –มัธยมศึกษาปีที่ 3 ) ต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ และถือ
ว่าผู้เรียนส าคัญท่ีสุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  
ความรู้  คุณธรรม  มีจริยธรรม  และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีสุข  การจัด
กิจกรรม และโครงการที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี  คนเก่ง  มีความสุข  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่าง
ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 
 

ผลกำรวิเครำะห์ปจัจัยภำยใน 
 

 
1.   ผลกำรศึกษำกำรจัดสภำพแวดล้อม 

 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1.1 มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เพื่อ
เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
1.2 มีการกระจายอ านาจ  แบ่งงานตาม 
ความถนัด  ท าให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 

1.1การด าเนินงานตามนโยบายซึ่งมีมาก  ท าให้
เกดิผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน 
1.2 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน 
 

 
2. ผลผลิตของกำรบริกำร 

 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

2.1 นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายส่งผลให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีและประสบ
ความส าเร็จในการแข่งขันศักยภาพ 

2.2 นักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีอัตราเรียน
ต่อ 100 % 

2.1 นักเรียนบางส่วนมีปัญหาทางด้านครอบครัว   
มีผลกระทบต่อนักเรียนในด้านจิตใจและด้าน 
การเรียน 
 

 
 
 
 

 
3.  ด้ำนบุคลำกร 

 
จุดแข็ง จุดอ่อน 



3.1 ครูมีความตื่นตัวและกระตือรือร้นใน 
การพัฒนาตนเอง น าความรู้ที่ได้มาใช้ในการ 
จัดการเรียนการสอน 
3.2 ครูมีผลงานด้านการพัฒนาการเรียนสามารถ 
เป็นแบบอย่างแก่คนอ่ืนได้ 
3.3 บุคลากรมีความสามัคคีในหมู่คณะ ท าให้การ 
ปฏิบัติงานประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพ 
3.4 น าครูภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนการ 
สอน ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่าง 
หลากหลาย ตามความถนัดและความสนใจ 

3.1 จ านวนครูสอนไม่ตรงวิชาเอก  ท าให้การ
มอบหมายงานบางอย่างไม่ตรงกับความถนัด   
3.2 จ านวนครูไม่ครบชั้น ขาดบุคลากร ส่งผลให้
การปฏิบัติงานไม่ตอ่เนื่องและไมม่ีประสิทธิภาพ 

 
4.  กำรเงิน 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
4.1 โรงเรียนมีระบบการใช้เงินถูกต้องตามระเบียบของทาง

ราชการสามารถตรวจสอบได้ 
4.2 ครูและกรรมการโรงเรียนมีส่วนร่วมในการพิจารณา

เบิกจ่ายเงินของโรงเรียน 

- 

 
5. วัสดุอุปกรณ์ 

 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

5.1 โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัยเช่น  
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์การจัดการเรียนการสอน
ทางไกล จากวังไกลกังวล 
5.2 ครูคิดค้นออกแบบและผลิตสื่อนวัตกรรมใช้ในการเรียน
การสอน 
5.3 ครูน าวัสดุในท้องถิ่นมาใช้ประกอบการเรียนการสอน
ส่งผลให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง 

5.1 ขาดผู้ช านาญการในการดูแลรักษาซ่อมแซมสื่อ
เทคโนโลยี 

  
 
 
 

6. กำรบริกำรจัดกำร 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
6.1 โรงเรียนจัดการบริหารแบบมีส่วนร่วมและกระจาย

อ านาจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.2 โรงเรียนมีการท าแผนปฏิบัติการและโครงการโดยครู

ทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 
 

- 



 
 

ผลกำรท ำวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 
 

 
1.ปัจจัยด้ำนสังคมวัฒนธรรม 

 
โอกำส อุปสรรค 

1. ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม 
1.1. การศึกษาของประชากรในชุมชน จบ

การศึกษาภาคบังคับ มีความรู้อ่านออก
เขียนได้ สามารถให้ค าปรึกษาแนะน าแก่
บุตรหลานได้ 

1.2. ชุมชนเห็นความส าคัญในการอนุรักษ์
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และให้ความ
ร่วมมืออย่างดี 

1.3. ชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันและให้
ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

1.1 การย้ายถิ่นของผู้ปกครอง  ท าให้นักเรียนเรียน
ไม่ต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 
1.2 ผู้ปกครองบางคนไม่ได้เป็นแบบอย่างในด้าน
ระเบียบวินัย ส่งผลให้นักเรียนน าพฤติกรรมจากท่ี
บ้านมาใช้ที่โรงเรียน 
 

 
2.ด้ำนเทคโนโลยี 

 
โอกำส อุปสรรค 

2.1ชุมชนมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นผลดีต่อ
การศึกษาของบุตรหลาน 
 
 

2.1 เยาวชนบางส่วนไม่รู้จักใช้เทคโนโลยีให้
เหมาะสมและเกิดประโยชน์ 

 

 
3. ด้ำนเศรษฐกิจ 

 
โอกำส อุปสรรค 

3.1 ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพมั่นคง  และมีรายได้
ค่อนข้างดี  พร้อมที่จะให้การสนับสนุน
การศึกษา 

 

3.1 ผู้ปกครองบางส่วนมีอาชีพไม่มั่นคง  รายได้ไม่
แน่นอน  ส่งผลต่อการเรียนของเด็ก 

3.2 ผู้ปกครองบางคนหย่าร้างกันส่งผลให้ขาดการ
สนับสนุนทุนการศึกษากับลูก 

 
 
 
 
 



 
4.  ด้ำนกำรเมืองและกฎหมำย 

 
โอกำส อุปสรรค 

4.1  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา 

4.1 นโยบายขององค์กรส่วนท้องถิ่นไม่สอดคล้อง
กับนโยบายการศึกษา ท าให้เกิดปัญหาต่อ
ระบบการท างาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. โครงกำร/กิจกรรม 

     ในภำพรวมจัดโครงการ/กิจกรรม  ระดับปฐมวัย จ านวน 11 โครงการ แต่ละโครงการจะมีตัวบ่งชี้
ความส าเร็จสอดคล้อง และสัมพันธ์กับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ชื่อโครงกำร ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ กิจกรรม 
สนอง 

มำตรฐำน 

โครงการส่งเสริม
พัฒนาด้านร่างกาย
ของเด็กปฐมวัย 

1.ร้อยละของผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
2. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะเคลื่อนไหวตามวัย 
3. ร้อยละของผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 
4. ร้อยละของผู้เรียนหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค  
อุบัติเหตุ  ภัย  และสิ่งเสพติด 

- กิจกรรมสมรรถนด้านรา่งกาย 
-กิจกรรมร้องเล่นเต้นสนุก 
-กิจกรรมกีฬา 
-กิจกรรมหนูน้อยรักความ
สะอาด 
-กิจกรรมหนูน้อยระวังภัย 
-กิจกรรมเสริมพัฒนาการทั้ง        
4 ด้าน (เครื่องเล่นสนาม) 

1 

โครงการส่งเสริม
พัฒนาการด้าน
อารมณ์และจิตใจของ
เด็กปฐมวัย 

1.ร้อยละของผู้เรียนร่าเริงแจ่มใสมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 
2.ร้อยละของผู้เรียนมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 
3.รอ้ยละของผู้เรียนควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะกับวัย 
4.ร้อยละของผู้เรียน ชื่นชมศิลปะดนตรี  การเคลื่อนไหว 
และรักธรรมชาติ 

-กิจกรรมเวทีคนเก่ง 
-กิจกรรมนั่งสมาธิ 
- กิจกรรมบัณฑิตน้อย 
- กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 

2 

โครงการส่งเสริม
พัฒนาการด้านสังคม
ของเด็กปฐมวัย 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีวินัย  รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอน
ของพ่อแม่  ครูอาจารย์ 
2. ร้อยละของผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต  ช่วยเหลือ
แบ่งปัน 
3. ร้อยละของผู้เรียนเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
4. ร้อยละของผู้เรียนมีประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและ
ศาสนาที่ตนเองนับถือ 

-กิจกรรมเคลื่อนไหว/จังหวะ 
-กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
- กิจกรรมสร้างสรรค์ 
- กิจกรรมเสรี 
- กิจกรรมกลางแจ้ง 
- กิจกรรมเกมการศึกษา 

- ทัศนศึกษา 

3 

โครงการส่งเสริม
พัฒนาการด้าน
สติปัญญาของเด็ก
ปฐมวัย 

1. ร้อยละของผู้เรียนสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว  ซักถามอย่าง
ตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 
2. ร้อยละของผู้เรียนมีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆที่
เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
3. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 
4. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 
5. ร้อยละของผู้เรียนมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

 

 

 

 

- กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง 
- กิจกรรมพัฒนากระบวนการ
คิด 
- กิจกรรมหนูน้อยนักสร้างสรรค์ 
-กิจกรรมพหุปัญญาน่าเรียนรู้ 

4 



ชื่อโครงกำร ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ กิจกรรม 
สนอง 

มำตรฐำน 

โครงการการพัฒนา
บุคลากรสู่ความเป็น
ครูปฐมวัยที่ดีมี
คุณภาพ 

1. ความต่อเนื่อง และคุณภาพของครูในการประยุกต์ใช้การจัด
ประสบการณ์ในปรชัญา หลักการ และธรรมชาติของการจัด
การศึกษาปฐมวัย 
2. ความต่อเนื่อง และคุณภาพของครูในการจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
3.  ความต่อเนื่องของครูในการบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้าง
วินัยเชิงบวก 
4.  ความต่อเนื่องของครูในการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 
5.  ความต่อเนื่องของครูในการใช้เครื่องมือการวัดและประเมิน
พัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผล
พัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 
6.  จ านวนคร้ังที่ครูท าการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่
ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับปรุงการจัดประสบการณ์ 
7.  ความสามารถของครูในการจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา 
8.  ความต่อเนื่องของครูในการมีปฏิสัมพันธท์ี่ดีกับเด็ก และ
ผู้ปกครอง 
9.  วุฒิและความรู้ความสามารถของครูในด้านการศึกษาปฐมวยั 
10. ความต่อเนื่องของครูในการจัดท าสารนิทัศน์และน ามา
ไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพฒันาเด็ก 

- กิจกรรมนิเทศการสอน 
-กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะครู/
พัฒนาสื่อ /พัฒนาห้องเรียน 
-กิจกรรมพัฒนาครูด้าน
คุณธรรม และจริยธรรม 
-กิจกรรมคุณครูยอดนักวิจัย 

5 

โครงการสร้างเสริม
ศักยภาพการบริหาร
การจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

1. บริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ได้ระดับคุณภาพ  5 
2. น าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา  
และส่งเสริมคุณภาพเด็ก   ได้ระดับคุณภาพ  5 
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ  ได้ระดับคุณภาพ  5 
4. เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัด
การศึกษาปฐมวัย ได้ระดับคุณภาพ  5 

 

 

 

-กิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียน 
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน 
- กิจกรรมการจัดการความรู้ใน
โรงเรียน 
- กิจกรรมพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
- กิจกรรมอบรมสัมมนาด้าน
การบริหารจัดการการศึกษา 

6 



ชื่อโครงกำร ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ กิจกรรม 
สนอง 

มำตรฐำน 

โครงการการบริหาร
หลักสูตร และจัด
กระบวนการเรียนรู้
ปฐมวัย 

1.  ความเหมาะสมของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และ
ประสิทธิภาพของการน าสู่การปฏิบัติ 
2.  คุณภาพของระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย
ตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 
3.  ความต่อเนื่องของการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความ
ตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
4.  ความต่อเนื่องในการมีส่วนร่วมและแสวงหาความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น 
5.  ความหลากหลาย ความครอบคลุมของสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการพัฒนาเด็ก 

- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
ปฐมวัย 

7 

โครงการพัฒนา
ระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

1  มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
3  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการ 
4  ติดตามตรวจสอบและประเมินผลกรด าเนินงานคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
5.  น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
6.  จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

- กิจกรรมการพัฒนาข้อมูล
สารสนเทศของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

- กิจกรรมประกันคุณภาพ
ภายใน 
-กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ 

-กิจกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติ
การและรายงาน 

8 

โครงการส่งเสริมการ
สร้างโรงเรียนให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

1. คุณภาพของแหล่งเรียนรู้ และผลที่เกิดในการใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากร รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง 
2. ความต่อเนื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ในสถานศึกษา และระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

- กิจกรรมเสริมสร้างความ 
สัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
และองค์กรภายนอก 

- กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่ภูมิ
ปัญญา 

-กิจกรรมหนูน้อยคุณธรรม 

-กิจกรรมวันส าคัญ 

-กิจกรรมค่ายวิชาการ 

9 



ชื่อโครงกำร ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ กิจกรรม 
สนอง 

มำตรฐำน 

โครงการพัฒนา
สถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตาม
ปรัชญา  วิสัยทัศน์  
และจุดเน้นของ
การศึกษาปฐมวัย 

1. ความครอบคลุมทั่วถึงของโครงการ กิจกรรมพิเศษที่
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
2.  ร้อยละของโครงการและกิจกรรมที่มีผลการด าเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมายตามจุดเน้น 

- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ 

- กิจกรรมพัฒนาระบบการ
ติดตาม ประเมินผล 

10 

โครงการพัฒนา
สถานศึกษาตาม
นโยบายและแนว
ทางการปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพให้
สูงขึ้น 

1. ความครอบคลุมทั่วถึงของโครงการ กิจกรรมพิเศษที่
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
2.  ร้อยละของโครงการและกิจกรรมที่มีผลการด าเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมายตามจุดเน้น 

- กิจกรรม  English  today 

- กิจกรรม  Asean  today 

- กิจกรรมรักการอ่าน 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ในภำพรวมจัดโครงการ/กิจกรรม  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  จ านวน 13 โครงการ แต่ละโครงการจะมี
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จสอดคล้อง และสัมพันธ์กับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ชื่อโครงกำร ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ กิจกรรม 
สนอง 

มำตรฐำน 

โครงการพัฒนาการ
อ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิด 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีนิสัยรักการอ่าน การเขียนและการฟงั 
รู้จักตั้งค าถามเพื่อหาเหตุผล 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งตา่งๆ
รอบตัว ใช้ห้องสมุด  แหล่ง   
ความรู้และสื่อต่างๆ  ไดท้ั้งในและนอกสถานศึกษา  
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง  เรียนรู้
ร่วมกับผู้อื่นได้  สนุกกับการเรียนรู้  และชอบมาโรงเรียน   
4. ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอ
ผลงาน 
5.  ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน 
ฟัง ดูและสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 
6.  ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถน าเสนอวิธีคิด วธิีแก้ปัญหา
ด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
7.  ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
8.  ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถมีความคิดริเริ่ม และ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
9. ร้อยละของผู้มีส่วนเก่ียวข้องที่พึงพอใจในมีนิสัยผลการ
ด าเนินงานของโครงการ 

-กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านและแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด  แหล่ง
เรียนรู้และสื่อต่างๆรอบตวั 

-กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมี
ทักษะในการอ่าน ฟงั ดู พดู 
เขียน และตั้งค าถามเพื่อค้นควา้
หาความรู้เพิ่มเติม 

- กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่ม  แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
ระหว่างกัน 

- การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีและน าเสนอ
ผลงาน 

- กิจกรรมส่งเสริมการน าเสนอ
วิธีคิด  วิธีแก้ปญัหาด้วยภาษา
หรือวิธีการของตนเอง 

1 

โครงการพัฒนา
ความสามารถในการ
ใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศของ
นักเรียน 

1. โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุน่ป่ามะนาว มีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ที่มีระบบการอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพสูง 
2. นักเรียนโรงเรียนบ้านค าหัวชา้งโนนตุน่ปา่มะนาว ชั้น
อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่3 จ านวน  68 คน  ได้เรียน
วิชาคอมพิวเตอร์ในสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
3. นักเรียนโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวทุกคน ได้
พัฒนาทักษะในการสืบค้นสารสนเทศบนระบบเครือข่ายที่
ถูกต้อง ปลอดภัย 
4. นักเรียนมีความรู้ความสามารถและมีทักษะด้านการใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. นักเรียนร้อยละ88 มีความพึ่งพอใจในการจัดการเรียนการ
สอน 

 

 

- จัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ด าเนินโครงการ 
- จัดท าสื่อนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการสอน 
และแบบทดสอบ      
- พัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่มีอยู่ ให้สามารถใช้งานให้
สอดคล้องกับการเรียนการ
สอนของนักเรียน 
 

1 



ชื่อโครงกำร ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ กิจกรรม 
สนอง 

มำตรฐำน 

โครงการพัฒนา
ความก้าวหน้า
ทางการเรียนตาม
หลักสูตร 

1.  ระดับคุณภาพของโรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา
เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
2.  ระดับคุณภาพของโรงเรียนจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่
หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด
ความสามารถและความสนใจ 
3.  ระดับคุณภาพของโรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจ 
4.  ระดับคุณภาพของโรงเรียนสนับสนุนให้ครูจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
5.  ระดับคุณภาพของโรงเรียนจัดกิจกรรมนิเทศภายใน 
ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียน 
การสอนอย่างสม่ าเสมอ 
6.  ระดับคุณภาพของโรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียน 
7.  ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจในผลการ
ด าเนินงานของโครงการ 

-  กิจกรรมนักเรียนได้แก่ 
  (1)  ลูกเสือ-เนตรนารี 
   (2)  ชุมนุมตามความ
สนใจ 
    -  กิจกรรมปฐมนิเทศ 
    -  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
    -  กิจกรรมเพื่อสังคม
และ สาธารณประโยชน์ 
(บูรณาการไว้ในลูกเสือ – 
เนตรนารี)         

1 

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและผลการ
ทดสอบระดับชาติ 

1.  ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่ม
สาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
2.  ร้อยละของผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ
ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
3.  ร้อยละของผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตาม 
4.  ร้อยละของผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไป
ตามเกณฑ์ 
5.  ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจในผลการ
ด าเนินงานของโครงการ 

- จัดกิจกรรมการประกวด
อัจฉริยภาพทางทุกสาระเพ่ือ
คัดเลือกหาตัวแทนเข้า
แข่งขันระดับที่สูงขึ้นไป  
- กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ
ติวเข้มเติมเต็มความรู้ก่อน
การทดสอบ NT, LAS,         
O-NET  
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ชื่อโครงกำร ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ กิจกรรม 
สนอง 

มำตรฐำน 

โครงการเตรียมความ
พร้อมในการศึกษา
ต่อการฝึกงานหรือ
การท างาน 

1. ร้อยละบุคลากรที่เกี่ยวข้องส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดบริการแนะแนวให้ครบ  5  ด้าน 
2. ร้อยละของผู้ เรียนได้มีความรู้ ทั้ งด้านการปรับตัว  
พัฒนาการทางร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา 
3. ร้อยละของผู้เรียนได้ทราบแนวปฏิบัติในการเรียนระดับ
มัธยมศึกษา 
4. ร้อยละผู้ เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการศึกษาต่อระดับ
มัธยมศึกษา 

  - งานรวบรวมข้อมูล
นักเรียนเป็นรายบุคคลและ
จัดท าระเบียนสะสม 
-  งานบริการสนเทศแนะ
แนว 
-  งานบริการให้ค าปรึกษา 
- งานสวัสดิการ
ทุนการศึกษา 

1 

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมอันพึง
ประสงค์ 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่เอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อ
ผู้มีพระคุณ 
3. ร้อยละของผู้เรียนปฏิบัติตนตามกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 
4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความภูมิใจในท้องถิ่นและรัก
ความเป็นไทย 
 5. ร้อยละของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจในผลการ
ด าเนินงานของโครงการ 

-กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 

-กิจกรรมส่งเสริมความเอ้ืออาทร
ผู้อื่นและกตัญญูกตเวท ี

-กิจกรรมปฏิบัติตนตาม
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดี
งามของสังคม 

-กิจกรรมภูมิใจในท้องถิ่นและ
รักความเป็นไทย 

1 

โครงการส่งเสริม
สุขภาพและ
สุนทรียภาพ 

1.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพและออก
ก าลังกายสม่ าเสมอ 
2.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีน้ าหนกั ส่วนสูง และมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ ์
3.  ร้อยละของผู้เรียนที่ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ
และหลีกเลี่ยงต่อความรุนแรง  โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหา
ทางเพศ 
4.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมและให้เกียรติผู้อื่น  
5.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีมนุษยส์ัมพันธ์ที่ดตี่อเพื่อน ครู และ
ผู้อื่น 
6   ร้อยละของผู้เรียนที่สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลปะ กฬีา/นนัทนาการ 
7.ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจในผลการด าเนินงาน
ของโครงการ 
 
 
 
 
 

-กิจกรรมดแูลสุขภาพและออก
ก าลังกายสม่ าเสมอ 

-การช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูงและ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

-กิจกรรมการรู้จักป้องกันตนเอง 
จากสิ่ง เสพตดิให้โทษและ
หลีกเลี่ยงจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรคภัย  อุบัตเิหตุ  
ปัญหาทางเพศ โทษและ
ประโยชน์จากการใช้
อินเตอร์เนต็ เกมคอมพิวเตอร์  
ตลอดจนอบายมุขต่าง 

-กิจกรรมสร้างความมั่นใจ  กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสมและให้
เกียรตผิู้อื่นฯลฯ 
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ชื่อโครงกำร ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ กิจกรรม 
สนอง 

มำตรฐำน 

โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.  ร้อยละของครูที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  ร้อยละของครูที่สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
บูรณาเศรษฐกิจพอเพียงได้จ านวนอย่างน้อย2 รายวิชา 
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้ได้ 
3.  ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.  ร้อยละของนักเรียนที่สามารถปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

-จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการเขียน
แผนการเรียนรู้บูรณา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2 

โครงการพัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

1ระดับคุณภาพของผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และ
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาสถานศึกษาและพัฒนาการ
จัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
2.  ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
และสามารถน าไปใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาได้ 
3. ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจในผลการ
ด าเนินงานของโครงการ 

- การวางแผนและด าเนินและ
ด าเนินงานพัฒนา 
- กิจกรรมการประชุม อบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงานและพัฒนา
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การวิจัยในช้ันเรียน กิจกรรมbbl
และองค์ความรู้ใหม่ๆ 
- จัดท าแผนการนเิทศและ
แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ 
- ด าเนินการนิเทศการจัดการ
เรียนรู้ของคร ู
- การจัดกิจกรรมplc  
- การจัดระบบ การบรหิาร การ
จัดการข้อมลูสารสนเทศให้เป็น
ระบบ 
- การจัดท าเว็บไซต์ของ
สถานศึกษา 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ชื่อโครงกำร ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ กิจกรรม 
สนอง 

มำตรฐำน 

โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

1.ระดับคุณภาพของโรงเรียนที่มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อาคารเรียน อาคารประกอบที่มั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพ
ใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียน  
2. ระดับคุณภาพของโรงเรียนที่จัดโครงการ กิจกรรมที่
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
3. ระดับคุณภาพของโรงเรียนที่จัดห้องสมุดที่ให้บริการ
หนังสือ สื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือ
ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
4. ระดับคุณภาพของห้องเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความ
พร้อม มอิีนเตอร์เน็ตความเร็วสูง ที่จะส่งเสริมให้นักเรียน
รู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
5. ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจในผลการ 

จัดกิจกรรมตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
และจัดเตรียมอาคารสถานที่
เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 

2 

โครงการส่งเสริม
ความสัมพันธ์กับ
ชุมชน 

1. สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้
และบริการชุมชน 
2. สถานศึกษามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท า
กิจกรรมร่วมกับชุมชน 
3. ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการด าเนินงานตาม
โครงการของโรงเรียน 

1. จัดท าข้อมูลพืน้ฐานแหล่ง
เรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ชุมชน 
2. จัดกิจกรรมการให้บริการ
ชุมชนทั้งดา้นวชิาการและการ
ขอใช้อาคารสถานที่และอ่ืนๆ 
3. จัดกิจกรรมที่สร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วน
เก่ียวข้องกับสถานศึกษา  ได้แก่ 
  3.1 จัดการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา/
ผู้ปกครองนักเรียน 
  3.2  มอบหมายให้ครูและ
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของ
ชุมชน เช่น พิธีกรงานตา่งๆ 
ของชุมชน 
3.5 กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน เชน่ 
งานบุญประเพณ ี

2 

 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงกำร ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ กิจกรรม 
สนอง 

มำตรฐำน 

โครงการพัฒนา
ระบบประกัน
คุณภาพภายใน 

1. ระดับคุณภาพของโรงเรียนในการจัดท าและด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. ระดับคุณภาพของโรงเรียนในการจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
3. มีการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา  จดัท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) และเผยแพรผ่ลการด าเนินงาน 
4. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

-  จัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
-  ด าเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
-  น าผลการประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
-  จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

2 

โครงการพัฒนา
กระบวนการ
จัดการการเรียน
การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

1.  ระดับคุณภาพของโรงเรียนพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. ระดับคุณภาพของโรงเรียนจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่
หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด
ความสามารถและความสนใจ  
3. ระดับคุณภาพของโรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจ  
4. ระดับคุณภาพของโรงเรียนสนับสนุนให้ครูจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
5. ระดับคุณภาพของโรงเรียนจัดกิจกรรมนิเทศภายใน 
ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียน 
การสอนอย่างสม่ าเสมอ 
6. ระดับคุณภาพของโรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียน 
7. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 87 พึงพอใจในผลการ
ด าเนินงานของโครงการ 

-กิจกรรมการจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาให้
เหมาะสมและสอดคล้องกบั
ท้องถิ่น 
-จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลาก 
หลายให้ผู้เรียนเลือกเรียน 
ตามความถนัดและความสนใจ 
-จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
ส่งเสริมและตอบสนอง 
ความต้องการ  ความสามารถ  
ความถนัดและความสนใจ 
ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับ
บริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
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 10.  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจำก สมศ. 
10.1 ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ครั้งสุดท้าย รอบ 3 เมื่อวันที่ 6–7 เดือน 

กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2555  บริษัท/ห้างหุ้นส่วน  ที่เข้าประเมินชื่อ บริษัทมิตรประเมินผู้เข้าประเมิน จ านวน 2 คน 
ปรากฏผลดังนี้   (แสดงผลการประเมินตามตารางของ สมศ. ในระดับการศึกษาที่ได้รับการประเมิน) 
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้   
 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  : ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
(ระดับประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ) 

น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มำตรฐำนที่ 1  ผลกำรจัดกำรศึกษำ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.69 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.18 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 8.54 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น 10.00 8.12 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 12.33 ดี 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 4.50 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.10 ดี 
กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  รักษามาตรฐาน และ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

มาตรฐานที่ 3  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00 8.00 ดี 
มำตรฐำนที่ 4  ว่ำด้วยกำรประกันคุณภำพภำยใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 3.60 พอใช้ 
ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 82.06 ดี 

 

 

 

 



10.2 ข้อเสนอแนะน าจากการประเมินภายนอก และการน าผลไปพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2565 

ที ่ ข้อเสนอแนะจำก สมศ. 
โครงกำร/กิจกรรมที่จัดท ำรองรับใน 

ปีกำรศึกษำ 2565 
1. 
 

ระดับปฐมวัย 
ด้านผลการจัดการศึกษา 
1) โรงเรียนควรจัด/จัดหาสื่อที่ใช้ในการพัฒนาทักษะการคิด  
เช่นเกมการศึกษา  ตัวต่อ  ไม้บล็อก  หนังสือนิทานส าหรับเด็ก
ฯลฯจัดไว้ตามมุมประสบการณ์ต่างๆ ให้เพียงพอกับการเล่นของ
เด็ก เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาสมองและส่งผลต่อการ
พัฒนาสติปัญญาเด็กให้ถึงขีดสุดของศักยภาพแต่ละคน 
2) โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรร่วมกันก าหนดตัวบ่งชี้
และเกณฑ์พิจารณาอัตลักษณ์ให้ชัดเจนทุกฝ่ายร่วมพัฒนาผู้เรียน
ให้รู้จักการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงและร่วมประเมิน
คุณลักษณะของผู้เรียน ที่สะท้อนความเป็น อัตลักษณ์ตามเกณฑ์  
เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่เป็นรูปธรรม 
 
 

 
1.โครงการส่งเสริมเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
2.โครงการส่งเสริมเด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์
และจิตใจ 
3.โครงการส่งเสริมเด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
4.โครงการส่งเสริมเด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
 

2. 
 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
   1) โรงเรียนควรพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการระดับ
ปฐมวัยให้เป็นระบบในเรื่องการประเมินผล การปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบต่อเนื่องด้วยวิธีการที่หลากหลายให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
น าผลการประเมินไปนิเทศและพัฒนางานให้บรรลุเป้าหมาย  
สามารถสะท้อนความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
ชัดเจน 
   2) โรงเรียนควรจัดให้มีที่พักส าหรับเด็กป่วยแยกต่างหากจาก
พ่ีประถม-มัธยม  และจัดให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะโดยเฉพาะ
ส าหรับเด็กปฐมวัย 
   3) ผู้บริหารควรร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการวางแผนประเมิน
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีโดยก าหนดเกณฑ์การ
ประเมิน/เครื่องมือที่จะใช้ในการประเมิน/วิธีการประเมินให้
ชัดเจน แล้วน าไปประเมินตามข้ันตอน ให้สะท้อนความส าเร็จ
ตามเป้าหมายและความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.โครงการพัฒนาครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
2.โครงการพัฒนาผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท 
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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3. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

  1) ครูควรวางแผนและจัดระบบการประเมินพัฒนาการเด็กท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์  โดยบรรจุ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ตาม
หน่วยประสบการณ์  ไว้ในแผนการจัดประสบการณ์ มีการ
ประเมินคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ไปพร้อมกับการประเมิน
พัฒนาการด้านต่างๆ บันทึกผลการพัฒนาเป็นระยะและควร
รายงานผู้ปกครองทราบภาคเรียนละ 1 ครั้ง พร้อมกับการ
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 

3.โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย  
ปรัชญา  วิสัยทัศน์  และจุดเน้นการศึกษาปฐมวัย 

 2)  ครูควรติดตาม บันทึกและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่าง
สม่ าเสมอต่อเนื่องด้วยวิธีที่หลากหลายและน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กทุกด้านไปใช้เพื่อพัฒนาเด็กและพัฒนาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
  3)  ครูควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวางแผนน า
ผลการประเมินไปพัฒนาเด็ก 

4. ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
      โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องควรศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2553 ให้ชัดเจนแล้วลงมือปฏิบัติตามข้ันตอน เช่น การก าหนด
มาตรฐานการศึกษาเป็นของตนเอง  จัดระบบบริหารและ
สารสนเทศเพ่ือน าสู่การพัฒนาอย่างเป็นระบบครบวงจร  จัดท า
แผนพัฒนาที่ชัดเจน  กรอบของแผนพัฒนาต้องครอบคลุม
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาให้ชัดเจน  น าสู่การปฏิบัติอย่าง
จริงจัง  ติดตาม  ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนระหว่าง
ปฏิบัติ  ประเมินความส าเร็จตามเป้าหมายของแผนงาน/
โครงการ  และประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  สรุป/
รายงานผลการพัฒนาและน าผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องนวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี(Good practice) 
ของสถานศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม(ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน 
2.โครงการพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา  เพื่อยกระดับ
คุณภาพให้สูงขึ้น 
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 การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน เด็กได้เรียนรู้อย่างมี

ความสุข  ได้คิดได้ปฏิบัติจริง ได้เรียนรู้ร่วมกัน  ได้น าเสนอผล
การท างานจากการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิด กล้าพูดกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับแนวทางปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ 
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1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 

ระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ 
ดำ้นผลกำรจัดกำรศึกษำ 
      1) โรงเรียนควรจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการเรียน
การสอนเพ่ิมเติมเพ่ือให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียนและจัด
ตารางสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรทุกชั้น ทุกคน 
       2) นักเรียนควรได้รับการพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็น
ระบบ  โดยครูบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และน าสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นกระบวนการอย่างจริงจัง  มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
       3) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตร ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลายตามธรรมชาติของวิชา  เช่นเรียนรู้แบบโครงงาน  
เรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิด  กระบวนการ
ปฏิบัติ  กระบวนการวิทยาศาสตร์ ฯลฯ การวัดและประเมินผล  
ควรมีการประเมินทั้งความรู้ ทักษะ เจตคติ  และกระบวนการ
อย่างต่อเนื่อง 
      4)  โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรร่วมกันก าหนดตัว
บ่งชี้และเกณฑ์พิจารณาอัตลักษณ์  การด าเนินชีวิตแบบ 
“เศรษฐกิจพอเพียง”.ให้ชัดเจนเพื่อน าไปก าหนดเป็นมาตรฐาน
ของสถานศึกษา ทุกฝ่ายร่วมพัฒนาผู้เรียน ให้รู้จักการด าเนินชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง และร่วมประเมินคุณลักษณะของผู้เรียน 
ที่สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ ตามเกณฑ์  เพ่ือให้บรรลุตาม
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน ที่เป็นรูปธรรม 
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
      1) ผู้บริหารควรส่งเสริมและเปิดโอกาสให้คณะกรรมการ
สถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารงานตามบทบาทหน้าที่ที่
ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการ
สถานศึกษาพ.ศ. 2543  
        2) โรงเรียนจัดให้มีการรายงานผลการประชุมคระ

 
 
1.โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ 
2.โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
3.โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4.โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ  สมเหตุสมผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ 
2.โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
3.โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีทักษะในการ



 
 
 
 

กรรมการสถานศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบทุกครั้งภายใน
เวลา 15 วัน นับจากวันที่มีการประชุม 
        3) ผู้บริหารควรร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการวางแผน
ประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีให้ครบทุกโครงการ 
โดยก าหนดเกณฑ์การประเมิน/เครื่องมือที่จะใช้ในการประเมิน/
วิธีการประเมินให้ชัดเจน แล้วน าไปประเมินตามขั้นตอน ให้
สะท้อนความส าเร็จตามเป้าหมายและความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4.โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ  สมเหตุสมผล 
 
 

3. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
     1)  โรงเรียนควรก าหนดแนวทางและวิธีการประเมิน
ความสามารถของครูตามมาตรฐานการศึกษาอย่างเป็นรูปประ
ธรรม  เพื่อให้มีข้อมูลชัดเจนที่จะน าไปวางแผนพัฒนาครูแต่ละ
คนให้มีประสิทธิภาพ 
      2) ครูผู้สอนควรวางแผนพัฒนาตนเองและผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบครบวงจร ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเป็นรายคนให้ถึงขีดสุด
ของศักยภาพ  จัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

1.โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
2.โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีทักษะในการ
ท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น
ได้และมีเจตคติที่ดตี่ออาชีพสุจรติ 
3.โครงการพัฒนาครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4. โครงการพัฒนาผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
5. โครงการพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษา
และผู้ปกครอง ชุมชน  ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6.โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษามีการ
จัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษามีการ
จัดสภาพแวดล้อม และการบริการส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 
 

4. ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
      โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องควรศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ให้
ชัดเจนแล้วลงมือปฏิบัติตามข้ันตอน เช่น การก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาเป็นของตนเอง  จัดระบบบริหารและสารสนเทศเพ่ือ
น าสู่การพัฒนาอย่างเป็นระบบครบวงจร  จัดท าแผนพัฒนาที่
ชัดเจน  กรอบของแผนพัฒนาต้องครอบคลุมมาตรฐานและตัว
บ่งชี้ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ก าหนดเป้าหมายการ
พัฒนาให้ชัดเจน  น าสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง  ติดตาม  
ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนระหว่างปฏิบัติ  ประเมิน

1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษามีการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวง 
2.โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาท่ีมีการ
สร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ 
3.โครงการส่งเสริมและการพัฒนาสถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา  และ
จุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรม
ตามนโยบาย  จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป



ความส าเร็จตามเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ  และประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  สรุป/รายงานผลการพัฒนาและ
น าผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

การศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้
ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

 

นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี(Good practice) ของ
สถานศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม(ถ้ามี) 
      การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน เด็กได้เรียนรู้อย่างมี
ความสุข  ได้คิดได้ปฏิบัติจริง ได้เรียนรู้ร่วมกัน  ได้น าเสนอผล
การท างานจากการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิด กล้าพูดกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับแนวทางปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 

ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 
จากผลการประเมินการจัดการศึกษาปีการศึกษา  2564 และผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 

ของส านักงานรับรองและประเมินมาตรฐาน (สมศ.) โรงเรียนจึงได้จัดวางทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ  จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จุดเน้นและยุทธศาสตร์ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 ดังนี้ 

1. ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ.2561-2568) มี 6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 
 1. ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนควำมม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความม่ันคง ปลอดภัย เอกราช 
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุก
รูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
และท่ีอาจจะเกดิขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วน ราชการ ภาคเอกชนประชา
สังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ ทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือ
เอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติ ด้านอื่นๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทาง
และเป้าหมายที่ก าหนด 
 2. ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่  
    1. “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของ
ประเทศในด้านอ่ืนๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือให้สอดรับกับบริบทของ
เศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่ 
    2. “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศใน
มิติต่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล  และ
การปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 
    3. “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่น
ใหม่ รวมถึง ปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับ
อนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้
ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนใน เวทีโลก 
ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ าของ
คนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 
 
 3. ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความ
พร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย  มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์
ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็น คนไทยที่มีทักษะสูง 
เป็นนวัตกรรมนักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 



 4. ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม มีเป้าหมาการพัฒนาที่
ส าคัญที่ให้ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วม
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน ในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจ
และความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน
ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติ สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
 5. ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชวิีตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี
เป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้าน สังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้
เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการด าเนินการ บนพื้นฐานการเติบโต
ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 
ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
 6. ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ   มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และประโยชน์
ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่
ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับ
วัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัยและพร้อม   ที่จะปรับตัวให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ 
ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมี
ลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม   เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง 
นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็นมีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ 
และ น าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
 
2. จุดเน้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

1. เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 โดย
เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับ 
ผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน 

2. เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐาน ความปลอดภัย 
กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 

3. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3 – 5 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เข้าถึงโอกาสทางการ
ศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน และเด็กพิการที่
ค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 

4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและการจัดท ากรอบหลักสูตร รวมทั้ง จัดกระบวนการ
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน 



5. จัดการอบรมครูโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน พร้อมกับการเสริมทักษะการสอนแบบออนไลน์ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม เพ่ือแก้ไขปัญหา
หนี้สินครู 

6. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และมี
ปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัด และ
ประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ 

7. ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจ าพักนอน ส าหรับโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่สูง ห่างไกล และถ่ิน
ทุรกันดาร 

8. มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ 
9. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอ านาจและใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อสร้าง

ความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล ให้กับ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
3. นโยบำยจังหวัดขอนแก่น 

วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น  "มหำนครน่ำอยู่ ศูนย์กลำงเศรษฐกิจเชื่อมโยงภูมิภำคตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

1. อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 
2. ระดับความสุขของประชาชนในจังหวัดขอนแก่น เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 
3. การกระจายรายได้ดีขึ้นลดความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ต่ ากว่า 0.41 
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 

1. พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ มีความม่ันคง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน 
2. พัฒนาขีดความสามารถด้านสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนส่งเสริมการลงทุนและการบริการเพ่ือ
ยกระดับรายได้ของประชาชน 
3. ส่งเสริมการพัฒนาด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัลเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาอุตสาหกรรมมูลค่าสูง 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เชื่อมโยงภูมิภาค 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาขอนแก่นเมือง
อัจฉริยะ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างมีส่วน
ร่วม 

 
4. นโยบำยส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 
         วิสัยทัศน ์(Vision) 
         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐาน เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย 

พันธกิจ (Mission) 
1. จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 



2. พัฒนาศักยภาพนักเรียนในสังกัดเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นมืออาชีพ 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า ให้นักเรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยึดหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัด น า

นวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการบริหารจัดการเรียนการสอน นิเทศการศึกษาและและ
สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

7. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่เน้นการมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างความ
รับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา 

8. ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งด้านการให้บริการ และคุณภาพการจัดการศึกษาให้ครอบคลุม
ทุกกลุ่ม/หน่วย กลุ่มเครือข่าย และสถานศึกษา 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 

1. จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
2. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5. สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เป้ำประสงค์ 
1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมสติปัญญาและ

มีวินัยอย่างสมดุล เหมาะสมตามช่วงวัยและมีความพร้อมสู่การเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น 
2. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนมีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพและ

คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
3. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคและเท่า

เทียม                   
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามสายงาน สามารถพัฒนา

นวัตกรรม และน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการบริหาร การเรียนการสอนและนิเทศ
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ระบบบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ มีเครือข่ายการบริหาร
จัดการ การบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กลุ่มเครือข่าย และสถานศึกษาพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ 
         กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ให้เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 น าไปสู่การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า (Career Education)                  



         กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง 
มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
          กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
          กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอยู่ ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
          กลยุทธ์ที่ 5  จัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพ่ือเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
          กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
          กลยุทธ์ที่ 7  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา น า Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge-
Based Society) เพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
          กลยุทธ์ที่ 8 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครูให้
ตรงกับสาขาวิชา และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 
          กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
           กลยุทธ์ที่ 10 น า Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ทุกประเภททั้งระบบ 
           กลยุทธ์ที่ 11 ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
          กลยุทธ์ที่ 12 ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตามบริบทของ
พ้ืนที่ เพื่อให้พัฒนาผู้เรียน มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน 
          กลยุทธ์ที่ 13 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ 
          กลยุทธ์ที่ 14 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ 
          กลยุทธ์ที่ 15 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานน า Digital Technology มาใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
          กลยุทธ์ที่ 16 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษา 
          กลยุทธ์ที่ 17 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหาร
จัดการศึกษา 
          กลยุทธ์ที่ 18 ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ น าไปสู่การกระจายอ านาจ  4 ด้าน 
ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 
          กลยุทธ์ที่ 19 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษา 
อย่างเหมาะสม เพียงพอ 
         กลยุทธ์ที่ 20 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาน า Digital Technology มาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยี Big Data เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่างๆ 
ตั้งแต่ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอ่ืนๆ ที่จ าเป็นมาวิเคราะห์



เพ่ือให้สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และ
สามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 
 
 
5. กลยุทธ์โรงเรียนบ้ำนค ำหัวช้ำงโนนตุ่นป่ำมะนำว 

วิสัยทัศน์(VISION) 

โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมน าความรู้  มุ่งสู่มาตรฐาน อ่าน
ออกเขียนได้  เน้นจิตอาสา น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ (MISSION) 
1.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ ตาม

เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล   
3.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4.   ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
5.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
7.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
8.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
9.   ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
10.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายที่ดีและลักษณะจิตสังคม 
11. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย  ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดขึ้น 
12.   ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

               13.   ส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

14. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
15. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ 
16.  ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรู้ 
17 . ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
18. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
19.  ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
20. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา

ผู้เรียน  
21.  ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้ 



 
เป้ำประสงค์ (GOAL) 
1.  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละ

ระดับชั้น  ร้อยละ 86 
2.  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล  ร้อยละ 87 
3.  ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  ร้อยละ 82 
4.   ผู้เรียนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ร้อยละ 87 
5.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ร้อยละ 87 
6.  ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 87 
7.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  ร้อยละ 87 
8.  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ร้อยละ 87 
9.   ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่รว่มกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ร้อยละ 87 
10.  ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายที่ดีและลักษณะจิตสังคม  ร้อยละ 87 
11. สถานศึกษาบรรลุเป้าหมาย  ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดขึ้น  ระดับดีเลิศ 
12.   สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ระดับดีเลิศ 

               13.   สถานศึกษาด าเนนิงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ระดับดีเลิศ 

14. ครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 87 
15. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

ระดับดีเลิศ 
16.  สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู้  ระดับ   ดีเลิศ 
17 . สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตได้  ระดับดีเลิศ 
18. สถานศึกษามีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ระดับดีเลิศ 
19.  สถานศึกษามีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ระดับดีเลิศ 
20. สถานศึกษามีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  ระดับ 

ดีเลิศ 
21.  สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้  ระดับ ดีเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. กลยุทธ์(STRATITIC) 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 5. ค ำขวัญ 
  “ความรู้ดี  มีคุณธรรม  น าประชาธิปไตย  พลานามัยสมบูรณ์” 

6.  อัตลักษณ์ผู้เรียน 
  “เฒ่ำแก่น้อย” 
 

7.  เอกลักษณ์สถำนศึกษำ 
  “เศรษฐกิจพอเพียง” 
 8.  หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. หลักความพอประมาณ 
2. หลักการมีเหตุผล 
3. หลักมีภูมิคุ้มกัน 

2  เงื่อนไข คือ  คุณธรรมและความรู้  สอดรับกับ 4  มิต ิ คือ  วัตถุ  สังคม 
สิ่งแวดล้อม  และบริบทโรงเรียน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
แผนงำน/โครงกำรและงบประมำณ 

1. แหล่งงบประมำณ  
แหล่งงบประมาณ ส าหรับ แผนงาน/โครงการของสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564 
ที่มาของงบประมาณ : ค านวณจากข้อมูลนักเรียน ณ 25  มิถุนายน 2564 
จ านวนนักเรียนหมด   68 คน   
ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน 
1 เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยรำยหัว  
  -  ระดับก่อนประถม  (1,700 X 13  (จ านวนนักเรียน) 22,100  
  -  ระดับประถมศึกษา  (1,900 X 40 (จ านวนนักเรียน) 76,000  
  -  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (3,500 X 22 (จ านวนนักเรียน) 77,000  

 
(*เป็นโรงเรียนขยายโอกาส มีนักเรียนต่ ากว่า 300 คนจัดสรรให้ระดับมัธยมเพ่ิมหัวละ 
1,000บาท/ปีจาก 3,500 บาทเป็น 4,500 บาทต่อหัว) 22,000  

2 เงินโครงกำรเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน)   
  - ระดับก่อนประถม  430 X 13  (จ านวนนักเรียน) 5,590  
  - ระดับประถมศึกษา 468 X 40  (จ านวนนักเรียน) 18,720  
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  868 X 22  (จ านวนนักเรียน) 19,096  
3 งบอ่ืน ๆ  (ถ้ำมี) -  
 รวมระดับก่อนประถม 27,690  
 รวมระดับประถมศึกษำ 94,720  
 รวมระดับมัธยมศึกษำตอนต้น   118,096  

 รวมงบประมำณ 240,506  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน 
 กำรจัดสรรงบประมำณ:   
 1. จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายประจ าก่อน คือ   

 
1.1  ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ า/ไฟฟ้า/โทรศัพท์ /ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุค่าปรับปรุง
ซ่อมแซม(ปฐมวัย 3,000บาท ขั้นพ้ืนฐาน  22,000บาท) 25,000  

 
1.2 ค่าใช้จ่ายด าเนินงานเพ่ือสนองนโยบายภาครัฐ ภารกิจจากหน่วยงานต้นสังกัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(ปฐมวัย 1,000บาท ขั้นพ้ืนฐาน  3,000บาท) 4,000  

 
 
รวมค่ำใช้จ่ำยประจ ำ 29,000  

 
2. ส่วนที่เหลือน ามาใช้จ่ายในโครงการพัฒนาฯ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. สพท. /
สมศ. /ความต้องการของโรงเรียน 211,506  

 2.1 ระดับปฐมวัย   
 -งานวิชาการ   
 -งานบริหารบุคคล   
 -งานบริหารทั่วไป   
 -งานแผนและงบประมาณ   
 รวมระดับปฐมวัย 23,690  
 2.2  ระดับขั้นพื้นฐำน   
 -งานวิชาการ   
 -งานบริหารบุคคล   
 -งานบริหารทั่วไป   
 -งานแผนและงบประมาณ   
 รวมระดับขั้นพื้นฐำน 187,816  

 

 

รวมเงินทั้งสิ้น 
 211,506  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระดับ 
เงินอุดหนุน

ค่ำใช้จ่ำยรำยหัว 

เงินสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยจัด

กำรศึกษำ(กิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน) 

รวมงบประมำณที่
จัดสรร 

ระดับก่อนประถม 22,100 5,590 27,690 
ระดับประถมศึกษำ 76,000 18,720 94,720 

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 77,000 19,096 96,096 
จัดสรรให้ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น

(เพิ่มเติม) 22,000 
 
- 

 
22,000 

รวม 197,100 43,406 240,506 
 
 

      งบประมำณในกำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2565 
      (เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยรำยหัว) หลังจำกหักค่ำใช้จ่ำยประจ ำแล้ว จัดสรรให้ 4 กลุ่มงำนดังนี้ 

กลุ่มงำน ยอดจัดสรร คิดเป็นร้อยละ 
1. บริหำรงำนวิชำกำร 114,420 50 
2. บริหำรงำนบุคคล 22,884 10 
3. บริหำรงำนทั่วไป 68,652 30 
4. บริหำรแผนและงบประมำณ และค่ำสำธำรณูปโภค 22,884 10 

รวม 240,506 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการ 
สรุปงบหน้ำโครงกำร 

1. จ ำแนกรำยกำรจ่ำยเงินงบประมำณ  ระดับปฐมวัย 
 

สนอง
มำตรฐำน

ที ่

โครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ 

(บำท) 

สนอง 

กลยุทธ์ที่ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมพัฒนาด้านร่างกายของ
เด็กปฐมวัย 

2,000 ข้อที่ 1 นางวรรณา  พุฒละ และ 
นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ 

2 โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์
และจิตใจของเด็กปฐมวัย 

2,000 ข้อที่ 1 นางวรรณา  พุฒละ และ 
นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ 

3 โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมของ
เด็กปฐมวัย 

2,000 ข้อที่ 1 นางวรรณา  พุฒละ และ 
นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ 

4 โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา
ของเด็กปฐมวัย 

2,000 ข้อที่ 1 นางวรรณา  พุฒละ และ 
นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ 

5 โครงการการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นครู
ปฐมวัยที่ดีมีคุณภาพ 

1,690 ข้อที่ 2 นางวรรณา  พุฒละ และ 
นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ 

6 โครงการสร้างเสริมศักยภาพการบริหาร
การจัดการศึกษาปฐมวัย 

1,500 ข้อที่ 2 นางวรรณา  พุฒละ และ 
นางลาวัลย์  อุระศิลป์ 

7 โครงการการบริหารหลักสูตร และจัด
กระบวนการเรียนรู้ปฐมวัย 

2,000 ข้อที่ 2 นางวรรณา  พุฒละ และ 
นางลาวัลย์  อุระศิลป์ 

8 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

1,500 ข้อที่ 2 นางวรรณา  พุฒละ  และ 
น.ส.จินตนา   ต่อสกุล 

9 โครงการส่งเสริมการสร้างโรงเรียนให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

5,000 ข้อที่ 3 นางวรรณา  พุฒละ  และ 
น.ส.จินตนา   ต่อสกุล 

10 โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามปรัชญา  วิสัยทัศน์  และ
จุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 

2,000 ข้อที่ 4 นางวรรณา  พุฒละ  และ 
น.ส.จินตนา   ต่อสกุล 

11 โครงการพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบาย
และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

2,000 ข้อที่ 5 นางวรรณา  พุฒละ  และ 
น.ส.จินตนา   ต่อสกุล 

 รวมเงิน 23,690 
 

  

 
 
 
 
 



2. จ ำแนกรำยกำรจ่ำยเงินงบประมำณ  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
สนอง

มำตรฐำน
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
ประเด็น

พิจำรณำที่ 
สนอง 

กลยุทธ์ที่ 
 

ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิด 

10,000 1.1 
ข้อ 1,2 

1 นางสาวจินตนา   ต่อสกุล 

1 โครงการพัฒนาความสามารถในการใช้
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน 

3,000 1.1 
ข้อ 4 

1 นางสาวปิยะธิดา  ค าปิคา  

1 โครงการพัฒนาความก้าวหน้าทางการ
เรียนตามหลักสูตร 

10,000 1.1 
ข้อ 3,5 

1 นางลาวัลย์ อุระศิลป์  
 

1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการทดสอบระดับชาติ 

5,000 1.1 
ข้อ 5 

1 นางลาวัลย์ อุระศิลป์  
 

1 โครงการเตรียมความพร้อมในการศึกษา
ต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 

2,000 1.1 
ข้อ 6 

1 นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว 

1 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมอันพึงประสงค์ 

10,000 1.2 
ข้อ 1,2,3 

1 นางสาวจินตนา   ต่อสกุล 

1 โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
สุนทรียภาพ 

20,000 1.2 
ข้อ 4 

1 นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว 

2 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 4,000 2.1 2 นางสาวปิยะธิดา  ค าปิคา 
2 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา 
20,000 2.2 

2.3 2.4 
2 นางธราภรณ์  จิตรสมและ

นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ 

2 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

40,000 2.5 
2.6 

2 นายกิ่งศักดิ์  สารสม 

2 โครงการความสัมพันธ์กับชุมชน 2,000 2.2 2 นางสาวนภสร คุณประเสริฐ  

2 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน 

2,000 2.2 4 นางสาวกิ่งกมล ติดถาพันธุ์ 

3 โครงการพัฒนากระบวนการจัดการการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

59,816 3.1 , 3.2 
3.3 , 3.4 

3.5 

3 นางสาวกิ่งกมล ติดถาพันธุ์ 

 รวมเงิน 187,816 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2. รำยละเอียดโครงกำร 
ระดับปฐมวัย 
 
ชื่อโครงกำร                โครงกำรส่งเสริมพัฒนำด้ำนร่ำงกำยของเด็กปฐมวัย 
แผนงาน                     วิชาการ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวรรณา  พุฒละ และนางสาวนภสร  คุณประเสริฐ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2565 ( พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566) 
สอดคล้องกับ  1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
   2. กลยุทธ์ ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
   3. มาตรฐานการศึกษา  1) ปฐมวัย มาตรฐานที่ 1 
      2) ขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 1 
 
1.  หลักกำรและเหตุผล 

เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่มีการพัฒนาของร่างกายเป็นอย่างมาก ทั้งเรื่องของน้ าหนัก ส่วนสูง  ส่งผลต่อ
ทักษะการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์และทรงตัวได้จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องส่งเสริม
สนับสนุนให้เด็กมีสุขภาพอนามัยที่ดี รักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน  หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อ
โรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติดซึ่งจะส่งผลต่อพัฒนาการด้านอื่นๆของเด็กด้วย การพัฒนาความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดกิจกรรมให้สอดคล้อง กับพัฒนาการเฉพาะด้าน
ให้กับนักเรียน ด้านร่างกายควรให้เด็กได้เล่นอิสระกลางแจ้ง เล่นเครื่องเล่นสนาม ปีนป่าย เคลื่อนไหวร่างกาย
ตามจังหวะดนตรี เล่นเกมการศึกษา ฝึกช่วยเหลือตนเองในการแต่งกาย หยิบจับช้อนส้อม และใช้วัสดุอุปกรณ์
ศิลปะ เช่น สีเทียน กรรไกร พู่กัน ดินเหนียว 
 
2. วัตถุประสงค์  

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

  1. ผู้เรียนทุกคนมีน้ าหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 2. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะเคลื่อนไหวตามวัย 
 3. ผู้เรียนทุกคนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 
 4. ผู้เรียนทุกคนหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค  อุบัติเหตุ  ภัย  และสิ่งเสพติด 
 
 
 
 
 



4.   กำรด ำเนินงำน (ถัวจ่ายทุกกิจกรรม) 
ที ่ กิจกรรม รำยละเอียด ระยะเวลำ งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

 - กิจกรรมสมถรรนะด้าน
ร่างกาย 

- อนามัยโรงเรียน พ.ค.65-
มี.ค.66 

200 นางวรรณา พุฒละ 
นางสาวนภสร   
คุณประเสริฐ  -กิจกรรมร้องเล่นเต้นสนุก - เคลื่อนไหวและ

จังหวะ 
พ.ค.65-
มี.ค.66 

200 

 -กิจกรรมกีฬา  พ.ค.65-
มี.ค.66 

1,000 

 -กิจกรรมหนูน้อยรักความ
สะอาด 

- ตรวจร่างกาย 
- แปรงฟัน 

พ.ค.65-
มี.ค.66 

100 

 -กิจกรรมหนูน้อยระวังภัย - รณรงค์ยาเสพติด 
- ภัยอุบัติเหตุ ฯลฯ 

พ.ค.65-
มี.ค.66 

300 

 -กิจกรรมเสริมพัฒนาการทั้ง 
4 ด้าน (เครื่องเล่นสนาม) 

 พ.ค.65-
มี.ค.66 

1,200 

 ขั้นการตรวจสอบประเมินผล 
1.การก ากับ  ติดตามกิจกรรม 
2.สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินการ 
 

- นิเทศผลการ
ด าเนินการและให้
ข้อเสนอแนะ 
- สรุปผลส าเร็จของ
โครงการและจัดท า
รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ 

พ.ค.65-
มี.ค.66 

  

 ขั้นการปรับปรุงพัฒนา 
-วิเคราะห์อุปสรรคและ
วางแผน การพัฒนา 

-วิเคราะห์ปัญหา
และให้
ข้อเสนอแนะในการ
วางแผนเพื่อด าเนิน
โครงการครั้งต่อไป 

พ.ค.65-
มี.ค.66 

  

  รวมเงิน 2,000  
 
5. งบประมำณ 
  5.1  งบประมาณ      2,000          บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.  กำรติดตำมประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จ วิธีกำร เครื่องมือ 

1.ร้อยละของผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
2. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะเคลื่อนไหวตามวัย 
3. ร้อยละของผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
ของตน 
4. ร้อยละของผู้เรียนหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยง
ต่อโรค  อุบัติเหตุ  ภัย  และสิ่งเสพติด 
 

- สังเกตพฤติกรรม 
- สัมภาษณ์ 
-ตรวจสอบร่องรอย/เอกสาร 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบบันทึก 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- รายงานกิจกรรม/โครงการ 

 
7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

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

ลงชื่อ         ผู้เสนอโครงการ      
                ( นางสาวนภสร   คุณประเสริฐ )                  

           พนักงานราชการ  
 

 
ลงชื่อ   ผู้เสนอโครงการ      

                ( นางวรรณา  พุฒละ )                  
           ครชู านาญการ  
 

 
        ลงชื่อ   ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (นางธราภรณ์  จิตรสม) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงกำร    โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์และจิตใจของเด็กปฐมวัย 
แผนงาน                     วิชาการ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวรรณา  พุฒละ และนางสาวนภสร   คุณประเสริฐ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2565 ( พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566) 
สอดคล้องกับ  1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
   2. กลยุทธ์ ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
   3. มาตรฐานการศึกษา  1) ปฐมวัย มาตรฐานที่ 2 
      2) ขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 1 
 
1.  หลักกำรและเหตุผล 

การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับแรกเพ่ือวางรากฐานชีวิตของเด็กไทยให้
เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์มีพัฒนาการสมวัยอย่างสมดุลทั้งด้านร่างกายด้านอารมณ์ -จิตใจด้านสังคมและด้าน
สติปัญญาซึ่งเป็นการพัฒนาเด็กบนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติ
และพัฒนาการของเด็กโดยใช้กิจกรรมกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการสมองอย่างเต็มที่ทั้งกิจกรรมในหลักสูตรและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรจากสภาพปัจจุบันโรงเรียนมีความตระหนักและเห็นความส าคัญของการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรระดับปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมแสนขยันอดทนส าหรับเด็กปฐมวัยและกิจกรรมพัฒนาสมองเนื่อง 
จากเป็นกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาท าให้เจริญเติบโต
อย่างสมบูรณ์ตามเกณฑ์พัฒนาการในแต่ละช่วงวัยได้อย่างเหมาะสมส่งผลให้เด็กมีสุนทรียภาพและลักษณะ
นิสัยด้านศิลปะดนตรีและการเคลื่อนไหวมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยรวมทั้งเป็น
การตอบสนองกลยุทธ์ของโรงเรียนในการพัฒนากิจกรรมเพ่ือให้เด็กมีทักษะและรักการท างานสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตมีสุนทรียภาพมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ซึ่งสอด 
คล้องกับเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ต้องการให้คนไทยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นพลเมือง
ดี 

 
2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้เรียนร่าเริงแจ่มใสมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักชื่นชมศิลปะดนตรี  การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 
 

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

 
 
 



4.   กำรด ำเนินงำน (ถัวจ่ำยทุกกิจกรรม) 
ที ่ กิจกรรม รำยละเอียด ระยะเวลำ งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

 -กิจกรรมเวทีคนเก่ง - เล่านิทาน 
- เล่าข่าว 

พ.ค.65-
มี.ค.66 

300 นางวรรณา  
พุฒละ 
นางสาวนภสร   
คุณประเสริฐ 

 -กิจกรรมนั่งสมาธิ  พ.ค.65-
มี.ค.66 

100 

 - กิจกรรมบัณฑิตน้อย  พ.ค.65-
มี.ค.66 

1,100 

 - กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ - วาดภาพระบายสี 
- การปั้น 
- การพับ 
- การตัด การฉีก 
การปะ 
- การพิมพ์ภาพ 
- การประดิษฐ์ 
ฯลฯ 

พ.ค.65-
มี.ค.66 

500 

 ขั้นการตรวจสอบประเมินผล 
1.การก ากับ  ติดตามกิจกรรม 
2.สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินการ 
 

- นิเทศผลการ
ด าเนินการและให้
ข้อเสนอแนะ 
- สรุปผลส าเร็จของ
โครงการและจัดท า
รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ 

พ.ค.65-
มี.ค.66 

  

 ขั้นการปรับปรุงพัฒนา 
-วิเคราะห์อุปสรรคและ
วางแผน การพัฒนา 

-วิเคราะห์ปัญหา
และให้
ข้อเสนอแนะในการ
วางแผนเพื่อด าเนิน
โครงการครั้งต่อไป 

พ.ค.65-
มี.ค.66 

  

  รวมเงิน 2,000  
 
5.  งบประมำณ 

5.1  เงินงบประมาณ  2,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 



6. กำรติดตำมประเมินผล 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

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

 
      
ลงชื่อ         ผู้เสนอโครงการ      

                ( นางสาวนภสร   คุณประเสริฐ )                  
            พนักงานราชการ  

 
 

ลงชื่อ   ผู้เสนอโครงการ      
                ( นางวรรณา  พุฒละ )                  

          ครชู านาญการ  
 
 
        ลงชื่อ   ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (นางธราภรณ์  จิตรสม) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จ วิธีกำร เครื่องมือ 
1.ร้อยละของผู้เรียนร่าเริงแจ่มใสมีความรู้สึกที่ดี
ต่อตนเอง 
2.ร้อยละของผู้เรียนมีความมั่นใจและกล้า
แสดงออก 
3.ร้อยละของผู้เรียนควบคุมอารมณ์ตนเองได้
เหมาะสมกับวัย 
4.ร้อยละของผู้เรียน ชื่นชมศิลปะดนตรี  การ
เคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 

-สังเกตพฤติกรรม 
- สัมภาษณ์ 
-ตรวจสอบร่องรอย/
เอกสาร 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบบันทึก 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 
- รายงานกิจกรรม/
โครงการ 



ชื่อโครงกำร     โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนสังคมของเด็กปฐมวัย 
แผนงาน                     วิชาการ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวรรณา  พุฒละ และนางสาวนภสร  คุณประเสริฐ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2565 ( พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566) 
สอดคล้องกับ  1. ยุทธศาสตร์ที่  1 
   2. กลยุทธ์ ข้อที ่1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
   3. มาตรฐานการศึกษา  1) ปฐมวัย มาตรฐานที่ 3 
      2) ขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 1 
 
1.  หลักกำรและเหตุผล 
 การพัฒนาประเทศยุคโลกาภิวัฒน์นั้น คุณภาพของคนมีผลต่อความส าเร็จอย่างส าคัญยิ่ง โดยเฉพาะ 
"เด็ก" ถือว่ามีความส าคัญที่สุด เพราะการสร้างคนให้มีคุณภาพ ต้องด าเนินการอย่างถูกต้อง เหมาะสมและ
ต่อเนื่อง ในแต่ละช่วงวัย เนื่องจาก คนเปลี่ยนแปลง เจริญเติบโต และเรียนรู้ตลอดเวลา "เด็ก" เป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณค่าสูงสุดเหนือทรัพยากรใดๆ ในโลก เด็กทุกคนมีคุณค่าในตัวเองทุกคนจึงคาดหวังให้เด็กได้
เจริญเติบโตในครอบครัวที่เพียบพร้อม และได้รับการพัฒนารอบด้านทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา มีความรับผิดชอบ มีเหตุผลควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสม มีความเข้าใจ รู้จักตนเองดูแล  
ช่วยเหลือตนเอง และพ่ึงตนเองได้ตลอดจนสามารถด าเนินชีวิตที่มีคุณค่า ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ ได้อย่างมีความสุข และประสบความส าเร็จ คู่มือดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน กรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข กล่าวไว้ว่า เด็กปฐมวัย ร่างกายก าลังเจริญเติบโต มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆ จากประสบการณ์ของเด็กเอง จากบุคคลและสิ่งต่างๆ จึงชอบลองท าสิ่งที่ท้าทายความสามารถ ต้องการ
เพ่ือน เล่นเป็นกลุ่ม ชอบแข่งขัน ชอบออกก าลังกาย และแสดงออกในรูปแบบต่างๆ ต้องการให้ผู้อ่ืนสนใจ ชอบ
คนยกย่อง ชมเชย รวมทั้งการยอมรับจากครูและเพ่ือน การรู้จักและเข้าใจพัฒนาการของเด็กอย่างถ่องแท้จะ
ช่วยให้ครูสามารถส่งเสริมแก้ไข และพัฒนาเด็กได้อย่างถูกต้องเหมาะสมการเล่น เป็นส่วนส าคัญของชีวิตเด็ก
ปฐมวัย ทั้งการเล่นกับเพ่ือนเป็นกลุ่ม เช่น รีรีข้าวสาร เล่นเกมต่างๆ และการเล่นของเล่นช่วยให้เด็กเรียนรู้จาก
การกระท า รู้คิด รู้จักแก้ปัญหา และมีความเพลิดเพลิน ครูจึงควรส่งเสริมให้เด็กมีจุดเริ่มต้นในชีวิตที่ดีได้ ด้วย
การส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสเล่นอย่างสร้างสรรค์ และปลอดภัยปล่อยให้เด็กเพลิดเพลินกับการแสวงหาค าตอบ
ด้วยตัวเองผ่านการเล่นมีงานวิจัยที่ท าในอิสราเอลได้ผลออกมาว่า เด็กท่ีเล่นได้ดีในสถานการณ์ที่สร้างสรรค์ จะ
มีความสามารถในการเรียนรู้ และมีพัฒนาการทางสังคม อารมณ์ ภาษา สติปัญญา มีความอยากรู้อยากเห็น 
ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการที่ดีกว่าเพ่ือเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  จึงได้จัดกิจกรรม
ต่างๆ ให้เด็กได้เล่น เพ่ือเสริมสร้างทักษะในด้านต่างๆ ที่กล่าวมา ตลอดจนความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และให้
เด็กได้รู้จักการเคารพ 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. เป้ำหมำย 
 1. ผู้เรียนทุกคนมีวินัย  รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่  ครูอาจารย์ 



 2. ผู้เรียนทุกคนมีความซื่อสัตย์ สุจริต  ช่วยเหลือแบ่งปัน 
 3. ผู้เรียนทุกคนเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 4. ผู้เรียนทุกคนมีประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนเองนับถือ 
 
4.   กำรด ำเนนิงำน (ถัวจ่ำยทุกกิจกรรม) 
ที ่ กิจกรรม รำยละเอียด ระยะเวลำ งบประมำณ 

 (บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

 - กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม - กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ 
-กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 
- กิจกรรมสร้างสรรค์ 
- กิจกรรมเสรี 
- กิจกรรมกลางแจ้ง 
- กิจกรรมเกมการศึกษา 

พ.ค.65-
มี.ค.66 

500 นางวรรณา  
พุฒละ 
นางสาวนภสร   
คุณประเสริฐ 

 - กิจกรรมหนูน้อยนัก
ส ารวจ 

- ทัศนศึกษา พ.ค.65-
มี.ค.66 

1,500 

 ขั้นการตรวจสอบ
ประเมินผล 
1.การก ากับ  ติดตาม
กิจกรรม 
2.สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินการ 
 

- นิเทศผลการด าเนินการ
และให้ข้อเสนอแนะ 
- สรุปผลส าเร็จของ
โครงการและจัดท า
รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ 

พ.ค.65-
มี.ค.66 

  

 ขั้นการปรับปรุงพัฒนา 
-วิเคราะห์อุปสรรคและ
วางแผน การพัฒนา 

-วิเคราะห์ปัญหาและให้
ข้อเสนอแนะในการ
วางแผนเพื่อด าเนิน
โครงการครั้งต่อไป 

พ.ค.65-
มี.ค.66 

  

  รวมเงิน 2,000  
 
5.  งบประมำณ 

5.1   เงินงบประมาณ  6,418  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. กำรติดตำมประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จ วิธีกำร เครื่องมือ 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีวินัย  รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่ง
สอนของพ่อแม่  ครูอาจารย์ 
2. ร้อยละของผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต  ช่วยเหลือ
แบ่งปัน 
3. ร้อยละของผู้เรียนเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
4. ร้อยละของผู้เรียนมีประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย
และศาสนาที่ตนเองนับถือ 
 

- สังเกตพฤติกรรม 
- สัมภาษณ์ 
-ตรวจสอบร่องรอย/
เอกสาร 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบบันทึก 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 
- รายงานกิจกรรม/
โครงการ 

 
7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. นักเรียนช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ 
 2. นักเรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต  ช่วยเหลือแบ่งปัน 

3. นักเรียนเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
4. นักเรียนมีประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนเองนับถือ 

 
 
 

ลงชื่อ         ผู้เสนอโครงการ      
                ( นางสาวนภสร   คุณประเสริฐ )                  

           พนักงานราชการ  
 
 

ลงชื่อ   ผู้เสนอโครงการ      
                ( นางวรรณา  พุฒละ )                  

           ครชู านาญการ  
 
 
        ลงชื่อ   ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (นางธราภรณ์  จิตรสม) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงกำร     โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำของเด็กปฐมวัย 
แผนงาน                     วิชาการ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวรรณา  พุฒละ และนางสาวนภสร  คุณประเสริฐ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2565 ( พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566) 
สอดคล้องกับ  1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
   2. กลยุทธ์ ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
   3. มาตรฐานการศึกษา  1) ปฐมวัย มาตรฐานที่ 4 
      2) ขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่  1 
 
1.  หลักกำรและเหตุผล 

เด็กปฐมวัยอยู่ในวัยสมองมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการพัฒนาทางสติปัญญาของเด็ ก  ทั้ง
ความสนใจในการเรียนรู้ ความคิดรวบยอด ทักษะ จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ เด็กจะสามารถเติบโต
และพัฒนาเรื่องสติปัญญาได้อย่างต่อเนื่อง มั่นคง ยั่งยืน ตามความมุ่งหมายของการพัฒนาการศึกษานั้น การ
พัฒนาด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย มีความส าคัญมาก โดยเมื่อได้มีการพัฒนาการด้านสติปัญญาที่สมวัย ซึ่ง
หมายถึงเด็กมีลักษณะพฤติกรรมที่สามารถแสดงออกตามขั้นการพัฒนาด้านสติปัญญาได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
มีการเปลี่ยนแปลงทางความสามารถทางการเรียนรู้ การคิด โดยพัฒนาจากรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า 
รวมถึงการพัฒนาการคิดโดยมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงจัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญา 
2. วัตถุประสงค์ 

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

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



4. กำรด ำเนินงำน (ถัวจ่ำยทุกกิจกรรม) 
ที ่ กิจกรรม รำยละเอียด ระยะเวลำ งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

 - กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง - แข่งขันทักษะวิชาการ พ.ค.65-
มี.ค.66 

500 นางวรรณา 
พุฒละ 
นางสาวนภสร   
คุณประเสริฐ 

 - กิจกรรมพัฒนา
กระบวนการคิด 

- ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

พ.ค.65-
มี.ค.66 

500 

 - กิจกรรมหนูน้อยนัก
สร้างสรรค ์

- การประดิษฐ์ พ.ค.65-
มี.ค.66 

500 

 -กิจกรรมพหุปัญญาน่า
เรียนรู้ 

- ห้องสมุดน่ารู้ ห้องสมุด
ของเล่น 

พ.ค.65-
มี.ค.66 

500 

 ขั้นการตรวจสอบ
ประเมินผล 
1.การก ากับ  ติดตาม
กิจกรรม 
2.สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินการ 

- นิเทศผลการด าเนินการ
และให้ข้อเสนอแนะ 
- สรุปผลส าเร็จของโครงการ
และจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ 

พ.ค.65-
มี.ค.66 

  

 ขั้นการปรับปรุงพัฒนา 
-วิเคราะห์อุปสรรคและ
วางแผน การพัฒนา 

-วิเคราะห์ปัญหาและให้
ข้อเสนอแนะในการวางแผน
เพ่ือด าเนินโครงการครั้ง
ต่อไป 

พ.ค.65-
มี.ค.66 

  

  รวมเงิน 2,000  
 
5. งบประมำณ 
  5.1   งบประมาณ  2,000   บาท 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. กำรติดตำมประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จ วิธีกำร เครื่องมือ 

1. ร้อยละของผู้เรียนสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว  ซักถาม
อย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 
2. ร้อยละของผู้เรียนมีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่ง
ต่าง ๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
3. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 
4. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
5. ร้อยละของผู้เรียนมีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์

- สังเกตพฤติกรรม 
- สัมภาษณ์ 
-ตรวจสอบร่องรอย/
เอกสาร 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบบันทึก 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 
- รายงานกิจกรรม/โครงการ 

 
7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

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

 
 

ลงชื่อ         ผู้เสนอโครงการ      
                ( นางสาวนภสร   คุณประเสริฐ )                  

           พนักงานราชการ  
 

 
ลงชื่อ   ผู้เสนอโครงการ      

                ( นางวรรณา  พุฒละ )                  
           ครชู านาญการ  

 
 
        ลงชื่อ   ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (นางธราภรณ์  จิตรสม) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงกำร  โครงกำรกำรพัฒนำบุคลำกรสู่ควำมเป็นครูปฐมวัยท่ีดีมีคุณภำพ 
แผนงาน                     บรหิารบุคคล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวรรณา  พุฒละ และนางสาวนภสร  คุณประเสริฐ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2565 ( พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566) 
สอดคล้องกับ  1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
   2. กลยุทธ์ ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
   3. มาตรฐานการศึกษา  1) ปฐมวัย มาตรฐานที่ 5 
      2) ขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่  7 
 
1.หลักกำรและเหตุผล 

ภารกิจของการจัดการศึกษาปฐมวัยจะบรรลุเป้าหมายได้ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการ เช่น 
หลักการบริหาร  วัสดุอุปกรณ์  งบประมาณ  และบุคลากร  ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้ว  จะเห็นว่าองค์ประกอบด้าน
บุคลากรมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะถ้ามีบุคลากรมีคุณภาพสูงแล้ว บุคลากรย่อมจะเป็นผู้น าองค์ประกอบอ่ืน 
ๆ ที่มีอยู่ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นถ้าต้องการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน จ าเป็น
จะต้องพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ 
2.วัตถุประสงค์ 

1.  ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถน ามาประยุกต์ใน
การจัดประสบการณ์ 
2. ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
3.  ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 
4.  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 
5. ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการ
ของเด็กแก่ผู้ปกครอง 
6.  ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์ 
7.  ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
8.  ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง 
9.  ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย 
10. ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 

 
3. เป้ำหมำย 

1.  ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถน ามาประยุกต์
ในการจัดประสบการณ์ได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพร้อยละ  92 ขึ้นไป 

2.  ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพมี
คุณภาพร้อยละ  92    ขึน้ไป 

3.  ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวกอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอมีคุณภาพร้อยละ 92 ขึ้นไป 
4.  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 



มีคุณภาพร้อยละ  92 ขึ้นไป 
5.  ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผล

พัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครองอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอมีคุณภาพร้อยละ  92 ขึ้นไป 
6.  ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์

อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้งมีคุณภาพร้อยละ  92 ขึ้นไป 
7.  ครูมีความสามารถในการจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลามีคุณภาพร้อยละ 92 ขึ้นไป 
8.  ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครองอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอมีคุณภาพร้อยละ  92 ขึ้นไป 
9.  ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัยมีคุณภาพร้อยละ  92 ขึ้นไป 

 10. ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอมี
คุณภาพร้อยละ  92 ขึ้นไป 
4.  กำรด ำเนนิงำน (ถัวจ่ำยทุกกิจกรรม) 

ที ่ กิจกรรม รำยละเอียด ระยะเวลำ งบประมำณ 
(บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 - กิจกรรมนิเทศการสอน  พ.ค.65-
มี.ค.66 

 นางวรรณา พุฒละ 
นางสาวนภสร   คุณประเสริฐ 

 -กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะครู/
พัฒนาสื่อ /พัฒนาห้องเรียน 

 พ.ค.65-
มี.ค.66 

1,000 นางวรรณา พุฒละ 
นางสาวนภสร   คุณประเสริฐ 

 -กิจกรรมพัฒนาครูด้านคุณธรรม 
และจริยธรรม 

 พ.ค.65-
มี.ค.66 

400 นางวรรณา พุฒละ 
นางสาวนภสร   คุณประเสริฐ 

 -กิจกรรมคุณครูยอดนักวิจัย  พ.ค.65-
มี.ค.66 

290 นางวรรณา พุฒละ 
นางสาวนภสร   คุณประเสริฐ 

 ขั้นการตรวจสอบประเมินผล 
1.การก ากับ  ติดตามกิจกรรม 
2.สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินการ 
 

- นิเทศผลการด าเนินการและ
ให้ข้อเสนอแนะ 
- สรุปผลส าเร็จของโครงการ
และจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ 

พ.ค.65-
มี.ค.66 

  

 ขั้นการปรับปรุงพัฒนา 
-วิเคราะห์อุปสรรคและวางแผน 
การพัฒนา 

-วิเคราะห์ปัญหาและให้
ข้อเสนอแนะในการวางแผน
เพ่ือด าเนินโครงการครั้งต่อไป 

พ.ค.65-
มี.ค.66 

  

  รวมเงิน 1,690  
 
5.   งบประมำณ 

 เงินงบประมาณ  1,690 บาท 
 
 
 
 
 
 
 



6. กำรติดตำมประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จ วิธีกำร เครื่องมือ 

1. ความต่อเนื่อง และคุณภาพของครูในการประยุกต์ใช้การจัด
ประสบการณ์ในปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัด
การศึกษาปฐมวัย 
2. ความต่อเนื่อง และคุณภาพของครูในการจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 
3.  ความต่อเนื่องของครูในการบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัย
เชิงบวก 
4.  ความต่อเนื่องของครูในการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 
5.  ความต่อเนื่องของครูในการใช้เครื่องมือการวัดและประเมิน
พัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผล
พัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 
6.  จ านวนครั้งที่ครูท าการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับปรุงการจัดประสบการณ์ 
7.  ความสามารถของครูในการจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา 
8.  ความต่อเนื่องของครูในการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และ
ผู้ปกครอง 
9.  วุฒิและความรู้ความสามารถของครูในด้านการศึกษาปฐมวัย 
10. ความต่อเนื่องของครูในการจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรอง
เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 

- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 
-ตรวจสอบ
ร่องรอย/เอกสาร 
 
  

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบบันทึก 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 
- รายงานกิจกรรม/
โครงการ 

 

7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ครูปฐมวัยมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
2. การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนมีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           ลงชื่อ         ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวนภสร   คุณประเสริฐ) 

                                                                พนักงานราชการ 
 
 

         ลงชื่อ      ผู้เสนอโครงการ 
(นางวรรณา  พุฒละ) 
             ครชู านาญการ 

 
 

ลงชื่อ       ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางธราภรณ์  จิตรสม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงกำร  โครงกำรสร้ำงเสริมศักยภำพกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
แผนงาน                     บรหิารทั่วไป 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวรรณา  พุฒละ และนางลาวัลย์  อุระศิลป์ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2565 ( พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566) 
สอดคล้องกับ  1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
   2. กลยุทธ์ ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
   3. มาตรฐานการศึกษา  1) ปฐมวัย มาตรฐานที่ 6 
      2) ขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่  8 
 
 
1.  หลักกำรและเหตุผล 

การบริหารจัดการศึกษา เป็นหัวใจส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนด าเนินไปอย่าง
เป็นระบบ เอื้อประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้องเกิดความพึงพอใจ  
2. วัตถปุระสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
2. เพ่ือให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  ภาวะผู้น า  และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
3. เพ่ือให้ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐาน 
4. เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา 
5. เพ่ือให้ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
6. เพ่ือให้ผู้บริหารให้ค าแนะน า  ค าปรึกษา ทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็ม

ศักยภาพและเต็มเวลา 
7. เพ่ือให้เด็ก  ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 

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

 3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ได้ระดับคุณภาพ  5 
 4. เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย ได้ระดับคุณภาพ  5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. กำรด ำเนินงำน (ถัวจ่ำยทุกกิจกรรม) 
ที ่ กิจกรรม รำยละเอียด ระยะเวลำ งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

 -กิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียน  พ.ค.65-มี.ค.66  นางวรรณา  
พุฒละ 
นางสาวนภสร    
คุณประเสริฐ 

 - กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน 

 พ.ค.65-มี.ค.66  

 - กิจกรรมการจัดการความรู้
ในโรงเรียน 

 พ.ค.65-มี.ค.66 1,000 

 - กิจกรรมพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

 พ.ค.65-มี.ค.66  

 - กิจกรรมอบรมสัมมนาด้าน
การบริหารจัดการการศึกษา 

-อบรม/สัมมนา/ประชุม พ.ค.65-มี.ค.66 500 

 ขั้นการตรวจสอบประเมินผล 
1.การก ากับ  ติดตามกิจกรรม 
2.สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินการ 
 

- นิเทศผลการด าเนินการและ
ให้ข้อเสนอแนะ 
- สรุปผลส าเร็จของโครงการ
และจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ 

พ.ค.65-มี.ค.66   

 ขั้นการปรับปรุงพัฒนา 
-วิเคราะห์อุปสรรคและ
วางแผน การพัฒนา 

-วิเคราะห์ปัญหาและให้
ข้อเสนอแนะในการวางแผน
เพ่ือด าเนินโครงการครั้งต่อไป 

พ.ค.65-มี.ค.66   

  รวมเงิน 1,500  
 
5.   งบประมำณ 

งบประมาณ    1,500     บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.  กำรติดตำมและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จ วิธีกำร เครื่องมือ 

1. บริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา ได้ระดับคุณภาพ  5 
2. น าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา  และส่งเสริม
คุณภาพเด็ก   ได้ระดับคุณภาพ  5 
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  ได้ระดับ
คุณภาพ  5 
4. เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา
ปฐมวัย ได้ระดับคุณภาพ  5 

- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 
-ตรวจสอบร่องรอย/
เอกสาร 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบบันทึก 
- แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
- รายงานกิจกรรม/
โครงการ 

 
7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 
1. ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

 
 
ลงชื่อ   ผู้เสนอโครงการ      

                ( นางวรรณา  พุฒละ )                  
           ครชู านาญการ  

 
 

ลงชื่อ         ผู้เสนอโครงการ      
                ( นางสาวนภสร   คุณประเสริฐ )                  

           พนักงานราชการ  
 
 
        ลงชื่อ   ผู้อนุมัติโครงการ 
                  (นางธราภรณ์  จิตรสม) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงกำร  โครงกำรกำรบริหำรหลักสูตรและจัดกระบวนกำรเรียนรู้ปฐมวัย 
แผนงาน                     วิชาการ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวรรณา  พุฒละ  และลาวัลย์  อุระศิลป์ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2565 ( พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566) 
สอดคล้องกับ  1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
   2. กลยุทธ์ ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
   3. มาตรฐานการศึกษา  1) ปฐมวัย มาตรฐานที่ 7 
      2) ขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 10 
 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 

เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมพัฒนาการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
ตลอดจนได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ออย่างเหมาะสม ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็ก
กับผู้สอน เด็กกับผู้เลี้ยงดูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดู พัฒนา และให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัยเพ่ือให้
เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามล าดับขั้นของพัฒนาการทุกด้านอย่างเป็นองค์รวม มีคุณภาพ และเต็มตาม
ศักยภาพ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยจึงเป็นทิศทางส าคัญในการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ  โดยมุ่งเน้น
ให้เด็กได้รับการพัฒนาและมีความพร้อมในการเรียนรู้อย่างรอบด้าน เด็กจะได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามวัยแลความสามารถของแต่ละบุคคล 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

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

3.  เป้ำหมำย 
 1. มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณภาพได้
ระดับ         คุณภาพ  5 
 2. มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัยได้ระดับคุณภาพ  
5 

   3.  จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยได้ระดับ
คุณภาพ  5 
 4.  การมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่นได้ระดับคุณภาพ 5 
 5. จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กได้อย่างรอบด้านได้ระดับคุณภาพ 5 

 
 
 



4.  กำรด ำเนนิงำน  (ถัวจ่ำยทุกกิจกรรม) 
ที ่ กิจกรรม รำยละเอียด ระยะเวลำ งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

 - กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
ปฐมวัยและจัดกระบวนการ
เรียนรู้ปฐมวัย 

 พ.ค.65-
มี.ค.66 

2,000 นางวรรณา พุฒละ 
นางลาวัลย์ อุระศิลป์ 

 ขั้นการตรวจสอบ
ประเมินผล 
1.การก ากับ  ติดตาม
กิจกรรม 
2.สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินการ 
 

- นิเทศผลการ
ด าเนินการและให้
ข้อเสนอแนะ 
- สรุปผลส าเร็จของ
โครงการและจัดท า
รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ 

พ.ค.65-
มี.ค.66 

  

 ขั้นการปรับปรุงพัฒนา 
-วิเคราะห์อุปสรรคและ
วางแผน การพัฒนา 

-วิเคราะห์ปัญหาและ
ให้อเสนอแนะในการ
วางแผนเพื่อด าเนิน
โครงการครั้งต่อไป 

พ.ค.65-
มี.ค.66 

  

  รวมเงิน 2,000  
 

5.   งบประมำณ 
   เงินงบประมาณ  2,000 บาท 
 
6. กำรติดตำมประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จ วิธีกำร เครื่องมือ 
1.  ความเหมาะสมของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และ
ประสิทธิภาพของการน าสู่การปฏิบัติ 
2.  คุณภาพของระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย
ตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 
3.  ความต่อเนื่องของการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความ
ตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
4.  ความต่อเนื่องในการมีส่วนร่วมและแสวงหาความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น 
5.  ความหลากหลาย ความครอบคลุมของสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการพัฒนาเด็ก 

- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 
-ตรวจสอบร่องรอย/
เอกสาร 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบบันทึก 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 
- รายงานกิจกรรม/
โครงการ 

 
 
 
 
 
 



7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1.  โรงเรียนมีหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ตรงความต้องการของท้องถิ่น 
2.  ผู้เรียนมีคุณภาพมากข้ึน 
  

 
ลงชื่อ              ผู้เสนอโครงการ      
      ( นางวรรณา  พุฒละ )                  
           ครชู านาญการ  
 
ลงชื่อ             ผู้เสนอโครงการ      
       ( นางลาวัลย์   อุระศิลป์ )                  
               ครูช านาญการ  
 
ลงชื่อ            ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นางธราภรณ์  จิตรสม) 

                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงกำร  โครงกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
แผนงาน                     วิชาการ 
หนว่ยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวรรณา  พุฒละ  และนางสาวจินตนา  ต่อสกุล 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2565 ( พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566) 
สอดคล้องกับ  1. ยุทธศาสตร์ที่ 4 
   2. กลยุทธ์ ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
   3. มาตรฐานการศึกษา  1) ปฐมวัย มาตรฐานที่ 8 
      2) ขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่  12 
 
 
1.  หลักกำรและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการในด้าน
คุณภาพการศึกษาตามหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา อีกท้ังกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 หมวด 2 ข้อ14 ก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในและถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีการ
จัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก”การประกัน
คุณภาพการศึกษาจึงเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะเป็นระบบที่สร้างความม่ันใจให้ทั้ง
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรของสถานศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมเชื่อม่ันได้ว่าสถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ส าเร็จการศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถ  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรก าหนดและสังคมต้องการ  ฉะนั้นทางสถานศึกษาจึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้นเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นการสนองนโยบายดังกล่าว 

2.  วัตถุประสงค์ 
1  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
2 เพื่อจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม

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

 
3.  เป้ำหมำย 
 1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

2. บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจ  สามารถปฏิบัติกิจกรรมในกระบวนการพัฒนาการศึกษา 
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 



3. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
 
4. กิจกรรมกำรด ำเนินงำน (ถัวจ่ำยทุกกิจกรรม) 
ที ่ กิจกรรม รำยละเอียด ระยะเวลำ งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

 1. กิจกรรมการพัฒนา
ข้อมูลสารสนเทศของครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

-  ค่าถ่ายเอกสาร/แบบฟอร์ม 
-ประเมิน สรุป และรายงาน 

พ.ค.65-
มี.ค.66 

500 นางวรรณา พุฒละ 
น.ส.จินตนา   ต่อสกุล 

 - กิจกรรมประกัน
คุณภาพภายใน 
 

-ก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและประกาศ
ค่าเป้าหมายให้ครู  ผู้เรียนและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบมาตรฐาน 
- ประชุมชี้แจงคณะครูและ
มอบหมายผู้รับผิดชอบมาตรฐาน 
- จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
-จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดเก็บ
เครื่องมือเอกสารหลักฐานตาม
มาตรฐาน 
- จัดท าเครื่องมือประเมินมาตรฐาน
การศึกษา 

พ.ค.65-
มี.ค.66 

500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.   งบประมำณ 

งบประมาณ   1,500    บาท 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม รำยละเอียด ระยะเวลำ งบประมำณ 
(บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 

  ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการและ
สร้างความเข้มแข็งให้มีส่วนร่วม  การ
พัฒนาคุณภาพ  ตามวงจร PDCA 
- ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษา 
- ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 
- จัดท ารายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายในและเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 

  นางวรรณา  
พุฒละ 
น.ส.จินตนา   
ต่อสกุล 

 -กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ 

- กระดาษถ่ายเอกสาร 
- สมุดนัมเบอร์ 
- หมึกโรเนียว 
- วัสดุเครื่องใช้ส านักงาน 

พ.ค.65-
มี.ค.66 

500 

 -กิจกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติการและรายงาน 

- จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
- ประเมินผลและรายงานผลการ   

พ.ค.65-
มี.ค.66 

 

 ขั้นการตรวจสอบ
ประเมินผล 
1.การก ากับ  ติดตาม
กิจกรรม 
2.สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินการ 
 

- นิเทศผลการด าเนินการและให้
ข้อเสนอแนะ 
- สรุปผลส าเร็จของโครงการและ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ 

พ.ค.65-
มี.ค.66 

 

 ขั้นการปรับปรุงพัฒนา 
-วิเคราะห์อุปสรรคและ
วางแผน การพัฒนา 

-วิเคราะห์ปัญหาและให้ข้อเสนอแนะ
ในการวางแผนเพ่ือด าเนินโครงการ
ครั้งต่อไป 

พ.ค.65-
มี.ค.66 

 

  รวมเงิน 1,500 



6.  กำรติดตำมและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จ วิธีกำร เครื่องมือ 

1  มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา 
2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการ 
4  ติดตามตรวจสอบและประเมินผลกรด าเนินงาน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
5.  น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไป
ใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
6.  จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 
-ตรวจสอบร่องรอย/
เอกสาร 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบบันทึก 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 
- รายงานกิจกรรม/โครงการ 

  
7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.  นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
2.  บุคลากรปฏิบัติกิจกรรมตามมาตรฐานก าหนด 
3. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งมปีระสิทธิภาพ 
 
 

ลงชื่อ       ผู้เสนอโครงการ      
                               ( นางสาวจินตนา  ต่อสกุล)                  
                                                                  ครผูู้ช่วย 
 
                                                   ลงชื่อ       ผู้เสนอโครงการ      
                         ( นางวรรณา  พุฒละ )                  
                                                               ครชู านาญการ  

 
                                ลงชือ่   ผู้อนุมัติโครงการ 
                          (นางธราภรณ์  จิตรสม) 
                                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงกำร                โครงกำรส่งเสริมกำรสร้ำงโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
แผนงาน                     บรหิารงานทั่วไป 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวรรณา  พุฒละ และนางสาวจินตนา  ต่อสกุล 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2565 ( พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566) 
สอดคล้องกับ  1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
   2. กลยุทธ์ ข้อที่ 3  เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   3. มาตรฐานการศึกษา  1) ปฐมวัย มาตรฐานที่ 9 
      2) ขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่  13 
 
1.  หลักกำรและเหตุผล 

การจัดการศึกษาเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ชีวิตคือการเรียนรู้ จ าเป็นที่โรงเรียนจะต้องถือเป็นสิ่งส าคัญ
ในการสร้าง ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
บุคลากร ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในลักษณะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  

 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคคลากรในสถานศึกษา 
2. เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 

3. เป้ำหมำย 
1. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือ 

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากร รวมถึงผู้เกี่ยวข้องได้ระดับคุณภาพ  5 
2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในสถานศึกษา และระหว่างสถานศึกษากับ 

ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้องได้ระดับคุณภาพ  5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. กำรด ำเนินงำน (ถัวจ่ำยทุกกิจกรรม) 
ที ่ กิจกรรม รำยละเอียด ระยะเวลำ งบประมำณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

 - กิจกรรมเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน
กับชุมชน และองค์กรภายนอก 

- ร่วมกิจกรรมในชุมชน พ.ค.65-มี.ค.66  นางวรรณา  
พุฒละ 
น.ส.จินตนา         
ต่อสกุล  - กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้

ภายในและภายนอก
สถานศึกษาสู่ภูมิปัญญา  

- ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ICT 

พ.ค.65-มี.ค.66 4,000 

 -กิจกรรมหนูน้อยคุณธรรม - ออมทรัพย์ 
- ธนาคารความดี 

พ.ค.65-มี.ค.66  

 -กิจกรรมวันส าคัญ - วันแม่ วันพ่อ วันเด็ก วัน
ปีใหม่ วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา ฯลฯ 

พ.ค.65-มี.ค.66 1,000 

 -กิจกรรมค่ายวิชาการ ค่ายสาระการเรียนรู้ต่างๆ พ.ค.65-มี.ค.66  
 ขั้นการตรวจสอบประเมินผล 

1.การก ากับ  ติดตามกิจกรรม 
2.สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินการ 
 

- นิเทศผลการด าเนินการ
และให้ข้อเสนอแนะ 
- สรุปผลส าเร็จของ
โครงการและจัดท า
รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ 

พ.ค.65-มี.ค.66  

 ขั้นการปรับปรุงพัฒนา 
-วิเคราะห์อุปสรรคและ
วางแผน การพัฒนา 

-วิเคราะห์ปัญหาและให้
ข้อเสนอแนะในการ
วางแผนเพื่อด าเนิน
โครงการครั้งต่อไป 

พ.ค.65-มี.ค.66  

  รวมเงิน 5,000  
 
5. งบประมำณ 

งบประมาณ    5,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.  กำรติดตำมและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จ วิธีกำร เครื่องมือ 
1. คุณภาพของแหล่งเรียนรู้ และผลที่เกิดในการใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากร รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง 
2. ความต่อเนื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ในสถานศึกษา และระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน 
และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 
-ตรวจสอบ
ร่องรอย/เอกสาร 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบบันทึก 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 
- รายงานกิจกรรม/
โครงการ 

 
7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

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

 
 

 
ลงชื่อ       ผู้เสนอโครงการ      

                               ( นางสาวจินตนา  ต่อสกุล)                  
                                                                  ครผูู้ช่วย 
 
                                                   ลงชื่อ       ผู้เสนอโครงการ      
                         ( นางวรรณา  พุฒละ )                  
                                                               ครชู านาญการ  

 
                                ลงชือ่   ผู้อนุมัติโครงการ 
                          (นางธราภรณ์  จิตรสม) 
                                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงกำร              กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมปรัชญำ  วิสัยทัศน์  และจุดเน้น
ของกำรศึกษำปฐมวัย 

แผนงาน                     วิชาการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวรรณา  พุฒละ และนางสาวจินตนา  ต่อสกุล 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2565 ( พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566) 
สอดคล้องกับ  1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 

  2. กลยุทธ์ ข้อที่ 4 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น 
   3. มาตรฐานการศึกษา  1) ปฐมวัย มาตรฐานที่ 10 
      2) ขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่  14 
 
1.  หลักกำรและเหตุผล 

โรงเรียนได้มจีัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย เพื่อให้ตอบสนองต่อความสามารถ
และการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างค่านิยมที่ดีงาม การสืบสานขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม อนุรักษ์ภูมิปัญญาของไทยและวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยการพัฒนาสถานศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

การศึกษาปฐมวัยมุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง จัดประสบการณ์อย่างมีความสุขและเหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิต 
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และส านึกความเป็นไทย โดยความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษา พ่อแม่ ครองครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก 
2. วัตถุประสงค์ 

1. โรงเรียนจัดโครงการ  กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุเป้าหมายปรัชญา  วิสัยทัศน์  และจุดเน้นของ
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

2. โรงเรียนมีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
 

3. เป้ำหมำย 
1. จัดโครงการ  กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุเป้าหมายปรัชญา  วิสัยทัศน์  และจุดเน้นของการศึกษา

ปฐมวัยของสถานศึกษา 
2. ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.   กำรด ำเนินงำน (ถัวจ่ำยทุกกิจกรรม) 
ที ่ กิจกรรม รำยละเอียด ระยะเวลำ งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

 - กิจกรรมส่งเสริมความเป็น
เลิศ 

- แข่งขันทักษะวิชาการ พ.ค.65-
มี.ค.66 

2,000 นางวรรณา  
พุฒละ 
น.ส.จินตนา   
ต่อสกุล 

 - กิจกรรมพัฒนาระบบการ
ติดตาม ประเมินผล 

 พ.ค.65-
มี.ค.66 

 

 ขั้นการตรวจสอบประเมินผล 
1.การก ากับ  ติดตามกิจกรรม 
2.สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินการ 
 

- นิเทศผลการด าเนินการและ
ให้ข้อเสนอแนะ 
- สรุปผลส าเร็จของโครงการ
และจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ 

พ.ค.65-
มี.ค.66 

  

 ขั้นการปรับปรุงพัฒนา 
-วิเคราะห์อุปสรรคและ
วางแผน การพัฒนา 

-วิเคราะห์ปัญหาและให้
ข้อเสนอแนะในการวางแผนเพ่ือ
ด าเนินโครงการครั้งต่อไป 

พ.ค.65-
มี.ค.66 

  

  รวมเงิน 2,000  
5. งบประมำณ 

 งบประมาณ    2,000   บาท 
 
6.  กำรติดตำมและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จ วิธีกำร เครื่องมือ 
1. ความครอบคลุมทั่วถึงของโครงการ กิจกรรม
พิเศษที่ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 
2.  ร้อยละของโครงการและกิจกรรมที่มีผลการ
ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายตามจุดเน้น 
 

- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 
-ตรวจสอบร่องรอย/
เอกสาร 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบบันทึก 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 
- รายงานกิจกรรม/โครงการ 

 
7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. โรงเรียนได้รับการพัฒนาตามจุดเน้นอย่างเป็นระบบ 
2.  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

 
 

 
 
 
 
 
 



ลงชื่อ       ผู้เสนอโครงการ      
                               ( นางสาวจินตนา  ต่อสกุล)                  
                                                                  ครผูู้ช่วย 
 
                                                   ลงชื่อ       ผู้เสนอโครงการ      
                         ( นางวรรณา  พุฒละ )                  
                                                               ครชู านาญการ  

 
                                ลงชือ่   ผู้อนุมัติโครงการ 
                          (นางธราภรณ์  จิตรสม) 
                                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงกำร    พัฒนำสถำนศึกษำตำมนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำเพื่อยกระดับ
คุณภำพให้สูงขึ้น 

แผนงาน                     วิชาการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวรรณา  พุฒละ และนางสาวจินตนา  ต่อสกุล 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2565 ( พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566) 
สอดคล้องกับ  1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
   2. กลยุทธ์ ข้อที่ 5  ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา   
   3. มาตรฐานการศึกษา  1) ปฐมวัย มาตรฐานที่ 11 
      2) ขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 15 

 
 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 โดยมีวิสัยทัศน์ให้คน

ไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยเน้น 3 ประเด็นหลักคือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน  เพิ่ม
โอกาสทางการเรียนรู้  และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ทั้งนี้ได้ก าหนดแนวทางด าเนินการ 4 ประการ ได้แก่ การ
พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ การพัฒนาครูยุคใหม่  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่  
การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการใหม่  

 
2.วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้โรงเรียนโรงเรียนจัดโครงการ   กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

2. เพ่ือให้โรงเรียนมีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
 

3. เป้ำหมำย 
1.โรงเรียนมีโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา

อย่างครอบคลุมทั่วถึง ได้คะแนนระดับ 5   
2.โรงเรียนมีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายอย่างน้อย ร้อยละ ๘๐ของโครงการและกิจกรรมมี

ระดับคุณภาพร้อยละ 86 ขึ้นไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.   กำรด ำเนินงำน (ถัวจ่ำยทุกกิจกรรม) 
ที ่ กิจกรรม รำยละเอียด ระยะเวลำ งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

 -กิจกรรม  English  today - ค าศัพท์วันละค า 
 

พ.ค.65-
มี.ค.66 

500 นางวรรณา  
พุฒละ 
น.ส.จินตนา   
ต่อสกุล 

 - กิจกรรม  Asean  today - ค าทักทาย  พ.ค.65-
มี.ค.66 

500 

 - กิจกรรมรักการอ่าน  พ.ค.65-
มี.ค.66 

1,000 

 ขั้นการตรวจสอบประเมินผล 
1.การก ากับ  ติดตาม
กิจกรรม 
2.สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินการ 
 

- นิเทศผลการด าเนินการและ
ให้ข้อเสนอแนะ 
- สรุปผลส าเร็จของโครงการ
และจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ 

พ.ค.65-
มี.ค.66 

  

 ขั้นการปรับปรุงพัฒนา 
-วิเคราะห์อุปสรรคและ
วางแผน การพัฒนา 

-วิเคราะห์ปัญหาและให้
ข้อเสนอแนะในการวางแผนเพ่ือ
ด าเนินโครงการครั้งต่อไป 

พ.ค.65-
มี.ค.66 

  

  รวมเงิน 2,000  
 

5. งบประมำณ 
 งบประมาณ    2,000      บาท 

 
6.  กำรติดตำมและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จ วิธีกำร เครื่องมือ 
1. ความครอบคลุมทั่วถึงของโครงการ กิจกรรมพิเศษที่
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
2.  ร้อยละของโครงการและกิจกรรมที่มีผลการด าเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมายตามจุดเน้น 
 

- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 
-ตรวจสอบ
ร่องรอย/เอกสาร 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบบันทึก 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 
- รายงานกิจกรรม/
โครงการ 

  
 

7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. โรงเรียนได้รับการพัฒนาตามจุดเน้นอย่างเป็นระบบ 
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 

 
 



ลงชื่อ       ผู้เสนอโครงการ      
                               ( นางสาวจินตนา  ต่อสกุล)                  
                                                                  ครผูู้ช่วย 
 
                                                   ลงชื่อ       ผู้เสนอโครงการ      
                         ( นางวรรณา  พุฒละ )                  
                                                               ครชู านาญการ  

 
                                ลงชือ่   ผู้อนุมัติโครงการ 
                          (นางธราภรณ์  จิตรสม) 
                                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
โครงกำร    โครงการพัฒนาการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด 
แผนงำน    งานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
ประเด็นพิจำรณำ     ที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางทางวิชาการของผู้เรียน 

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

ผู้รับผิดชอบโครงกำร   นางสาวจินตนา  ต่อสกุล 
ลักษณะโครงกำร   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   ปีการศึกษา 2565 ( พฤษภาคม  2565 – มีนาคม 2566) 
 
1.หลักกำรและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2545 ก าหนด
หลักการและจุดมุ่งหมายไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข โดยการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามศักยภาพ 
และเต็มศักยภาพมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบและจากการประเมินโครงการในปี
การศึกษาที่ผ่านมา พบว่ายังมีนักเรียน ยังไม่ผ่านการประเมินการอ่าน การเขียน การสื่อสาร  และการคิด ไม่มี
ความสนใจในการแสวงหาความรู้ไม่สมารถน าเสนอ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแก้ปัญหาได้
เท่าท่ีควร ดังนั้นโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
2 วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

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

สื่อต่างๆ  ได้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 3.เพ่ือให้ผู้เรียนมีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง  เรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนได้  สนุกกับการเรียนรู้  และชอบมา
โรงเรียน 
 4. เพ่ือให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 
 5. เพ่ือให้ผู้เรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน  ฟัง  และดู  และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 
 6. เพ่ือให้ผู้เรียนน าเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
 7. เพ่ือให้ผู้เรียนก าหนดเป้าหมาย  คาดการณ์  ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
 8. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม  และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมใจ 

9. เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจในผลการด าเนินงานของโครงการ 
3. เป้ำหมำย 

1. ผู้เรียนร้อยละ 87  มีนิสัยรักการอ่าน  การเขียนและการฟัง  รู้จักตั้งค าถามเพ่ือหาเหตุผล 
2. ผู้เรียนร้อยละ 87 สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆรอบตัว  ใช้ห้องสมุด  แหล่งความรู้และ 



สื่อต่างๆ  ได้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 3.ผู้เรียนร้อยละ 87 มีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง  เรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนได้  สนุกกับการเรียนรู้  และชอบ
มา 
โรงเรียน 
 4. ผู้เรียนร้อยละ 87 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 
 5. ผู้เรียนร้อยละ 87 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน  ฟัง  และดู  และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม 
ความคิดของตนเอง 
 6. ผู้เรียนร้อยละ 87 น าเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
 7. ผู้เรียนร้อยละ 87 ก าหนดเป้าหมาย  คาดการณ์  ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
 8. ผู้เรียนร้อยละ 87 มีความคิดริเริ่ม  และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมใจ 

9. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 87 พึงพอใจในผลการด าเนินงานของโครงการ 
4. ขั้นตอนกิจกรรมและปฏิทินด ำเนินกำร 

 
กิจกรรม 

 
ปฎิทิน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
งบประมำณ 

ที่ใช้ 

1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน พ.ค.65 น.ส.จินตนา - 

2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ พ.ค.65 น.ส.จินตนา - 
3. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน พ.ค.65 น.ส.จินตนา - 
4. จัดกิจกรรมผู้เรียน ดังนี้ 
4.1  กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้และสื่อตา่งๆรอบตัวได้แก่ 
- จัดกิจกรรมรักการอ่านและบันทึกความรู้ที่ได้ในสมุดบันทึกรักการอ่าน 
-    พัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
-    จัดตารางการใช้ห้องสมุดและห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-   จัดบริการยืม-คืนหนังสือโดยบรรณารักษ์น้อย 
-   กิจกรรมการอ่านข่าวหน้าเสาธง 

- -    จัดกิจกรรมชุมนุมห้องสมุด 

-    จัดกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ 

พ.ค.65–
มี.ค.66 

 
คณะครู 
ทุกคน 

 
2,000 

4.2  กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้ง
ค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม ได้แก่ 
-  กิจกรรมภาษาพาเพลิน(ซ่อมเสริมนักเรียนที่อ่านเขียนไม่คล่อง) 
-  กิจกรรมการฝึกอ่านค าศัพท์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษหน้าเสาธงวัน
ละค า 
 
 
 
 

พ.ค.65–
มี.ค.66 

คณะครู 
ทุกคน 
 
 

1,000 



 
กิจกรรม 

 
ปฎิทิน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
งบประมำณ 

ที่ใช้ 

-   กิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษ 
-   กิจกรรมเสียงตามสาย 
-   กิจกรรมเขียนตามค าบอกและฝึกการแต่งประโยคภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ 
 -   กิจกรรมการประกวดการแต่งกลอนและเขียนเรียงความ 
-   กิจกรรมการสอนแบบโครงงาน 

   

4.3  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม  แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 
-    กิจกรรมกลุ่มเพ่ือฝึกการท างานเป็นหมู่คณะ 
-   กิจกรรมการสอนแบบโครงงาน 
-   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปฏิบัติงาน
เป็นกลุ่ม(กลุ่มสนใจ) 

พ.ค.65–
มี.ค.66 

คณะครู 
ทุกคน 

 

4.4  การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและน าเสนอผลงาน 
ได้แก่ 
-    จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
-    เปิดโอกาสให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต    
-    น าเสนอผลงานหรือสร้างผลงานโดยใช้เทคโนโลยี   
-    จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน 

พ.ค.65–
มี.ค.66 

คณะครู 
ทุกคน 

1,000 
 
 
 

4.5 กิจกรรมสรุปความคิดจากเรือ่งที่อ่าน ฟังและดู และสื่อสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคิดของตนเองได้แก่ 
- จัดกิจกรรมรักการอ่านและบันทึกความรู้ที่ได้ในสมุดบันทึกรักการอ่าน 
- การจัดท ารายงานค้นคว้าเรื่องที่นักเรียนสนใจหรือตามที่ครูมอบหมาย 
- จัดตารางการใช้ห้องสมุดและห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-กิจกรรมการอ่านข่าวหน้าเสาธงและตอบค าถามเก่ียวกับเรื่องที่ฟัง 

- - กิจกรรมภาษาพาเพลิน 

พ.ค.65–
มี.ค.66 

คณะครู 
ทุกคน 

 

4.6 กิจกรรมส่งเสริมการน าเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการ
ของตนเอง ได้แก่ 
-  กิจกรรมการประกวดเขียนเรียงความ ค าขวัญ   บทร้อยกรอง เนื่อง
ในงานวันภาษาไทย วันแม่แห่งชาติ 
-  ประกวดและร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมการน าเสนอโดย
ใช้โปรแกรม power point -   กิจกรรมการสอนแบบโครงงาน 

พ.ค.65–
มี.ค.66 

คณะครู 
ทุกคน 

2,000 



 
กิจกรรม 

 
ปฎิทิน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
งบประมำณ 

ที่ใช้ 

4.7 กิจกรรมส่งเสริมการการก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์  ตัดสิน
ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ได้แก่ 
-  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเปิดโอกาสให้
นักเรยีนค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

พ.ค.65–
มี.ค.66 

คณะครู 
ทุกคน 

1,000 

4.8 การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ ได้แก่ 
-    จัดกิจกรรมค่ายวิชาการศิลป์สร้างสรรค์ 
-    การเข้าร่วมประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการ 
-    จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน 

พ.ค.65–
มี.ค.66 

คณะครู 
ทุกคน 

3,000 

5.  จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มี.ค.66 น.ส.จินตนา  

6.  ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มี.ค.66 น.ส.จินตนา  
7.  ประเมินผลการด าเนินงานโครงการแต่ละกิจกรรม มี.ค.66 น.ส.จินตนา  

8.  สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการและรายงานผู้บริหาร มี.ค.66 น.ส.จินตนา  
5.  งบประมำณที่ใช้  จ านวน 10,000 บาท 
 

6.  กำรติดตำมและประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือประเมิน 
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีนิสัยรักการอ่าน การเขียนและการฟัง รู้จักตั้ง
ค าถามเพ่ือหาเหตุผล 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆรอบตัว ใช้
ห้องสมุด  แหล่ง   
ความรู้และสื่อต่างๆ  ได้ทั้งในและนอกสถานศึกษา  
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง  เรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนได้  
สนุกกับการเรียนรู้  และชอบมาโรงเรียน   
4. ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 
5.  ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู 
และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 
6.  ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถน าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา
หรือวิธีการของตนเอง 
7.  ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

- การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน 
- การตรวจแบบ
บันทึก 
- การตรวจ
ผลงาน 
- การสอบถาม 
 
 

- แบบบันทึกพฤติกรรม
นักเรียนด้านต่างๆ  
- แบบบันทึกรักการอ่าน 
- แบบบันทึกการเข้าใช้
ห้องสมุดและห้องเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- แบบประเมินผลงาน
นักเรียน 
-แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ของ ผู้เกี่ยวข้อง 
 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือประเมิน 
8.  ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ 
9. ร้อยละของผู้มสี่วนเกี่ยวข้องที่พึงพอใจในมีนิสัยผลการด าเนินงานของโครงการ 

 
 



\ 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

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

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

ได้รับใน 
ชีวิตประจ าวันได้ 
 6. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 7. ผู้เรียนมีความพึงพอใจในผลการด าเนินงานของโครงการ 

 
 
 

         ลงชื่อ ....................................................  ผู้เสนอโครงการ 
         (นางสาวจินตนา  ต่อสกุล) 
                 ครผููช้่วย 

 
      ลงชื่อ........................................................ ผู้อนุมัติโครงการ 

                (นางธราภรณ์  จิตรสม)  
     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงกำร    โครงการพัฒนาความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของนักเรียน 

แผนงำน    งานบริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจำรณำ   ที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ข้อ 4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   นางสาวปิยะธิดา  ค าปิคา 
ลักษณะโครงกำร   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   ปีการศึกษา 2565 ( พฤษภาคม  2565 – มีนาคม 2566) 
 
 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงประโยชน์และความส าคัญ 

ในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในด้านการจัดการศึกษา จะเห็นได้จากนโยบายด้านการศึกษาได้ก าหนดให้
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งปรากฏใน
จุดเน้น ให้เพ่ิมศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งในสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้  (Excellence) และตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 9 ว่าด้วยเทคโนโลยีการศึกษา 
มาตรา 66 “ผู้เรียน   มีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่
ท าได้ เพ่ือให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” 
    ดังนั้นสถานศึกษาจึงมีหน้าที่ด าเนินการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ด้วยการ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยมุ่งพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย
ต่อเนื่องและทันสมัย โดยจะให้มีการพัฒนาดังต่อไปนี้ 

1.1 พัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ให้มีคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพส าหรับการเรียนรู้ในวิชา 
คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

1.2  พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ผู้เรียนสามารถสืบค้นหาความรู้ได้ 
1.3  สร้างสื่อนวัตกรรมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ง่าย 
1.4  การออกแบบการเรียนรู้โดยสอดแทรกให้มีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ใน 

ทุกกลุ่มสาระ 
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให้โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีระบบการอินเทอร์เน็ตที่สามารถจัดการเรียนรู้แก่
นักเรียนในโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวได้ 

2.2  เพ่ือนักเรียนมีความรู้และนักเรียนมีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลที่ 
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ 
 2.3  เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับบริการสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลบนระบบเครือข่ายได้ 
 
 



3.  เป้ำหมำย 
 3.1   โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีระบบการ
อินเทอร์เน็ต 
ที่มีประสิทธิภาพสูง 

         3.2  นักเรียนโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว ชั้นอนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 จ านวน  75 คน 

ได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ในสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
3.3  นักเรียนโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวทุกคน ได้พัฒนาทักษะในการสืบค้นสารสนเทศ 

บนระบบเครือข่ายที่ถูกต้อง ปลอดภัย 
     3.4  นักเรียนมีความรู้ความสามารถและมีทักษะด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.5  นักเรียนร้อยละ 87 มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน 
  
4.  ขั้นตอนกิจกรรมและปฏิทินด ำเนินกำร 
 

 
กิจกรรม 

 
ปฎิทิน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
งบประมำณที่

ใช้ 
 

1. เสนอโครงการเพื่อรับพิจารณา 
2. วางแผนและออกแบบกระบวนการจัดด าเนินการ 
3. จัดซื้ออุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ 
4. จัดท าสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 
และแบบทดสอบ      
5. พัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ ให้สามารถใช้งานให้
สอดคล้องกับการเรียนการสอนของนักเรียน 
6. ด าเนินกิจกรรมตามก าหนดการจัดการเรียนรู้ 
7. ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
8.  สรุปผลการด าเนินโครงการ 

พ.ค.65-มี.ค.66 น.ส.ปิยะธิดา  
 

 
 
 3,000   
 

 
5. งบประมำณที่ใช้  จ านวน  3,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.  ตัวบ่งช้ีควำมส ำเร็จ 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือประเมิน 

1. โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว มี
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีระบบการอินเทอร์เน็ตที่
มีประสิทธิภาพสูง 
2. นักเรียนโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว ชั้น
อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน  75 คน  ได้
เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ในสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
3. นักเรียนโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวทุก
คน ได้พัฒนาทักษะในการสืบค้นสารสนเทศบนระบบ
เครือข่ายที่ถูกต้อง ปลอดภัย 
4. นักเรียนมีความรู้ความสามารถและมีทักษะด้านการ
ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. นักเรียนร้อยละ 86 มีความพ่ึงพอใจในการจัดการ
เรียนการสอน 

- ทดสอบ 
- สังเกตพฤติกรรนักเรียน 
- ส ารวจความต้องการและ 
ความพอใจ 
  
  

- แบบทดสอบ 
- แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน 
- แบบส ารวจ 
  
  
  
  
  

 

 7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.   โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีระบบการอินเทอร์เน็ต 
ที่มีประสิทธิภาพสูง 
 2.  นักเรียนโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว ชั้นอนุบาล 1–ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน  75 คน  
ได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ในสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

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

ลงชื่อ ....................................................  ผู้เสนอโครงการ 
           (นางสาวปิยะธิดา  ค าปิคา)  
                    ครูผู้ชว่ย 

 
ลงชื่อ........................................................ ผู้อนุมัติโครงการ 

                    (นางธราภรณ์  จิตรสม)  
                                 ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
 
 
 
 
 
 



โครงกำร        โครงการพัฒนาความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา                                                
แผนงำน        งานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน       กลยุทธ์ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจำรณำ       ที่  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการวิชาการของผู้เรียน 

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

    ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร       นางลาวัลย์ อุระศิลป์  
ลักษณะโครงกำร                ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร       ปีการศึกษา 2565 ( พฤษภาคม  2565 – มีนาคม 2566) 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542  ได้ให้ความส าคัญกับเรื่องกระบวนการเรียนรู้เป็น
ส าคัญ และจากการปฏิรูปการศึกษาท าให้บทบาทของครูต้องเปลี่ยนไปจากเดิมไม่จ ากัดอยู่ในเฉพาะห้องเรียน
เท่านั้น ครูต้องมีการพัฒนาเทคนิคการสอนอยู่ตลอดเวลา ศึกษาค้นคว้าอยู่เสมอและรับรู้วิทยาการใหม่ๆให้ทัน
โลกทันเหตุการณ์  โดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย เพ่ือที่จะน ามาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 
          ดังนั้นโครงการพัฒนาหลักสูตรจึงมีส่วนส าคัญที่จะสนองนโยบายของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ ซึ่งจะพัฒนากระบวนการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 
 
2. วัตถุประสงค์โครงกำร 

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

ความ 
สนใจของผู้เรียน 

4. เพ่ือสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 5. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรมได้ 

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

 
 
 
 
 
 
 



3. เป้ำหมำย 
1. โรงเรียนมหีลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นอยู่ในระดับดีเลิศ 

 2. โรงเรียนจัดท ารายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถและ
ความสนใจอยู่ในระดับดีเลิศ 
 3. โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด 
และความ 
สนใจของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเลิศ 
 4. โรงเรียนสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเองอยู่ 
ในระดับดีเลิศ 
 5. นักเรียนร้อยละ 82 สามารถสร้างนวัตกรรมได้ 
 6. โรงเรียนมีการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียน การสอนอย่าง
สม่ าเสมอ 
อยู่ในระดับดีเลิศ 

7. โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนอยู่ในระดับดเีลิศ 
8. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 87 พึงพอใจในผลการด าเนินงานของโครงการ 
 

4. ข้ันตอนกิจกรรมและปฏิทินด ำเนินกำร 
กิจกรรม 

 
ปฎิทิน ผู้รับผิดชอบ งบประมำณ

ที่ใช้ 
1. จัดท าโครงการและขออนุมัติจัดท าโครงการ พ.ค.65 นางลาวัลย ์อุระ

ศิลป์ 
- 

2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ พ.ค.65 นางลาวัลย ์อุระ
ศิลป์ 

- 

3. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน พ.ค.65 คณะครู - 
4. จัดกิจกรรมตามโครงการ  ดังนี้ 
4.1  กิจกรรมการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
-  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  
ประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย(คณะครู  ผู้บริหาร  
กรรมการสถานศึกษา  ผู้แทนชุมชน/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
-  ด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับท้องถิ่น 
-   ให้คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
-   น าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้และติดตามการใช้หลักสูตร 
-   ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาและปรับปรุงหลักสูตร 

 
ตลอดปี
การศึกษา 
 
 

 
คณะครู 
ทุกคน 

 
- 
 
 

4.2  จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตาม
ความถนัดและความสนใจ 

ตลอดปี
การศึกษา 

คณะครู 
ทุกคน 

- 

4.3  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความ
ต้องการ  ความสามารถ  ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
ได้แก่ 
       - กิจกรรมแนะแนว 

 
ตลอดปี
การศึกษา 

 
คณะครู 
ทุกคน 

 
10,000 



 
กิจกรรม 

 

 
ปฎิทิน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
งบประมำณ

ที่ใช้ 
       -  กิจกรรมนักเรียนได้แก่ 
             (1)  ลูกเสือ-เนตรนารี 
            (2)  ชุมนุมตามความสนใจ 
          -  กิจกรรมปฐมนิเทศ 
          -  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
          -  กิจกรรมเพื่อสังคมและ สาธารณประโยชน์ (บูรณา
การไว้ในลูกเสือ – เนตรนารี)         

   

   4.4  กิจกรรมการสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเองดังนี้ 
-  กิจกรรมอบรมพัฒนาครูเพ่ือทบทวนความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักสูตรอิงมาตรฐานและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 
ตลอดปี
การศึกษา 
 
 

 
คณะครู 
ทุกคน 

 
- 

  4.5  กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ตลอดปี
การศึกษา 

คณะครู 
ทุกคน 

- 

4.6 กิจกรรมการนิเทศภายในเพ่ือก ากับ ติดตาม  ตรวจสอบ  
และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน 

ตลอดปี
การศึกษา 

คณะครู 
ทุกคน 

- 

5.  จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มี.ค.66 นางลาวัลย์ 
และคณะ 

- 

6.  ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มี.ค.66 นางลาวัลย์ 
และคณะ 

- 

7.  ประเมินผลการด าเนินงานโครงการแต่ละกิจกรรม มี.ค.66 นางลาวัลย์ 
และคณะ 

- 

8.  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง มี.ค.66 นางลาวัลย์ 
และคณะ 

- 

9.สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการและรายงานผู้บริหาร
โรงเรียน 

มี.ค.66 นางลาวัลย์ 
และคณะ 

- 

 
5. งบประมำณที่ใช้จ านวน  10,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.  กำรติดตำมและประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือประเมิน 
1.  ระดับคุณภาพของโรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ท้องถิ่น 
2.  ระดับคุณภาพของโรงเรียนจัดรายวิชา
เพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียน
ตามความถนัดความสามารถและความ
สนใจ 
3.  ระดับคุณภาพของโรงเรียนจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนอง
ความต้องการ ความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจ 
4.  ระดับคุณภาพของโรงเรียนสนับสนุน
ให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 
5.  ระดับคุณภาพของโรงเรียนจัดกิจกรรม
นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ 
และน าผลไปปรับปรุงการเรียน การสอน
อย่างสม่ าเสมอ 
6.  ระดับคุณภาพของโรงเรียนจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียน 
7.  ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจ
ในผลการด าเนินงานของโครงการ 

- ประเมินผลการใช้
หลักสูตร 
- ประเมินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
-  สังเกตการสอน 
- สังเกตและบันทึกการ
นิเทศ 
- สังเกตพฤติกรรมครู 
- สอบถามความพึงพอใจ 
ของ ผู้เกี่ยวข้อง 
 
 

-  แบบประเมินผลการใช้หลักสูตร 
-  แบบประเมินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
-  แบบสังเกตการสอน 
- แบบประเมินแผนการสอน 
-  แบบบันทึกการนิเทศภายใน 
-แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ของ ผู้เกี่ยวข้อง 



7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. โรงเรียนมหีลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นอยู่ในระดับดีเลิศ 

 2. โรงเรียนจัดท ารายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถและ
ความสนใจ 
อยู่ในระดับดีเลิศ 
 3. โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด 
และความ 
สนใจของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเลิศ 
 4. โรงเรียนสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเองอยู่ 
ในระดับดีเลิศ 
 5. นักเรียนโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวสามารถสร้างนวัตกรรมได้ 
 6. โรงเรียนมีการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียน การสอนอย่าง
สม่ าเสมอ 
อยู่ในระดับดีเลิศ 

7. โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนอยู่ในระดับดเีลิศ 
8. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในผลการด าเนินงานของโครงการ 
 

 
        ลงชื่อ ....................................................  ผู้เสนอโครงการ 

           (นางลาวัลย์  อุระศิลป์)   
               ครูช านาญการ 

 
        ลงชื่อ........................................................ ผู้อนุมัติโครงการ 

           (นางธราภรณ์ จิตรสม)   
                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงกำร     โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 
      ผลการทดสอบระดับชาติ 
แผนงำน     งานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 1พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 1คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจำรณำ    ที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการวิชาการของผู้เรียน 

ข้อ 5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร    นางลาวัลย์ อุระศิลป์  
ลักษณะโครงกำร    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร    ปีการศึกษา 2565 ( พฤษภาคม  2565 – มีนาคม 2566) 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2562 – 2571) ซึ่ง
เน้นในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ โดยคณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ที่สอง  ได้ก าหนดเป้าหมายให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
50 และจุดเน้นที่ 3 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่ม
สาระวิชาหลักเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 และจากผลการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษาที่ผ่านมา ของนักเรียน
โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่ า ไม่
เป็นตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ดังนั้นเพ่ือเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านค าหัว
ช้างโนนตุ่นป่ามะนาวให้สูงขึ้นและให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองจึงได้จัดท า
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 1.  เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 

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

 
3. เป้ำหมำย 

1.  ผู้เรียนร้อยละ 87 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
2.  ผู้เรียนร้อยละ 87 มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
3.  ผู้เรียนร้อยละ 87 มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
4.  ผู้เรียนร้อยละ 87 มีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
5.  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 87 พึงพอใจในผลการด าเนินงานของโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ข้ันตอนกิจกรรมและปฏิทินด ำเนินกำร 
 

กิจกรรม 
 

 
ปฎิทิน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
งบประมำณ

ที่ใช้ 
1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน พ.ค.65 นางลาวัลย์   

2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ พ.ค.65 นางลาวัลย์   
3. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน พ.ค.65 คณะครูทุกคน  
4. จัดกิจกรรมผู้เรียน ดังนี้ 
4.1  จัดกิจกรรมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่ม
สาระให้เป็นไปตามเกณฑ์  ได้แก ่
 (1)  วิชาภาษาไทย   
- จัดกิจกรรมการประกวดอัจฉริยภาพทางภาษาไทยเพื่อ
คัดเลือกหาตัวแทนเข้าแข่งขันระดับท่ีสูงขึ้นไป  
- กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการติวเข้มเติมเต็มความรู้ก่อนการ
ทดสอบ NT, LAS,O-NET 
(2)  คณิตศาสตร์ 
- จัดกิจกรรมคณิตคิดเร็ว 
- จัดกิจกรรมการประกวดอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์เพื่อ
คัดเลือกหาตัวแทนเข้าแข่งขันระดับท่ีสูงขึ้นไป  
- กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการติวเข้มเติมเต็มความรู้ก่อนการ
ทดสอบ NT, LAS,O-NET 
(3)  วิทยาศาสตร์ 
- จัดกิจกรรมการประกวดอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์เพ่ือ 
คัดเลือกหาตัวแทนเข้าแข่งขันระดับท่ีสูงขึ้นไป  
- กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการติวเข้มเติมเต็มความรู้ก่อนการ
ทดสอบ NT, LAS,O-NET 
(4)  ภาษาอังกฤษ 
- จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค า 
 - กิจกรรมฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ(กิจกรรมหน้าเสาธง) 
- กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการติวเข้มเติมเต็มความรู้ก่อนการ
ทดสอบ NT, LAS,O-NET 
(5)  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตลอดปี
การศึกษา 
 

คณะครูทุกคน  



 
กิจกรรม 

 

 
ปฎิทิน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
งบประมำณ

ที่ใช้ 
-ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในและนอกสถานศึกษา 
-เชิญวิทยากรท้องถิ่น  ปราชญ์ชาวบ้านมาให้ความรู้ 
- เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนและวัน
ส าคัญทางศาสนา 
- กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการติวเข้มเติมเต็มความรู้ก่อนการ
ทดสอบ NT, LAS,O-NET 
 (6)  สุขศึกษาและพลศึกษา 
- เชิญวิทยากรที่มีความรู้ด้านพลศึกษามาให้ความรู้แก่นักเรียน 
- กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการติวเข้มเติมเต็มความรู้ก่อนการ
ทดสอบ NT, LAS,O-NET 
(7)  ศิลปะ- เข้าค่ายวิชาการศิลป์สร้างสรรค์ 
- การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการเพ่ือหาตัวแทนเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะวิชาการระดับที่สูงขึ้นไป 
- กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการติวเข้มเติมเต็มความรู้ก่อนการ
ทดสอบ NT, LAS,O-NET 
 (8)  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
- การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการเพ่ือหาตัวแทนเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะวิชาการระดับที่สูงขึ้นไป 
- กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการติวเข้มเติมเต็มความรู้ก่อนการ
ทดสอบ NT, LAS,O-NET 

 
 
 
 
 

  

4.2  กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ ได้แก่ 
-  จัดท าแบบประเมินสมรรถนะส าคัญ 
-  น าผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

ตลอดปี
การศึกษา 
 

คณะครูทุกคน  

4.3  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 
-  จัดท าแบบประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 
-  น าผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล         

ตลอดปี
การศึกษา 
 

คณะครูทุกคน  

4.4  การจัดกิจกรรมเพ่ือยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ ได้แก่ 
        -    กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการติวเข้มเติมเต็มความรู้ก่อน
การทดสอบNT, LAS,O-NET 

มี.ค.66 คณะครูทุกคน 5,000 
 

5.  จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มี.ค.66 นางลาวัลย์   
6.  ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 

มี.ค.66 นางลาวัลย์   



 
กิจกรรม 

 

 
ปฎิทิน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
งบประมำณ

ที่ใช้ 
7.  ประเมินผลการด าเนินงานโครงการแต่ละกิจกรรม มี.ค.66 นางลาวัลย์   
8.  สรุปผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง มี.ค.66 นางลาวัลย์   
9.  สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการและรายงานผู้บริหาร มี.ค.66 นางลาวัลย์   
 

5.  งบประมำณที่ใช้ จ านวน  5,000 บาท 
 

6.  กำรติดตำมและประเมินผล 

 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
2.  ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
3.  ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
4.  ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
5.  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจในผลการด าเนินงานของโครงการ 

 
ลงชื่อ ....................................................  ผู้เสนอโครงการ 

    (นางลาวัลย์  อุระศิลป์)   
        ครูช านาญการ 

 
 ลงชื่อ........................................................ ผู้อนุมัติโครงการ 

      (นางธราภรณ์ จิตรสม)   
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือประเมิน 
1.  ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
2.  ร้อยละของผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
3.  ร้อยละของผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตาม 
4.  ร้อยละของผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ
เป็นไปตามเกณฑ์ 
5.  ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจในผล
การด าเนินงานของโครงการ 

- ทดสอบ 
- การสอบถาม 
 
 

-  แบบทดสอบ 
- แบบสอบถามความพึง
พอใจของ ผู้เกี่ยวข้อง 



โครงกำร    โครงการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการท างาน 
แผนงำน    งานบริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจำรณำ   ที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ข้อ 6 มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว 
ลักษณะโครงกำร   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   ปีการศึกษา 2565 ( พฤษภาคม  2565 – มีนาคม 2566) 
 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
การแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา  เพื่อพัฒนาศักยภาพให้เจริญถึงที่สุดในปัจจุบัน  

งานแนวมีความจ าเป็น  และมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนานักเรียนและเยาวชนในทุก
รูปแบบ  เริ่มตั้งแต่การช่วยเหลือให้นักเรียนได้รู้จักตัวเอง  เข้าใจความถนัดความสามารถของตนเอง  รู้จักคิด  
รู้จักเลือกตัดสินใจ  รู้จักวางแผนเป้าหมายและวางแผนชีวิตเพ่ือให้นักเรียนและเยาวชนสามารถตัดสินใจด าเนิน
ชีวิตอยู่ 

 ในสังคมได้อย่างมีความหมายเป็นไปอย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น  งานแนะแนวเป็นกิจกรรมทางการศึกษา 
ที่ส าคัญ  ซึ่งประกอบด้วยบริการทั้ง  5  อย่าง  ได้แก่ การบริการส ารวจและศึกษาเด็ก  บริการสนเทศ  บริการ
จัดวางตัวบุคคล  บริการให้ค าปรึกษา แบบส ารวจกิจกรรม  กลวิธี และขบวนการต่าง ๆ มากมายต้องทุ่มเท
ความสามารถ  ความรู้  ความสนใจ และมีการประสานงานทุกฝ่าย จึงสามารถบรรลุตามหลักการและ
จุดมุ่งหมายของการแนะแนว 

 

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

สติปัญญา 
3.เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบแนวปฏิบัติในการเรียนระดับมัธยมศึกษา 
4.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา 

 
3. เป้ำหมำย  

1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการแนะแนวให้ครบ  5  ด้าน 
2. ผู้เรียนร้อยละ 87  ได้มีความรู้ ทั้งด้านการปรับตัว  พัฒนาการทางร่างกาย สังคม อารมณ์ และ
สติปัญญา 
3. ผู้เรียนร้อยละ 87  ได้ทราบแนวปฏิบัติในการเรียนระดับมัธยมศึกษา 
4. ผู้เรียนร้อยละ 87  ให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



4.  กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรม ปฎิทิน ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ

ที่ใช้ 

1.ประชุมคณะกรรมการจัดท าโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือหาแนวทาวในการจัดโครงการ และวางแผนการ
ด าเนินงาน รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. เขียนโครงการและน าเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
โครงการและงบประมาณประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
เพ่ือขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรม 
3. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือก าหนดขั้นตอน/รูปแบบการ
ด าเนินการเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  - งานรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลและจัดท า
ระเบียนสะสม 
    1. จัดท าแบบทดสอบและเครื่องมือแนะแนว 
    2. น าข้อมูลระเบียนสะสมมาวิเคราะห์และแปลผล 
 -  งานบริการสนเทศแนะแนว 
    1. ขอเอกสารข้อมูลจากสถาบันการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาในพื้นที ่
    2.  จัดท าป้ายนิเทศให้ความรู้ด้านการศึกษาต่อและ
อาชีพและข่าวสารจากสถาบันต่าง ๆ 
   3. จัดแนะแนวการศึกษาต่อ เชิญวิทยากรมาแนะแนว 
 -  งานบริการให้ค าปรึกษา 
   1. ประชาสัมพันธ์ตารางให้ค าปรึกษาติดประกาศและ
แจ้งให้นักเรียนทราบ 
   2. ให้ค าปรึกษาทัง้รายบุคคลและรายกลุ่ม     
   3. บันทึกให้ค าปรึกษาลงในแบบฟอร์ม 
4. งานสวัสดิการทุนการศึกษา 
4.1 นักเรียนสมัครขอรับทุน 
4.2 สัมภาษณ์นักเรียนทุนและเยี่ยมบ้าน 
4.3 ประกาศรายชื่อและเตรียมเอกสาร 
มอบทุน 
5.งานติดตามผล 
5.1 จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจต่อการบริการงานแนะแนว 
5.2 ส ารวจและติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้น ป.6 
และ ม.3 

พ.ค.65 
 
 
พ.ค.65 
 
 
พ.ค.65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตลอดปี
การศึกษา 
ตลอดปี 
การศึกษา 

นางสาวกาญจนา    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
500 
 
 
 
 
1,000 
 
500 
 
 
 

 
5. งบประมำณที่ใช้  จ านวน 2,000  บาท  
 
 
 



6.  กำรประเมิน 
 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
1. ร้อยละบุคลากรที่เกี่ยวข้องส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดบริการแนะแนวให้ครบ  5  ด้าน 
2. ร้อยละของผู้เรียนได้มีความรู้ ทั้งด้านการปรับตัว  
พัฒนาการทางร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา 
3. ร้อยละของผู้เรียนได้ทราบแนวปฏิบัติในการเรียน
ระดับมัธยมศึกษา 
4. ร้อยละผู้เรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อการศึกษาต่อระดับ
มัธยมศึกษา 

- แบบส ารวจ 
- แบบบันทึก  
- แบบประเมิน 
- แบบสอบถาม 
  
  

 - แบบส ารวจ 
- แบบบันทึก  
- แบบประเมิน 
- แบบส ารวจความต้องการและ
ความพึงพอใจ 
 
  
  

  
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
           1. บุคลากรที่เก่ียวข้องส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการแนะแนวให้ครบ  5  ด้าน 

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

  
 

ลงชื่อ ....................................................  ผู้เสนอโครงการ 
                                            (นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว)   

            ครผููช้่วย 
  

 ลงชื่อ........................................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นางธราภรณ์ จิตรสม)   

                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงกำร โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 
แผนงำน     งานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจำรณำ      ที่ 1. 2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

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

ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางสาวจินตนา  ต่อสกุล  
ลักษณะโครงกำร    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   ปีการศึกษา 2565 ( พฤษภาคม  2565 – มีนาคม 2566) 
 
1. หลักกำรและเหตุผล  
 สภาพสังคมไทยในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและเกิดผลกระทบต่อคนไทยเป็นอย่าง
มาก  โดยเฉพาะทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคมในปัจจุบันเป็นจ านวนมาก  โรงเรียน
บ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว ได้ตระหนักถึงปัญหา  จึงมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เคียงคู่คุณธรรม   เป็น
ผู้น าด้านเทคโนโลยี  มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดีตามวิถีพอเพียง  และจัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือมุ่งปลูกฝังให้
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีงามของสังคมมีความภูมิใจในท้องถิ่นและรักความเป็นไทย 
 
2. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 2. เพ่ือให้ผู้เรียนเอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
 3. เพ่ือให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 
 4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและรักความเป็นไทย 

5. เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจในผลการด าเนินงานของโครงการ 
 

3. เป้ำหมำย 
 1. ผู้เรียนร้อยละ 87 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  

2. ผู้เรียนร้อยละ 87 มีความเอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
 3. ผู้เรียนร้อยละ 87 ปฏิบัติตนตามกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 

4. ผู้เรียนร้อยละ 87 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและรักความเป็นไทย 
5. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 87 พึงพอใจในผลการด าเนินงานของโครงการ 
 
 
 
 
 
 



4. ข้ันตอนกิจกรรมและปฏิทินด ำเนินกำร 
 

 
กิจกรรม 

 

 
ปฎิทิน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
งบประมำณ

ที่ใช้ 
1.จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน พ.ค.65 น.ส.จินตนา  

2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ พ.ค.65 น.ส.จินตนา  
3. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน พ.ค.65 คณะครูทุกคน 

 
 

4. จัดกิจกรรมผู้เรียน ดังนี้ 
4.1  กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตรได้แก ่
-    กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระหน้าเสาธงและกิจกรรมสวดมนต์ สุด
สัปดาห์ 
-    จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติและวัน
พ่อแห่งชาติ 
-    จดัท าสมุดบันทึกความดี เพ่ือบันทึกความดีที่นักเรียนได้ปฏิบัติ 
 -    การจัดท าคู่มือนักเรียน/ระเบียบของโรงเรียนเกี่ยวกับ ทรงผม                 
การแต่งกาย การมาเรียน  
 -   กิจกรรมการเดินแถวเข้าชั้นเรียน  และรับประทานอาหาร 

- -    จัดตารางการเข้าใช้ห้องสมุดและห้องเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
ตลอดปี
การศึกษา 
 
 
 

 
คณะครูทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 

 

- -    จัดกิจกรรมออมทรัพย์เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนประหยัด  
อดออมและอยู่อย่างพอเพียง 

 -    การจัดท าป้ายค าขวัญและข้อตกลงเกี่ยวกับการรณรงค์เรื่อง
การประหยัดน้ า  ประหยัดไฟ  และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
-    จดักิจกรรมเขตรับผิดชอบเพื่อให้นักเรียนร่วมกันท าความ
สะอาดบริเวณที่ตนเองรับผิดชอบเพื่อฝึกกระบวนการท างานเป็นหมู่
คณะและปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ 
-    กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  เช่น  ประเพณีแห่เทียน
ในวันเข้าพรรษา  วันวิสาขบูชา  วันมาฆบูชา  เป็นต้น 
-   จัดอบรมโครงการคุณธรรมน าศีลห้า 
-   กิจกรรมแต่งขาวเข้าวัดปฏิบัติธรรมทุกวันพระ 
-   กิจกรรมจิตใสก่อนเรียน 
-   กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2,000 
8,000 
 
 
 



5.  งบประมำณที่ใช้   จ านวน  10,000 บาท  
 
 

 
กิจกรรม 

 

 
ปฎิทิน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
งบประมำณ

ที่ใช้ 
4.2  กิจกรรมส่งเสริมความเอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีได้แก่ 
- กิจกรรมพี่สอนน้อง 
- การอบรมหน้าเสาธงและกิจกรรมโฮมรูมเพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน
รู้จักท าความเคารพพ่อแม่ผู้ปกครองก่อนมาโรงเรียนและกลับจาก
โรงเรียน 
 -  กิจกรรมบันทึกความดี 
 -   กิจกรรมวันไหว้คร ู
 - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและวนัพ่อแห่งชาติเพ่ือให้นักเรียนได้
แสดงออกซึ่งความรักต่อพ่อแม่ 
-  กิจกรรมยกย่องคนดี 
- กิจกรรมพ่ีไหว้น้อง น้องรับไหว้พ่ี 

ตลอดปี
การศึกษา 
 
 
 

คณะครูทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.3กิจกรรมปฏิบัติตนตามกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของ
สังคม 
 -   กิจกรรมการประชุมสภานักเรียน 
-    กิจกรรมการเลือกตั้งหัวหน้าห้อง/ประธานนักเรียนและ
คณะกรรมการสภานักเรียน 
-   กิจกรรมอบรมวินัยจราจร 

ตลอดปี
การศึกษา 
 
 
 

คณะครูทุกคน 
 
 
 
 

 

4.3กิจกรรมปฏิบัติตนตามกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของ
สังคม 
 -   กิจกรรมการประชุมสภานักเรียน 
-    กิจกรรมการเลือกตั้งหัวหน้าห้อง/ประธานนักเรียนและ
คณะกรรมการสภานักเรียน 
-   กิจกรรมอบรมวินัยจราจร 

ตลอดปี
การศึกษา 
 
 
 

คณะครูทุกคน  

4.4 กิจกรรมภูมิใจในท้องถิ่นและรักความเป็นไทย 
 -   จัดกิจกรรมใส่ผ้าไทย 1 วันในสัปดาห์  -  กิจกรรมประกวด
มารยาทไทย 

ตลอดปี
การศึกษา 

คณะครูทุกคน  

5.  จัดท าแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนและแบบประเมินความ          
พึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

มี.ค.66 น.ส.จินตนา  

6.  ประเมินพฤติกรรมนักเรียน และประเมินความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 

มี.ค.66 น.ส.จินตนา  

7.  ประเมินผลการด าเนินงานโครงการแต่ละกิจกรรม มี.ค.66 น.ส.จินตนา  
8.  สรุปผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนและความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

มี.ค.66 น.ส.จินตนา  

9.  สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการและรายงานผู้บริหาร มี.ค.66 น.ส.จินตนา  



6. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
 
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่เอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ 
3. ร้อยละของผู้เรียนปฏิบัติตนตามกฎหมายและวัฒนธรรมอัน
ดีงามของสังคม 
4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความภูมิใจในท้องถิ่นและรักความเป็น
ไทย 
 5. ร้อยละของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจในผลการด าเนินงาน
ของโครงการ 

- แบบส ารวจ 
- แบบบันทึก  
- แบบประเมิน 
- แบบสอบถาม 
  
  

- แบบส ารวจ 
- แบบบันทึก  
- แบบประเมิน 
- แบบส ารวจความต้องการ
และความพึงพอใจ 
 
  
  

 
7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 2. ผู้เรียนเอื้ออาทรต่อผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
 3. ผู้เรียนปฏิบัติตนตามกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 
 4. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและรักความเป็นไทย 

5. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจในผลการด าเนินงานของโครงการ 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                   (นางสาวจิตนา  ต่อสกุล) 
                                                           ครูผู้ช่วย 

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

                                                  (นางธราภรณ์  จติรสม) 
                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงกำร    โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพ 
แผนงำน    งานบริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจำรณำ   ที่ 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    

ข้อ 4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว 
ลักษณะโครงกำร   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   ปีการศึกษา 2565 ( พฤษภาคม  2565 – มีนาคม 2566) 
 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 ปัจจุบันผู้เรียนยังขาดความตระหนักในเรื่องการออกก าลังกายที่เหมาะสม  ขาดความเอาใจใส่ดูแล
สุขภาพอนามัยของตนเอง  รวมทั้งขาดความรู้ในเรื่องพิษภัยของยาเสพติดที่เป็นภัยใกล้ตัว  ซึ่งถ้าหากปล่อยทิ้ง
ไว้ไม่เร่งแก้ไข  นักเรียนจะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่อ่อนแอ  ขาดทักษะในการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงในเรื่อง
สิ่งเสพติด  ความรุนแรง  โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ  และขาดความมั่นใจในการแสดงออกอย่าง
เหมาะสมและสร้างสรรค์  โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพขึ้นเพ่ือปลูกฝังและ
พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐาน
ที่ 1 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

2. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
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 ตามจินตนาการ 
     7. เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจในผลการด าเนินงานของโครงการ 
 

3. เป้ำหมำย 
1. ผู้เรียนร้อยละ 87  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
2. ผู้เรียนร้อยละ 87  มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. ผู้เรียนร้อยละ 87  ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ 

ความรุนแรง โรคภัยอุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
4. ผู้เรียนร้อยละ 87  เห็นคุณค่าในตนอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
5. ผู้เรียนร้อยละ 92  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
6. ผู้เรียนร้อยละ 87 มีผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลปะ กีฬา/นันทนาการ 
7. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 87 พึงพอใจในผลการด าเนินงานของโครงการ 
 
 



4. ข้ันตอนกิจกรรมและปฏิทินด ำเนินกำร 
 

กิจกรรม 
 

 
ปฎิทิน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
งบประมำณ

ที่ใช้ 
1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน พ.ค.65 น.ส.กาญจนา  

2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตาม
โครงการ 

พ.ค.65 น.ส.กาญจนา  

3. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน พ.ค.65 คณะครูทุกคน  
4. จัดกิจกรรมผู้เรียน ดังนี้ 
4.1  กิจกรรมดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอได้แก่ 
-  นักเรียนแปรงฟันตอนเช้า กลางวันและก่อนนอน 
- กิจกรรมการตรวจสุขภาพสัปดาห์ละ 1  ครั้ง 
- นักเรียนออกก าลังกายหน้าเสาธงและหลังเลิกเรียน 
- การแข่งขันกีฬาสี/กีฬากลุ่มพัฒนาเครือข่ายละกีฬาชุมชน
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด 
- กิจกรรมการเข้าร่วมวิ่งมินิมาราธอนและเดินวิ่งเพ่ือ
สุขภาพที่หน่วยงานต่างๆจัดขึ้น 
-จัดอาหารที่มีคุณภาพทุกวัน 
-เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ 
-จัดกิจกรรมรณรงค์และจัดป้ายนิเทศเผยแพร่เกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพและการออกก าลังกาย 
-ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนปฏิบัติตามสุขบัญญัติ 10
ประการ 
4.2  การชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูงและทดสอบสมรรถภาพทาง
กายได้แก่ 
-  ทุกชั้นเรียนชั่งน้ าหนัก/วัดส่วนสูงภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
- ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนทุกชั้นเรียน  ปี
ละ  1  ครั้ง 
- เชิญเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพมาตรวจ    
สุขภาพ  การทดสอบเกี่ยวกับการเห็น  การได้ยิน  และ 
รายงานผลการตรวจร่างกายปีละ 1  ครั้ง 
- `จัดกิจกรรมทันตสุขภาพ 
4.3  การจัดกิจกรรมการรู้จักป้องกันตนเอง จากสิ่ง              
เสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง 
 
 
 
 

 
ตลอดปี
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

 
คณะครูทุกคน 

 
 
 
 
 
14,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5,000 
 
 



 
กิจกรรม 

 

 
ปฏิทิน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
งบประมำณ

ที่ใช้ 
โรคภัย  อุบัติเหตุ  ปัญหาทางเพศ โทษและประโยชน์จาก
การใช้อินเตอร์เน็ต เกมคอมพิวเตอร์  ตลอดจนอบายมุข
ต่าง ได้แก่ 
-    เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของ
สิ่งเสพย์ติด  สิ่งมอมเมาและอบายมุข 
-    จัดป้ายนิเทศเพ่ือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โทษของสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา โรคภัยไข้เจ็บ ปัญหาทาง
เพศ   
- การจัดท าข้อตกลงของเราเกี่ยวกับการปฏิบัติตน เพ่ือ
ความปลอดภัยในการใช้ห้องเรียน  ห้องสมุด  ห้อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถานที่อ่ืนๆในบริเวณโรงเรียน 
-   กิจกรรมหน้าเสาธง/กิจกรรมโฮมรูม/กิจกรรมเสียงตาม
สายเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติด  โรคภัยไข้เจ็บ 
อุบัติเหตุ ปัญหาทางเพศ ประโยชน์และโทษของ
อินเทอร์เน็ต ตลอดจนการป้องกันปัญหาดังกล่าว 
-  การเดินรณรงค์ป้องกันสารเสพติด 

 
 
 
 
 
 
 
ตลอดปี
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
คณะครูทุกคน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,000 

4.4  กิจกรรมสร้างความมั่นใจ  กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมและให้เกียรติผู้อื่น 
 -    ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด หรือ
เข้าร่วมแสดงออกซ่ึงความสามารถท่ีหน่วยงานต่างๆที่จัด
ขึ้น 
-    จัดการแข่งขันทักษะวิชาการระดับโรงเรียนเพ่ือ
คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการท่ีหน่วยงาน
ต่างๆจัดขึ้น 
-    กิจกรรมโฮมรูมและกิจกรรมแนะแนวเพ่ือให้นักเรียน
รู้จักและเข้าใจตนเอง  มีความภาคภูมิใจในตนเอง พัฒนา
และปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ 
 

ตลอดปี
การศึกษา 
 

คณะครูทุกคน  

4.5  การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตใจร่าเริง  
แจ่มใส  และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมี
ความสุข  ได้แก ่- จัดกิจกรรมนันทนาการที่หลากหลาย 
         -    กิจกรรมการท างานร่วมกับคนอ่ืนและชุมชน 
 
 
 
 

 
 
ตลอดปี
การศึกษา 

 
 
คณะครูทุกคน 

 

    



กิจกรรม 
 

ปฏิทิน ผู้รับผิดชอบ งบประมำณ
ที่ใช้ 

    4.6  การจัดสร้างสรรค์ผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  กีฬา  นันทนาการตามจินตนาการ 
ได้แก่ 
-  จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการศิลป์สร้างสรรค์ 
-  การแข่งขันทักษะวิชาการด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
กีฬา 

 

ตลอดปี
การศึกษา 
 

 
คณะครูทุกคน 

 

- เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เรื่องกีฬาและดนตรี 
นาฏศิลป์ 
- จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน 

   

5.  จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

มี.ค.66 น.ส.กาญจนา  

6.  ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มี.ค.66 น.ส.กาญจนา  

7.  ประเมินผลการด าเนินงานโครงการแต่ละกิจกรรม มี.ค.66 น.ส.กาญจนา  

8.  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง มี.ค.66 น.ส.กาญจนา  
9.  สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการและรายงาน
ผู้บริหารโรงเรียน 

มี.ค.66 น.ส.กาญจนา  

5.  งบประมำณ   จ ำนวน 20,000 บำท   
 
6.  กำรติดตำมและประเมินผล 

 
 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือประเมิน 
1.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออก
ก าลังกายสม่ าเสมอ 
2.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์ 
3.  ร้อยละของผู้เรียนที่ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงต่อความรุนแรง  โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
4.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมและให้เกียรติผู้อื่น  
5.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน ครู และผู้อื่น 
6   ร้อยละของผู้เรียนที่สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลปะ กีฬา/นันทนาการ 
7.ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจในผลการด าเนินงานของ
โครงการ 

- การสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน 
- การชั่งน้ าหนัก
และวัดสว่นสูง 
- การทดสอบ
สมรรถภาพ 
-การส ารวจ
นักเรียนกลุ่ม
ปกติ/กลุ่มเสี่ยง/
กลุ่มมีปัญหา 
-  ส ารวจนักเรียน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

- แบบบันทึกพฤติกรรม 
-แบบบันทึกการตรวจร่างกาย 
- แบบบันทึก น้ าหนักส่วนสูง 
  -แบบบันทึกการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 
-  แบบบันทึกการแปรงฟัน 
- แบบบันทึกการรับประทาน    
   อาหารกลางวัน 
-  แบบบันทึกการดื่มนม 
-  แบบส ารวจนักเรยีนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 
-แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ของ ผู้เกี่ยวข้อง 



7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย

สม่ าเสมอ 
2. นักเรียนโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
3. นักเรียนโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัยอุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
4. นักเรียนโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว เห็นคุณค่าในตนอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก

อย่างเหมาะสม 
5. นักเรียนโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมี

ความสุข 
 

 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอโครงการ 
         (นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว) 
                  ครูผู้ช่วย 
 

 

                            (ลงชือ่)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                    ( นางธราภรณ์  จิตรสม) 

                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงกำร     โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงำน     งานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารการจัดการศึกษา 

ของผู้บริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจำรณำ    ที่ 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา  

ก าหนดชัดเจน 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร    นางสาวปิยะธิดา  ค าปิคา 
ลักษณะโครงกำร    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร    ปีการศึกษา 2565 ( พฤษภาคม  2565 – มีนาคม 2566) 
 
1.หลักกำรและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ตระหนักถึงความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  จึงได้ประกาศจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะ  “อยู่อย่างพอเพียง”ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง  โดยให้ความส าคัญและมีความเชื่อมั่นว่า  หากสถานศึกษาได้น้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ให้เป็นวิถีปฏิบัติของครูและบุคลากรทางการศึกษา  น าไปใช้การบริหาร
สถานศึกษา การจัดท าหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแล้ว  จะท าให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ  “อยู่
อย่างพอเพียง”  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
 ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวจึงได้จัดท าโครงการเศรษฐกิจพอเพียง   เพ่ือ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ห้องเรียน   เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   
กระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายอันส าคัญ
คือ  ผู้เรียนมีคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” 
2.วัตถุประสงค ์

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

3. เป้ำหมำย 
1.  ครูร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  ครูร้อยละ 100  สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาเศรษฐกิจพอเพียงได้จ านวนอย่างน้อย 

2 รายวิชา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้ได้ 
3.  นักเรียนร้อยละ 92  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.  นักเรียนร้อยละ 92 ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 



4. ข้ันตอนกิจกรรมและปฏิทินด ำเนินกำร 
 

 
กิจกรรม 

 

 
ปฎิทิน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

งบ 
ประมำณที่

ใช้ 
1. จัดท าโครงการและขออนุมัติจัดท าโครงการ พ.ค.65 น..ส.ปิยะธดิา  

2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ พ.ค.65 น..ส.ปิยะธดิา  
3. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน พ.ค.65 น..ส.ปิยะธดิา  
4. จัดกิจกรรมตามโครงการ  ดังนี้ 
4.1  จัดอบรมให้ความรู้เกีย่วกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการเขียนแผนการเรียนรู้บูรณาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.2  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และน าสู่การปฏิบัติจริงใน
ห้องเรียน 
4.3   การนิเทศก ากับติดตามการจัดการเรียนรู้ 
4.4   การจัดท าโครงงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ตลอดปี
การศึกษา 
 
 
 

 
คณะครูทุกคน 

 
3,000 
 
 
 
1,000 

5.  จัดท าแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนและประเมินพฤติกรรม
นักเรียน 

มี.ค.66 คณะครูทุกคน  

6.  จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มี.ค.66 น..ส.ปิยะธดิา  

7.  ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มี.ค.66 น..ส.ปิยะธดิา  

8.  ประเมินผลการด าเนินงานโครงการแต่ละกิจกรรม มี.ค.66 น..ส.ปิยะธดิา  

9.  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง มี.ค.66 น..ส.ปิยะธดิา  

10.  สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการและรายงานผู้บริหารโรงเรียน มี.ค.66 น..ส.ปิยะธดิา  
 
 
5.  งบประมำณที่ใช้   4,000 บำท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.  กำรติดตำมและประเมินผล 

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

 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอโครงการ 
        ( นางสาวปิยะธิดา  ค าปิคา) 
                 ครูผูช้่วย 
 

 

                             (ลงชือ่)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                    ( นางธราภรณ์  จิตรสม) 

                          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือประเมิน 
1.  ร้อยละของครูที่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  ร้อยละของครูที่สามารถเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้บูรณาเศรษฐกิจพอเพียงได้
จ านวนอย่างน้อย2 รายวิชา และจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้ได้ 
3.  ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.  ร้อยละของนักเรียนที่สามารถปฏิบัติตน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- ทดสอบความรู้ครู/
นักเรียน 
- ประเมินแผนการสอน 
- แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน 
- สอบถามความพึงพอใจ 
ของ ผู้เกี่ยวข้อง 
 

-  แบบทดสอบ 
- ประเมินแผนการสอน 
- แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน 
-แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
ของ ผู้เกี่ยวข้อง 



                           แบบประเมินโครงกำร 
 
ส่วนที่ 1 วัตถุประสงค์  

แบบประเมินนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าความคิดเห็นของทุกท่านไปพิจารณาปรับปรุง 
โครงการ เศรษฐกิจพอเพียงในปีต่อไป 

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมิน 

    เจ้าหน้าที่  นักเรียน  คร ู  อ่ืนๆ.......................... 
ส่วนที่ 3  รำยกำรประเมิน 
  กรุณาใส่เครื่องหมาย    ลงในช่องที่ท่านต้องการ 

5 = เห็นด้วยมากที่สุด     4 = เห็นด้วยมาก    3  =  เห็นด้วยปานกลาง   
2 = เห็นด้วยน้อย           1 = เห็นด้วยน้อยมาก   0  = ไม่เห็นด้วย 

 
รำยกำร 5 4 3 2 1 0 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
1. การด าเนินโครงการสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
(ควรระบุวัตถุประสงค์หลักด้วย) 

       

2. การประชาสัมพันธ์เหมาะสม        
3. สถานที่และระยะเวลาเหมาะสม        
4.ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ        
5.  ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม        
6. พึงพอใจกับการเข้าร่วมโครงการ        
7. ควรมีโครงการเช่นนี้ในปีต่อไป        
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ........................................ 
.....................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................ 
............................................................................................................................. ........................................ 
................................................................... ..................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงกำร    โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
แผนงำน    งานบุคคล 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารการจัดการศึกษา 

ของผู้บริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ                    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจำรณำ   ที่ 2.2  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการสถานศึกษา 
ประเด็นพิจำรณำ   ที่ 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 

ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ประเด็นพิจำรณำ     ที่ 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   นางธราภรณ์  จิตรสม และนางสาวนภสร  คุณประเสริฐ 
ลักษณะโครงกำร   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   ปีการศึกษา 2565 ( พฤษภาคม  2565 – มีนาคม 2566) 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 
  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ครูจึงเป็นบุคลากรส าคัญใน
กระบวนการปฏิรูปการศึกษา  เพราะเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการสอนและเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน  ดังนั้นการพัฒนาครูผู้สอนให้เป็นครูมืออาชีพจึงมีความจ าเป็น  โดยครูจะต้องมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  การ
วัดผลประเมิน  การน าสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน   
 นอกจากครูแล้ว  บุคคลที่สมควรได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาตนเองอยู่เสมอคือผู้บริหาร เพราะผู้บริหาร
เป็นบุคคลส าคัญในการบริหารสถานศึกษา เป็นผู้น าองค์กร ดังนั้นผู้บริหารจะต้องพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา  
เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และนอกจากนั้นผู้บริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การพัฒนางาน  ตลอดจนมุ่งเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน  ซึ่งแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารนั้น ผู้บริหารจะต้องได้เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองในทุก
ด้าน  และหมั่นศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  เพ่ือน าความรู้มาใช้ในการบริหาร  ซึ่งผลการประเมินโครงการ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า การพัฒนาผู้บริหาร และครูส่งผลให้คุณภาพการศึกษาในภาพรวมดีขึ้น 
 
 

2. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 1. เพ่ือให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาสถานศึกษาและ
พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 2.เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและสามารถน าไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาได้ 
 3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจในผลการด าเนินงานของโครงการ 
 
3. เป้ำหมำย 

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาสถานศึกษาและพัฒนาการจัด
การศึกษาอย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับดีเลิศ 



2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และสามารถน าไปใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาได้ในระดับดีเลิศ 

3. มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 87 มีความพึงพอใจในผลการด าเนินงานของโครงการ 

 

4. ข้ันตอนกิจกรรมและปฏิทินด ำเนินกำร 
 

กิจกรรม 
 

 
ปฎิทิน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
งบประมำณ

ที่ใช้ 
1. จัดท าโครงการและขออนุมัติจัดท าโครงการ พ.ค.65 นางธราภรณ์ 

นางสาวนภสร 
 

2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ พ.ค.65 คณะครูทุกคน  
3. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน พ.ค.65 คณะครูทุกคน  
4. จัดกิจกรรมตามโครงการ  ดังนี้ 
- การวางแผนและด าเนินและด าเนินงานพัฒนา 
- กิจกรรมการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานและพัฒนา
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน องค์ความรู้
ใหม่ๆ 
- จัดท าแผนการนิเทศและแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ 
- ด าเนินการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครู 
- การจัดกิจกรรมplc  
- การจัดระบบ การบริหาร การจัดการข้อมูลสารสนเทศให้เป็น
ระบบ 
- การจัดท าเว็บไซต์ของสถานศึกษา 
- การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
  การนิเทศการด าเนินโครงการ และการจัดการเรียนการสอน 

 
ตลอดปี
การศึกษา 
 
 
 
 
 

 
คณะครูทุกคน 

 
 

18,000 
 
 
 
 

2,000 
 

5.  จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มี.ค.66   

6.  ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มี.ค.66   

7.  ประเมินผลการด าเนินงานโครงการแต่ละกิจกรรม มี.ค.66   

8.  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง มี.ค.66   
9.  สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการและรายงานผู้บริหาร
โรงเรียน 

มี.ค.66   

 

5.  งบประมำณที่ใช้  20,000  บำท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.  กำรติดตำมและประเมินผล 

 
 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ครูสามารถน าความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการอบรมและการนิเทศไปใช้ต่อยอดในการพัฒนาตนเอง

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

 6. โรงเรียนได้รับการยกย่อง ชมเชย และได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ 
 7. โรงเรียนได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง และส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนเพ่ิมขึ้น 

 
              ลงชื่อ ....................................................  ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ) 
พนักงานราชการ 

              ลงชื่อ ....................................................  ผู้เสนอโครงการ 
(นางธราภรณ์  จิตรสม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
 

ลงชื่อ........................................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางธราภรณ์  จิตรสม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือประเมิน 
1ระดบัคุณภาพของผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ 
ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนา
สถานศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
2.  ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนที่หลากหลาย และสามารถน าไปใช้เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาได้ 
3. ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจในผล
การด าเนินงานของโครงการ 

- ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
- ตรวจและประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้ 
- สังเกตการสอน 
- การสอบถาม 
- วิเคราะห์แบบทดสอบ 
- ตรวจวิจัยในชั้นเรียน 
- ประเมินการใช้สื่อ 
- สอบถามความพึงพอใจ 
ของ ผู้เกี่ยวข้อง 

-  แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
-  แบบประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
- แบบสังเกตการสอน 
- แบบประเมินการใช้สื่อ 
- แบบวิเคราะห์แบบทดสอบ 
-แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
ของ ผู้เกี่ยวข้อง 



โครงกำร   โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
แผนงำน   งานบริหารทั่วไป/วิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน              กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารการจัดการศึกษาของผู้บริหาร 

                              สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ         มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจำรณำ ที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ 
ประเด็นพิจำรณำ  ที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 

การจัดการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นายกิ่งศักดิ์  สารสม 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ปีการศึกษา 2565 ( พฤษภาคม  2565 – มีนาคม 2566) 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 
โรงเรียนเป็นสถานที่ที่ส าคัญในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน  มีหน้าที่พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง                           

คนดี  และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  หน้าที่ของโรงเรียนนอกจากจะจัดการเรียนการสอนแล้ว  ยัง
จะต้องจัดบริบทและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  เพราะสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนจะช่วยเอ้ือประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนของครู  และเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ปัจจุบัน
อาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวผ่านการใช้งานมาเป็นเวลาหลาย
ปี      ท าให้อาคารบางส่วนช ารุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา  ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าโครงการ
พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ขึ้น  เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  
อาคารประกอบ  วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย   ปรับปรุงห้องสมุด  ห้อง
เทคโนโลยีสารสนเทศติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเอง  สนับสนุนให้ครูจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้   จัดภูมิทัศน์ภายนอกอาคารให้
สะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น สวยงาม  พร้อมกับปลูกฝังให้ผู้เรียนได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

 
2. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 1. เพ่ือให้โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน อาคารประกอบมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น   และมีแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียน 

2. เพ่ือให้โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
3. เพ่ือให้โรงเรียนมีห้องสมุดที่พร้อมให้บริการหนังสือ สื่อ สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือ

ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
4. เพื่อให้โรงเรียนมีห้องเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความพร้อม มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ที่จะส่งเสริม

ให้นักเรียนรู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง   
5. เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจในผลการด าเนินงานของโครงการ 

3. เป้ำหมำย 
1. โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน  อาคารประกอบที่มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มี

สิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน
อยู่ในระดับดีเลิศ 



2. โรงเรียนจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียนอยู่ใน ระดับดี
เลิศ 

3. โรงเรียนจัดห้องสมุดที่ให้บริการหนังสือ สื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียน  
เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดับดีเลิศ 

4. โรงเรียนมีห้องเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความพร้อม มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ที่จะส่งเสริมให้
นักเรียนรู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอยู่ในระดับดีเลิศ 

5. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในผลการด าเนินงานของโครงการ 

 
กิจกรรม 

 

 
ปฎิทิน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

งบ  
ประมำณ

ที่ใช้ 
1. จัดท าโครงการและขออนุมัติจัดท าโครงการ พ.ค.65 นายกิ่งศักดิ์  

2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
 

พ.ค.65 
นายกิ่งศักดิ์ 

 

3. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
 

พ.ค.65 
นายกิ่งศักดิ์ 

 

4. จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา และจัดเตรียมอาคารสถานที่เพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาดของโควิด-19 ดังนี้ 
- กิจกรรมการปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  อาคารเรียน 
อาคารประกอบให้มั่นคง  สะอาดและปลอดภัย  มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพแวดล้อมร่มรื่น ส่งเสริมการเรียนรู้และ
กิจกรรมการประกวดห้องเรียนสวยด้วยมือเรา  
-  ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน จัดสวนหย่อมหน้าอาคาร ซ่อมแซม
พ้ืนที่บริเวณหน้าเสาธง 
-  กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน  
-  กิจกรรม 5 ส และ  กิจกรรม “Big  Cleaning Day” 
-  กิจกรรมการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
ให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง ปลอดภัย ปรับปรุงทางเดิน หน้าอาคารเรียน  
อาคารประกอบ 
- ปรับปรุงห้องน้ านักเรียน 
- ปรับปรุง ซ่อมแซม เครื่องกรองน้ าดื่มส าหรับนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 
 
 
 

คณะครูทุกคน  
 
 
 
 
 

15,000 
 
 

5,000 
 
 
 

15,000 
5,000 



4. ข้ันตอนกิจกรรมและปฏิทินด ำเนินกำร 
5.  งบประมำณที่ใช้  40,000 บำท 
6.  กำรติดตำมและประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรม 

 

 
ปฎิทิน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

งบ  
ประมำณ

ที่ใช้ 
-  กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
-  จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เรียนตามสุข
บัญญัติแห่งชาติ 10  ประการ 
 -  การพัฒนาห้องเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการติดตั้งระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง/กล้อง
วงจรปิด    
-  การให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   
 
 
 

5.  จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มี.ค.66 นายกิ่งศักดิ์  

6.  ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มี.ค.66 นายกิ่งศักดิ์  

7.  ประเมินผลการด าเนินงานโครงการแต่ละกิจกรรม มี.ค.66 นายกิ่งศักดิ์  

8.  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง มี.ค.66 นายกิ่งศักดิ์  
9.  สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการและรายงานผู้บริหาร
โรงเรียน 

มี.ค.66 
นายกิ่งศักดิ์ 

 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือประเมิน 
1.ระดับคุณภาพของโรงเรียนที่มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อาคารเรียน อาคารประกอบที่มั่นคง สะอาดและปลอดภัย 
มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน  
2. ระดับคุณภาพของโรงเรียนที่จัดโครงการ กิจกรรมที่
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
3. ระดับคุณภาพของโรงเรียนที่จัดห้องสมุดที่ให้บริการ
หนังสือ สื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
4. ระดับคุณภาพของห้องเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความ
พร้อม มอิีนเตอร์เน็ตความเร็วสูง ที่จะส่งเสริมให้นักเรียน
รู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
5. ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจในผลการ
ด าเนินงานของโครงการ 

ประเมินคุณภาพของ
โรงเรียน 
- สอบถามความพึงพอใจ 
ของ ผู้เกี่ยวข้อง 
 

-  แบบประเมินคุณภาพของ
โรงเรียน 
-แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ของ ผู้เกี่ยวข้อง 



7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์  แข็งแรง 

 2. อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนลดลง 
 3. นักเรียนมีจิตส านึกในการรักษาความสะอาด  และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

4. นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  มีทักษะในการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
 

 

                ลงชื่อ ....................................................  ผู้เสนอโครงการ 
(นายกิ่งศักดิ์  สารสม) 
ครูช านาญการพิเศษ 

 
 

                          ลงชื่อ....................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นางธราภรณ์  จิตรสม) 

      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงกำร     โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน 
แผนงำน       งานบริหารทั่วไป   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารการจัดการศึกษา 

ของผู้บริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน     มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจำรณำ   ที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร       นางสาวนภสร คุณประเสริฐ  
ระยะเวลำด ำเนินกำร    ปีการศึกษา 2565 ( พฤษภาคม  2565 – มีนาคม 2566) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 
   ปัจจุบันการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐและ
เอกชน  ขาดการประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนยังมีจุดด้อยในด้านการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กร
ทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชน  เพ่ือพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชน    
             โรงเรียนจึงจัดท าโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา และชุมชนช่วยระดมทรัพยากรเพ่ือมาบริหารจัดการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานทุก
ระดับ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ 
2.2 เพ่ือสร้างความเชื่อถือของโรงเรียนกับชุมชน หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ 
2.3 เพ่ือให้การบริการด้านปรึกษา ด้านข่าวสารและด้านอาคารสถานที่ให้กับชุมชน หน่วยงานองค์กร
ต่างๆที่ขอใช้บริการ 
 

3.  เป้ำหมำย 
3.1 เชิงปริมำณ  

1. เพ่ือระดมทรัพยากรและบุคลากร ในและนอกเขตบริการของโรงเรียนร่วมพัฒนาโรงเรียน
อย่างน้อย 

ปีละ  1  ครั้ง 
2. บุคลากร ร้อยละ 97 เข้าร่วมกิจกรรม 
3. ผู้ปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจในการบริหารจัดการของโรงเรียน ร้อยละ 97 

  

3.2 เชิงคุณภำพ 
1. เพ่ือสร้างความเข้าใจและความตระหนักให้กับบุคลากรในและนอกเขตบริการของโรงเรียน 
2. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน องค์กรและหน่วยงานอื่น ๆ 

 
 
 
 
 
 



4. วิธีด ำเนินงำน 
ที ่ รำยกำร/กิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมวางแผนการด าเนินการ พ.ค.65 - คณะครูทุกคน 
2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ พ.ค.65 - ผู้บริหาร 
3 ด าเนินการตามกิจกรรม ดังนี้ 

1. จัดท าข้อมูลพื้นฐานแหล่งเรียนรู้/
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 
2. จัดกิจกรรมการให้บริการชุมชนทั้ง
ด้านวิชาการและการขอใช้อาคาร
สถานที่และอ่ืนๆ 
3. จัดกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
สถานศึกษา  ได้แก่ 
  3.1 จัดการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา/ผู้ปกครองนักเรียน 
  3.2  มอบหมายให้ครูและนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน เช่น 
พิธีกรงานต่างๆ ของชุมชน 
3.5 กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน เช่น งาน
บุญประเพณี 

พ.ค.65-มี.ค.66 2,000 
 

คณะครูทุกคน 

4 ประเมินการด าเนินงาน มี.ค.66  น.ส.นภสร 
5 สรุปผลการด าเนินงาน มี.ค.66  น.ส.นภสร 
6 รายงานผลการด าเนินงาน มี.ค.66  น.ส.นภสร 
 
5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  

ตลอดปีการศึกษา 
 

6.  งบประมำณ   
งบประมาณที่ใช้   2,000 บาท  

 
7.  หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง   
 7.1 ครูผู้สอนและบุคลากรทุกคน 
 7.2 ผู้แทนชุมชน/ผู้ปกครอง 
  - คณะกรรมการสถานศึกษา 
  - ผู้ปกครองบ้านค าหัวช้าง  บ้านโนนตุ่น  บ้านป่ามะนาว 
 
 
 
 
 



8.  ระดับควำมส ำเร็จ 
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 

1. สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการในการ
แสวงหาความรู้และบริการชุมชน 

สอบถามความคิดเห็น แบบสอบถามความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 2. สถานศึกษามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ท ากิจกรรมร่วมกับชุมชน 
สอบถามความคิดเห็น 

3. ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานตามโครงการของโรงเรียน 

ประเมินความพึงพอใจ 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

9.1 สถานศึกษา  บุคคลและองค์กรในชุมชน  มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
 9.2 ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

  ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ) 
     พนักงานราชการ 

 
  ลงชื่อ...................................................อนุมัติโครงการ 

     (นางธราภรณ์  จิตรสม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสอบถามความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมกิจกรรม คณะกรรมการสถานศึกษา ก ากับ ติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ประจ าปีการศึกษา 2565 

ผู้ประเมิน ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนจ านวน 100 คน 
ล าดับ  

รายการ 
ระดับการประเมิน 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1 คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนด           
อัตลักษณ์ นโยบายและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

     

2 คณะกรรมการสถานศึกษามีการก ากับ ติดตาม การ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

     

3 คณะกรรมการสถานศึกษาเสนอแนวทางและมีส่วนร่วมใน
งานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา 

     

4 คณะกรรมการสถานศึกษาเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชนตลอดจนประสานงานกบองค์กรทั้ง
ภาครัฐและเอกชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

     

5 สถานศึกษามีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา อย่าง
น้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง และมีการรายงานผลการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัดทราบ 

     

6 สถานศึกษามีการส ารวจความพึงพอใจของคณะกรรมการ
สถานศึกษา และมีการรายงานสรุปผลความพึงพอใจต่อต้น
สังกัดทราบ 

     

7 คณะกรรมการสถานศึกษาให้ข้อเสนอแนะส่งเสริม สนับสนุน
ในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม กระบวนการเรียนรู้ 
แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ เพ่ือเสริมสร้าง
ปรับปรุง และพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

     

8 สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และ
บริการชุมชน 

     

9 สถานศึกษามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และท า
กิจกรรมร่วมกับชุมชน 

     

10 ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการด าเนินงานโครงการของโรงเรียน      
รวม      

สรุปผล ทั้ง 10 ข้อ ความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมกิจกรรมของผู้ปกครองและชุมชน ที่เข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ .................. 

 
 
 
 
 
 



สรุปผลแบบสอบถำมควำมพึงพอใจในกำรมีส่วนร่วมกิจกรรม 
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ก ำกับ ติดตำม ดูแล และขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำให้บรรลุผล

ส ำเร็จตำมเป้ำหมำย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผู้ประเมิน ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนจ านวน 100 คน 
ล าดับ รายการ ระดับการประเมิน 

1 คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนด  อัตลักษณ์ 
นโยบายและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

2 คณะกรรมการสถานศึกษามีการก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

3 คณะกรรมการสถานศึกษาเสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในงาน
บุคคล และด้านการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา 

 

4 คณะกรรมการสถานศึกษาเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชนตลอดจนประสานงานกบองค์กรทั้งภาครัฐ
และเอกชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

 

5 สถานศึกษามีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง 
และมีการรายงานผลการประชุมต่อหน่วยงานต้นสังกัดทราบ 

 

6 สถานศึกษามีการส ารวจความพึงพอใจของคณะกรรมการ
สถานศึกษา และมีการรายงานสรุปผลความพึงพอใจต่อต้นสังกัด
ทราบ 

 

7 คณะกรรมการสถานศึกษาให้ข้อเสนอแนะส่งเสริม สนับสนุนใน
การจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม กระบวนการเรียนรู้ แหล่ง
เรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ เพื่อเสริมสร้างปรับปรุง และ
พัฒนาระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

8 สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการ
ชุมชน 

 

9 สถานศึกษามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และท ากิจกรรม
ร่วมกับชุมชน 

 

10 ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการของ
โรงเรียน 

 

เฉลี่ย  
 

สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมกิจกรรมคณะกรรมการสถานศึกษา ก ากับ 
ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ประจ าปีการศึกษา 
2565 คิดเป็น …….. 

 
 
 
 

 



โครงกำร     โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
แผนงำน     งานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มี 

ประสิทธิผล 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจำรณำ ที่ 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร    นางสาวกิ่งกมล  ติดถาพันธุ์ 
ลักษณะโครงกำร    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร    ปีการศึกษา 2565 ( พฤษภาคม  2565 – มีนาคม 2566) 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545และแก้ไข
เพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562มาตรา 47  ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบด้วยระบบประกันคุณภาพภายในและระบบประกัน
คุณภาพภายนอกและมาตรา 48 ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเผยแพร่ต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก 

ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนน
ตุ่นป่ามะนาวจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือด าเนินการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2. เพ่ือให้มีการจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนา

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3. เพ่ือให้มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา 
4. เพ่ือให้มีการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
5. เพ่ือให้น าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อย่างต่อเนื่อง 
6. เพ่ือจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
7. เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจในผลการด าเนินงานของโครงการ 

3. เป้ำหมำย 
1. โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับดีเลิศ 
2. จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับดีเลิศ 
3. การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษาอยู่ในระดับดีเลิศ 



4. การติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ใน
ระดับดเีลิศ 

5. น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องอยู่ในระดับดีเลิศ 

6. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีมาก 
7. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 97 พึงพอใจในผลการด าเนินงานของโครงการ 
 

4. ข้ันตอนกิจกรรมและปฏิทินด ำเนินกำร 
 

 
กิจกรรม 

 

 
ปฎิทิน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
งบประมำณ 

ที่ใช้ 
1. จัดท าโครงการและขออนุมัติจัดท าโครงการ พ.ค.65 น.ส.กิ่งกมล  
2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ พ.ค.65 น.ส.กิ่งกมล  
3. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน พ.ค.65 น.ส.กิ่งกมล  
4. จัดกิจกรรมตามโครงการ  ดังนี้ 
-  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
-  จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
-  ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
-  การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
-  การติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
-  น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
-  จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

ตลอดปี
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มี.ค.66 

น.ส.กิ่งกมล 

2,000 

5.  จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มี.ค.66 น.ส.กิ่งกมล  

6.  ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มี.ค.66 น.ส.กิ่งกมล  

7.  ประเมินผลการด าเนินงานโครงการแต่ละกิจกรรม มี.ค.66 น.ส.กิ่งกมล  

8.  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง มี.ค.66 น.ส.กิ่งกมล  
9.  สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการและรายงานผู้บริหาร
โรงเรียน 

มี.ค.66 
น.ส.กิ่งกมล 

 

 
5.  งบประมำณที่ใช้  จ านวน  2,000  บาท 
 
 
 



6.  กำรวัดและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือประเมิน 
1. ระดับคุณภาพของโรงเรียนในการจัดท าและ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
2. ระดับคุณภาพของโรงเรียนในการจัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
3. มีการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา  จดัท ารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) และเผยแพร่ผลการด าเนินงาน 
4. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

- การนิเทศ  ก ากับติดตาม /
ประเมินโครงการ 
 
 
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
 
 
-การนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม 
 
-  การประเมินมาตรฐาน 

-  แบบประเมินคุณภาพของ
โรงเรียน 
-แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ของ ผู้เกี่ยวข้อง 
 
 
 
- แบบสรปุรายงาน 
 
-  แบบประเมินมาตรฐาน 

 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. โรงเรียนมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร  มีการพัฒนาบุคลากรครู  ผู้เรียน  การจัดการ
เรียนรู้             ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2. โรงเรียนผ่านการประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐานจากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) 

3. โรงเรียนได้รับการยอมรับและชุมชนมากยิ่งขึ้น 
 

ลงชื่อ ....................................................  ผู้เสนอโครงการ 
                                                           (นางสาวก่ิงกมล  ติดถาพันธุ์)   
                                                                    ครผูู้ช่วย  
 

                           ลงชื่อ........................................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นางธราภรณ์  จิตรสม) 

             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงกำร    โครงการพัฒนากระบวนการจัดการการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
แผนงำน    งานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประเด็นพิจำรณำ   ที่ 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ 

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
     3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
     3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
     3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมา 

พัฒนาผู้เรียน 
     3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา 

และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   นางสาวกิ่งกมล  ติดถาพันธุ์ 
ลักษณะโครงกำร   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   ปีการศึกษา 2565 ( พฤษภาคม  2565 – มีนาคม 2566) 
 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 - 2551 ได้ให้ความส าคัญกับเรื่องกระบวนการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มุ่งให้มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วน
ร่วม  โดยจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง
เต็มตามศักยภาพ มุ่งเน้นผู้เรียนมีความรู้  และทักษะที่จ าเป็นเพื่อที่จะน าไปใช้ในการด ารงชีวิตต่อไป 
           ดังนั้นจึงได้จัดท าโครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้
สอดคล้องกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ในการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและชุมชน 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

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

7. เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจในผลการด าเนินงานของโครงการ 
 
3. เป้ำหมำย 

1. โรงเรียนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมระดับดีเลิศ 



 3. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นระดับดีเลิศ 
 4. โรงเรียนในพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของผู้เรียนระดับดีเลิศ 
 5. โรงเรียนมีการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียน การสอนอย่าง
สม่ าเสมออยู่ในระดับดีเลิศ 

7. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90 พึงพอใจในผลการด าเนินงานของโครงการ 
 

4. ข้ันตอนกิจกรรมและปฏิทินด ำเนินกำร 
 

กิจกรรม 
 

 
ปฎิทิน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
งบประมำณ 

ที่ใช้ 
1. จัดท าโครงการและขออนุมัติจัดท าโครงการ พ.ค.65 น.ส.กิ่งกมล  

2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
 

พ.ค.65 น.ส.กิ่งกมล  

3. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน พ.ค.65 น.ส.กิ่งกมล  

4. จัดกิจกรรมตามโครงการ  ดังนี้ 
4.1 กิจกรรมการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 

ตลอดปี 
การ 
ศึกษา 
 

คณะครูทุกคน  

-  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  
ประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย(คณะครู   
ผู้บริหาร  กรรมการสถานศึกษา  ผู้แทนชุมชน/ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
-  ด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับท้องถิ่น 
-   ให้คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
-   น าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้และติดตามการใช้หลักสูตร 
-   ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาและปรับปรุงหลักสูตร 
4.2จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียน 
ตามความถนัดและความสนใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอดปี 
การ 
ศึกษา 
 
 

คณะครูทุกคน  
 
 
 
 



กิจกรรม ปฎิทิน ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 

ที่ใช้ 
4.3จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนอง 
ความต้องการ  ความสามารถ  ความถนัดและความสนใจ 
ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นได้แก ่
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้แก่       -  กิจกรรมแนะแนว 
       -  ลูกเสือ-เนตรนารี 
       - ชุมนุมตามความสนใจ 
       -  กิจกรรมเพ่ือสังคมและ สาธารณประโยชน์  
(บูรณาการไว้ในลูกเสือ – เนตรนารี) 
       -  กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ระดับชั้น 
ป.1- ป.3 
       -  กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ระดับชั้น 
ป.4 -ป.6 
       -  กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ระดับชั้น  
ม.1-ม.3 
       -  จัดซื้อหนังสือ/สื่อ เข้าห้องสมุด 
4.4 กิจกรรมการสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเองดังนี้ 
- กิจกรรมอบรมพัฒนาครูเพ่ือทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรอิงมาตรฐานและการจัดการเรียนรู้ที่ 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
4.5  กิจกรรมการนิเทศภายในเพื่อก ากับ ติดตาม   
ตรวจสอบ  และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน 

   
 
 
 
15,000 
 
 
 
10,000 
12,000 
13,000 
9,816 

5.  จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 

มี.ค.66 น.ส.กิ่งกมล  

6.  ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มี.ค.66 น.ส.กิ่งกมล 
 

 

7.  ประเมินผลการด าเนินงานโครงการแต่ละกิจกรรม มี.ค.66 น.ส.กิ่งกมล 
 

 

8.  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง มี.ค.66 น.ส.กิ่งกมล 
 

 

9.  สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการและรายงานผู้บริหาร
โรงเรียน 

มี.ค.66 น.ส.กิ่งกมล 
 

 

 

5. งบประมำณที่ใช้   จ านวน  59,816 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. กำรวัดและประเมิน 
 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1.  ระดับคุณภาพของโรงเรียนพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. ระดับคุณภาพของโรงเรียนจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่
หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด
ความสามารถและความสนใจ  
3. ระดับคุณภาพของโรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ  
4. ระดับคุณภาพของโรงเรียนสนับสนุนให้ครูจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จน
สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
5. ระดับคุณภาพของโรงเรียนจัดกิจกรรมนิเทศภายใน 
ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการ
เรียน การสอนอย่างสม่ าเสมอ 
6. ระดับคุณภาพของโรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียน 
7. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90 พึงพอใจในผลการ
ด าเนินงานของโครงการ 

- สังเกต 
- ประเมินการจัดกิจกรรม 
- ประเมินความพึงพอใจ 

- แบบสังเกต 
- แบบประเมินการจัดกิจกรรม 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

1. โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

2. โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุก
คนมีส่วนร่วมระดับดเีลิศ 
 3. โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและ
ท้องถิ่นระดับดีมาก 
 4. โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวในพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนระดับดเีลิศ 
 5. โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวมีการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไป
ปรับปรุงการเรียน การสอนอย่างสม่ าเสมออยู่ในระดับดีเลิศ 

7. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90 พึงพอใจในผลการด าเนินงานของโครงการ 
 
 
 
 
 
 



       (ลงชื่อ).................................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวกิ่งกมล  ติดถาพันธุ์) 

ครูผู้ช่วย 
 

            (ลงชื่อ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางธราภรณ์  จิตรสม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการใช้จ่ายเงินค่าจัดการเรียนการสอน ประจ าปีงบประมาณ 2565 (งบเงินอุดหนุนรัฐบาล) 
โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565  งบเงินอุดหนุนรัฐบาล เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  รวมทั้งโรงเรียนระดมทรัพยากรจากแหล่งอ่ืนดังนี้  

2. แหล่งงบประมำณ  
แหล่งงบประมาณ ส าหรับ แผนงาน/โครงการของสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 2565 
ที่มาของงบประมาณ : ค านวณจากข้อมูลนักเรียน ณ  10  มิถุนายน 2565 
จ านวนนักเรียนหมด   75  คน   
ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน 
1 เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยรำยหัว  
  -  ระดับก่อนประถม  (1,700 X 13  (จ านวนนักเรียน) 22,100  
  -  ระดับประถมศึกษา  (1,900 X 40 (จ านวนนักเรียน) 76,000  
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (3,500 X 22 (จ านวนนักเรียน) 77,000  

 
(*เป็นโรงเรียนขยายโอกาส มีนักเรียนต่ ากว่า 300 คนจัดสรรให้ระดับมัธยมเพ่ิมหัวละ 
1,000บาท/ปีจาก 3,500 บาทเป็น 4,500บาทต่อหัว) 22,000  

 รวมงบอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยรำยหัว 197,100  
2 เงินโครงกำรเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน)   
  - ระดับก่อนประถม   215 x 2 x 13  (จ านวนนักเรียน) 5,590  
  - ระดับประถมศึกษา   240 x 2 x 40 (จ านวนนักเรียน) 19,200  
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   440 x 2 x 22  (จ านวนนักเรียน) 19,360  
 รวมงบโครงกำรเรียนฟรี (กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน) 44,150  
 รวมงบประมำณจำก สพฐ. 241,250  
3 งบอ่ืน ๆ  (ถ้ำมี) -  
 รวมระดับก่อนประถม 27,690  
 รวมระดับประถมศึกษำ 95,200  
 รวมระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 118,360  

 รวมงบประมำณ 241,250  
 
 
 
 
 
 



ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน 
 กำรจัดสรรงบประมำณ:   
 1. จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายประจ าก่อน คือ   

 
1.1  ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ า/ไฟฟ้า/โทรศัพท์ /ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุค่าปรับปรุง
ซ่อมแซม (ปฐมวัย 3,000บาท ขั้นพื้นฐาน  22,000บาท) 25,000  

 
1.2 ค่าใช้จ่ายด าเนินงานเพ่ือสนองนโยบายภาครัฐ ภารกิจจากหน่วยงานต้นสังกัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(ปฐมวัย 1,000บาท ขั้นพ้ืนฐาน  3,000บาท) 4,000  

 รวมค่ำใช้จ่ำยประจ ำ 29,000  

 
2. ส่วนที่เหลือน ามาใช้จ่ายในโครงการพัฒนาฯ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. สพท. /
สมศ. /ความต้องการของโรงเรียน 212,250  

    
 
1.1 แหล่งงบประมำณระดับก่อนประถม 
แหล่งงบประมาณ ส าหรับ แผนงาน/โครงการของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 
ที่มาของงบประมาณ : ค านวณจากข้อมูลนักเรียน ณ  10  มิถุนายน 2565 

 
ที ่

รำยกำร จ ำนวนเงิน 

 เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยรำยหัว   
  -  ระดับก่อนประถม  (1,700 x 13  (จ านวนนักเรียน) 22,100 - 
 รวมงบอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยรำยหัวระดับก่อนประถมศึกษำ 22,100 - 
 เงินโครงกำรเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน)   
 - ระดับก่อนประถมศึกษา (215 x 2 = 430) x 13 5,590 - 
 รวมงบโครงกำรเรียนฟรี (กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน) 5,590 - 
 รวมงบประมำณจำก สพฐ. 27,690 - 
 กำรจัดสรรงบประมำณ   
 - จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายประจ าก่อน เช่น ค่าน้ า/ไฟ/โทรศัพท์       

ค่าวัสดุ   ค่าปรับปรุง ค่าซ่อมแซม 
3,000  

 ส่วนที่เหลือน ามาใช้จ่ายในโครงการพัฒนาฯ ให้สอดคล้องกับ  
กลยุทธ์ สพฐ. สพป., สมศ. และความต้องการของโรงเรียน 

24,690  

 รวม 27,690 - 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2 แหล่งงบประมำณระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
แหล่งงบประมาณ ส าหรับ แผนงาน/โครงการของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 
ที่มาของงบประมาณ : ค านวณจากข้อมูลนักเรียน ณ  10  มิถุนายน 2565 

 
ที ่

รำยกำร จ ำนวนเงิน 

 เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยรำยหัว   
 -  ระดับประถม  (1,900 x 40  (จ านวนนักเรียน) 76,000 - 
 -  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (3,500 x 22  (จ านวนนักเรียน) 77,000 - 
 (*เป็นโรงเรียนขยายโอกาส มีนักเรียนต่ ากว่า 300 คนจัดสรรให้

ระดับมัธยมเพ่ิมหัวละ 1,000บาท/ปีจาก 3,500 บาทเป็น 4,500
บาทต่อหัว) 22,000 

- 

 รวมงบอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยรำยหัวระดับก่อนประถมศึกษำ 175,000 - 
 เงินโครงกำรเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน)   
 - ระดับก่อนประถมศึกษา (240 x 2 = 480) x 40 19,200 - 
 -  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (440 x 2 = 880) x 22   19,360  
 รวมงบโครงกำรเรียนฟรี (กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน) 38,560 - 
 รวมงบประมำณจำก สพฐ. 213,560 - 
 กำรจัดสรรงบประมำณ   
 - จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายประจ าก่อน เช่น ค่าน้ า/ไฟ/โทรศัพท์       

ค่าวัสดุ   ค่าปรับปรุง ค่าซ่อมแซม 
22,000  

 ส่วนที่เหลือน ามาใช้จ่ายในโครงการพัฒนาฯ ให้สอดคล้องกับ  
กลยุทธ์ สพฐ. สพป., สมศ. และความต้องการของโรงเรียน 

191,560  

 รวม 213,560 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2.1 ระดับปฐมวัย   
 -งานวิชาการ 16,690  
 -งานบริหารบุคคล 2,000  
 -งานบริหารทั่วไป 3,000  
 -งานแผนและงบประมาณ 3,000  
 รวมระดับปฐมวัย 24,690  
 2.2  ระดับขั้นพื้นฐำน   
 -งานวิชาการ 88,260  
 -งานบริหารบุคคล 15,000  
 -งานบริหารทั่วไป 87,300  
 -งานแผนและงบประมาณ 1,000  
 รวมระดับขั้นพื้นฐำน 191,560  
 รวมเงินทั้งสิ้น 216,250  

 

ระดับ 
เงินอุดหนุน

ค่ำใช้จ่ำยรำยหัว 

เงินสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
จัดกำรศึกษำ(กิจกรรม

พัฒนำผู้เรียน) 

รวมงบประมำณ 
ที่จัดสรร 

ระดับก่อนประถม 22,100 5,590 27,690 
ระดับประถมศึกษำ 76,000 19,200 95,200 

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 77,000 19,360 96,360 
จัดสรรให้ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น

(เพิ่มเติม) 22,000 
 
- 

 
22,000 

รวม 197,100 44,150 241,250 
 

งบประมำณในกำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2565 
      (เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยรำยหัว) หลังจำกหักค่ำใช้จ่ำยประจ ำแล้ว จัดสรรให้ 4 กลุ่มงำนดังนี้ 

กลุ่มงำน ยอดจัดสรร คิดเป็นร้อยละ 
5. บริหำรงำนวิชำกำร 100,950 50 
6. บริหำรงำนบุคคล 17,000 10 
7. บริหำรงำนทั่วไป 90,300 30 
8. บริหำรแผนและงบประมำณ และค่ำสำธำรณูปโภค 33,000 10 

รวม 241,250 100 
 
 
 
 
 



รำยละเอียดโครงกำร 
สรุปงบหน้ำโครงกำร 

2. จ ำแนกรำยกำรจ่ำยเงินงบประมำณระดับปฐมวัย 
สนอง

มำตรฐำนที่ 
โครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ 

(บำท) 
สนอง 

กลยุทธ์ที่ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการส่งเสริมพัฒนาด้านร่างกายของ

เด็กปฐมวัย 
2,500 ข้อที่ 1 นางวรรณา  พุฒละ และ 

นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ 
2 โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์

และจิตใจของเด็กปฐมวัย 
2,000 ข้อที่ 1 นางวรรณา  พุฒละ และ 

นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ 
3 โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมของ

เด็กปฐมวัย 
2,000 ข้อที่ 1 นางวรรณา  พุฒละ และ 

นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ 
4 โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา

ของเด็กปฐมวัย 
2,500 ข้อที่ 1 นางวรรณา  พุฒละ และ 

นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ 
5 โครงการการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นครู

ปฐมวัยที่ดีมีคุณภาพ 
3,000 ข้อที่ 2 นางวรรณา  พุฒละ และ 

นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ 
6 โครงการสร้างเสริมศักยภาพการบริหาร

การจัดการศึกษาปฐมวัย 
2,000 ข้อที่ 2 นางวรรณา  พุฒละ และ 

นางลาวัลย์  อุระศิลป์ 
7 โครงการการบริหารหลักสูตร และจัด

กระบวนการเรียนรู้ปฐมวัย 
1,500 ข้อที่ 2 นางวรรณา  พุฒละ และ 

นางลาวัลย์  อุระศิลป์ 
8 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 
2,000 ข้อที่ 2 นางวรรณา  พุฒละและ 

น.ส.จินตนา   ต่อสกุล 
9 โครงการส่งเสริมการสร้างโรงเรียนให้เป็น

สังคมแห่งการเรียนรู้ 
5,000 ข้อที่ 3 นางวรรณา  พุฒละและ 

น.ส.จินตนา   ต่อสกุล 
10 โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ

เป้าหมายตามปรัชญา  วิสัยทัศน์  และ
จุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 

1,190 ข้อที่ 4 นางวรรณา  พุฒละและ 
น.ส.จินตนา   ต่อสกุล 

11 โครงการพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบาย
และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

1,000 ข้อที่ 5 นางวรรณา  พุฒละและ 
น.ส.จินตนา   ต่อสกุล 

 รวมเงิน 24,690   

 
 
 
 
 
 
 
 



2. จ ำแนกรำยกำรจ่ำยเงินงบประมำณระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
สนอง

มำตรฐำน
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 

ประเด็น
พิจำรณำ

ที ่

สนอง 
กลยุทธ์ที่ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคดิ 

10,000 1.1 
ข้อ 1,2 

1 นางลาวัลย์  อุระศิลป์ 
 

1 โครงการพัฒนาความสามารถในการใช้
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน 

3,000 1.1 
ข้อ 4 

1 นายกิ่งศักดิ์  สารสม และ 
น.ส.จินตนาต่อสกุล 

1 โครงการพัฒนาความก้าวหน้าทางการ
เรียนตามหลักสูตร 

10,000 1.1 
ข้อ 3,5 

1 นางลาวัลย์ อุระศิลป์ และ 
 น.ส.กาญจนา  ซาติ้ว 

1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการทดสอบระดับชาติ 

5,000 1.1 
ข้อ 5 

1 นางลาวัลย์ อุระศิลป์ และ 
 น.ส.กาญจนา  ซาติ้ว 

1 โครงการเตรียมความพร้อมในการศึกษา
ต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 

3,000 1.1 
ข้อ 6 

1 นางลาวัลย์ อุระศิลป์ และ 
 น.ส.กาญจนา  ซาติ้ว 

1 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมอันพึงประสงค์ 

10,000 1.2 
ข้อ 1,2,3 

1 นายกิ่งศักดิ์  สารสม และ 
น.ส.กาญจนา  ซาติ้ว 

1 โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
สุนทรียภาพ 

20,000 1.2 
ข้อ 4 

1 นายกิ่งศักดิ์  สารสม และ 
น.ส.จินตนาต่อสกุล 

2 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 5,746 2.1 2 นางวรรณา  พุฒละ และ 
นายสุระศักดิ์  บัวทอง 

2 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

20,000 2.2 
2.3 2.4 

2 นางธราภรณ์  จิตรสมและ
น.ส.นภสร  คุณประเสริฐ 

2 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

40,000 2.5 
2.6 

2 นางธราภรณ์  จิตรสมและ 
นายกิ่งศักดิ์  สารสม 

2 โครงการความสัมพันธ์กับชุมชน 2,000 2.2 2 น.ส.ภสร คุณประเสริฐ 
และน.ส.จินตนา ต่อสกุล 

2 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน 

3,000 2.2 4 นางลาวัลย์  อุระศิลป์ และ 
น.ส.นภสร  คุณประเสริฐ 

3 โครงการพัฒนากระบวนการจัดการการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

59,814 3.1, 3.2 
3.3, 3.4 

3.5 

3 นายกิ่งศักดิ์  สารสม  และ 
น.ส.กาญจนา  ซาติ้ว 

 รวมเงิน 191,560    
 


