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แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนบ้านท่าซุงได้จัดท าขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
การบริหารงานของโรงเรียน ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน โดยยึดตามกรอบ
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนในการคิดร่วมกันท างานเป็น
ทีม โดยมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และพัฒนางานในความรับผิดชอบเพ่ือสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
เป็นส าคัญ  

ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 ครั้งนี้ โรงเรียนได้จัดท าโครงการรองรับอย่าง
ครบถ้วนสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตามกรอบกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ขอขอบพระคุณคุณครูทุกท่านที่ได้
ร่วมกันจัดท าและรวบรวมจนเป็นแผนปฏิบัติการที่สมบูรณ์อย่างเต็มความรู้ความสามารถ ทางโรงเรียนหวัง
เป็นอย่างยิ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและพัฒนานักเรียนให้มีประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพ
ต่อไป 
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ส่วนที่  1 
บริบทของโรงเรียน 

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน 
โรงเรียนบ้านท่าซุง มีเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 61 ตารางวา ลักษณะของชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท 

ประชากรมีเชื้อชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประเพณีส าคัญที่ชุมชน
ร่วมกับโรงเรียน และจัดกิจกรรมเป็นประจ าทุกปี คือ การจัดงานวันเข้าพรรษา 
 โรงเรียนบ้านท่าซุง จัดตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2474 และเป็นสาขาของโรงเรียน
ประชาบาล ต าบลท่าซุง 1 (วัดท่าซุง) โดยมีนายเซีย มณีไสย ด ารงต าแหน่งครูใหญ่คนแรก เปิดท าการสอน 5 
ชั้น คือ ชั้นเตรียมประถม ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 วันที่ 1 ธันวาคม 2475 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นโรงเรียนเอกเทศ ใช้ศาลาการเปรียญของวัดทองอร่าม
รังสี เป็นสถานที่เรียน มีชื่อว่า โรงเรียนวัดทองอร่ามรังสี 
 วันที่ 3 กันยายน 2495 นางห้อย  บุญญาน้อย ได้บริจาคที่ดิน 4 ไร่ 33 ตารางวา เพ่ือก่อสร้าง
อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ขนาด 4 ห้องเรียน จ านวน 1 หลัง โดยใช้เงินงบประมาณและประชาชนบริจาค
สมทบ ก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2501 และได้ย้ายโรงเรียนจากวัดทองอร่ามรังสี มาอยู่ที่ปัจจุบันนี้ 
 วันที่ 23 พฤษภาคม 2503 จัดงานฉลองอาคารเรียน และได้และได้เปิดป้ายโรงเรียนนามว่า 
“โรงเรียนบ้านท่าซุง” (สามัคคีประชานุกูล) 
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2515 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดท าการสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพ่ิม
อีก 1 ชั้น และปีการศึกษา 2516-2517 ได้เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 , 7 
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2521 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 
2521 โดยสอนชั้นเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ยกเลิกสอนชั้น ป.7) 
 วันที่ 1 ตุลาคม 2523 โรงเรียนได้โอนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ไปสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 
 ปีการศึกษา 2531 ทางราชการได้ประกาศล้มเลิกโรงเรียนบ้านท่าตาโป้ยและให้นักเรียนมาเรียน
รวมที่โรงเรียนบ้านท่าซุงวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 โรงเรียนได้โอนไปสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 โรงเรียนบ้านท่าซุงเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีอาคารเรียน 3 หลัง (แบบ 008 หนึ่งหลัง แบบ ป.1 ข สองหลัง) โรงฝึกงาน 1 หลัง 
เรือนเพาะช า 1 หลัง ส้วมแบบ สปช.601/2526  1 หลัง สนามวอลเลย์บอล 2 สนาม 
 
ข้อมูลทั่วไป 
       ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนบ้านท่าซุง 
       ที่อยู่ : ที่ตั้ง   ตั้งอยู่เลขท่ี 109 หมู่ 1 ต าบลท่าซุง  อ าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000 
       สังกัด : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
       Website: www.banthasung.ac.th 
       เปิดสอน : ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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ภำรกิจ 

 - จัดท าสาระของหลักสูตรใหม่ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่น  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติและสังคมโลก                
โดยสาระของหลักสูตรทั้งที่เป็นวิชาการและวิชาชีพ ต้องมุ่งพัฒนาให้มีความสมดุล ทั้งด้านความรู้ความคิด  
ความสามารถ  ความดีงามและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 - ร่วมมือกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน  
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดย
จัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ข้อมูล
ข่าวสารและรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญา และวิทยาการต่างๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการรวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์พัฒนาระหว่างชุมชน 
 - พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งการส่งเสริมผู้สอนสามารถวิจัย         
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา 
 - จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนและให้ถือว่า การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ต้องท าอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 - จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยฝึกทักษะกระบวนการคิดการจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการ
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 
 - ด าเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในโรงเรียน เช่น ห้องสมุด แหล่งข้อมูลและการ
เรียนรู้อื่นอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ การจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน  
ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่ไปกับกระบวนการ
เรียนการสอน ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา 
 - จัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยค านึงถึง
ความสามารถของบุคคลนั้น เพ่ือตอบสนองผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน ให้ได้รับการศึกษาตามสภาพโรงเรียน
อาจจัดการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสาม
รูปแบบก็ได้ จัดกระบวนการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติ
ให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 

- จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระ ความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้
สัดส่วนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 

- จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม 
สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวก เพ่ือให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้ง สามารถใช้การ
วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอน และผู้เรียนเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน
และแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ 

- จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ 
ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลกรวมทั้งความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและ
ระบบการเมือง การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 

- จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ 
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ความเข้าใจและประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 

- จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย 
และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา 

- จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษาเน้นการใช้ภาษาไทย
อย่างถูกต้อง 

- จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
- จัดกระบวนการเรียนรู้โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด

ของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
- พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความสามารถในการคิด 

วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 
 

ข้อมูลพื้นฐำนกำรจัดกำรศึกษำ 
ข้อมูลประชำกรวัยเรียนในเขตบริกำร 
 เขตพ้ืนที่บริการต าบลท่าซุง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และ หมู่7 อ าเภอเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี 

ตำรำงท่ี 1   ข้อมูลนักเรียน  จ ำนวนนักเรียน/ห้องเรียน ปี 2565 
 

ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน จ ำนวนนักเรียน 
ชั้น ห้องเรียน ชำย หญิง รวม 

ก่อนประถมศึกษำ 
ชั้นอนุบาลปีที่  1 
ชั้นอนุบาลปีที่  2 
ชั้นอนุบาลปีที่  3 

 
1 
1 
1 

 
4 
7 
1 

 
1 
1 
1 

 
5 
8 
2 

รวม 3 12 3 15 
ประถมศึกษำ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
1 
2 
2 
3 
3 
2 

 
2 
5 
3 
- 
6 
3 

 
3 
7 
5 
3 
9 
5 

รวม 6 13 19 32 

รวมทั้งโรงเรียน 9 25 22 47 
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ตำรำงท่ี 2  แผนรับนักเรียน  ปีกำรศึกษำ  2565-2568 
ปีกำรศึกษำ 

 
ระดับชั้น 

2565 2566 2567 2568 

อนุบาล 1 ( 3 ขวบ ) 5 6 7 8 
อนุบาล 2 8 5 6 7 
อนุบาล 3 2 8 5 6 
ประถมศึกษาปีที่  1 3 2 8 5 
ประถมศึกษาปีที่  2 7 3 2 8 
ประถมศึกษาปีที่  3 5 7 3 2 
ประถมศึกษาปีที่  4 3 5 7 3 
ประถมศึกษาปีที่  5 9 3 5 7 
ประถมศึกษาปีที่  6 5 8 3 5 

รวม 47 47 46 51 
จริง 46    

 
ตำรำงท่ี 3  ข้อมูลและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 
สรุป 
 1. ผู้บริหารโรงเรียน (ผอ. ร.ร. และรอง ผอ. ร.ร.)  จ านวน     1 คน  
 2. จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา   จ านวน     2 คน 
 3. ครูอัตราจ้าง      จ านวน     3 คน 
 4. พนักงานราชการ     จ านวน      -   คน  
 5. ลูกจ้างชั่วคราว     จ านวน     2 คน

ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง เพศ วุฒิกำรศึกษำ อำยุ อำยุรำชกำร 
นายรุ่งโรจน์   เจนเจตวิทย ์ ผู้อ านวยการ ชาย ศษ.ม. 42 18 
นางนันทา  วัฒนกุล คร ู หญิง ศศ.บ.  59 ๓9 
นางสาวรัตติกาล   แก้วสุข คร ู หญิง  ค.บ. 34 7 
นางสาวศุทธินี   ฟักเขียว ครูอัตราจ้าง หญิง ค.บ. 30 - 
นางสาวพรเพ็ญ   เตมียนันท์ ครูอัตราจ้าง หญิง ศษ.บ. 44 - 
นายอัมรินทร์   บุญฤทธิ์ ครูอัตราจ้าง ชาย ค.บ. 26  
นางสาวดวงกมล   สุขเทพ ครูธุรการ หญิง ศศ.บ. 25 - 
นางสาวประเมิน   จูสิงห์ ลูกจ้างชั่วคราว หญิง ป.6 56 - 
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       สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
ประเด็นกลยุทธ์ข้อที่ 1 พัฒนำคุณภำพนักเรียน 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรมหลัก 
ข้อมูลพื้นฐำน/ผลส ำเร็จ 
2563 2564 

1. ผู้เรียน  มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

1. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
2. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
3. โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านสุนทรียภาพ 
4. โครงการเด็กท่าซุง 3 D 
5. โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข 

92 
 

85 
92 
- 

97 

93 
 

90 
93 
95 
98 

2. ผู้เรียน มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

1. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ตามหลักสูตรของนักเรียน 
2. โครงการพัฒนาการแสวงความรู้ของนักเรียน 
3. โครงการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน 
4. โครงการพัฒนาทักษะการท างานของนักเรียน 
5  โครงการเด็กท่าซุง 3 D 
6. โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภายใต้มาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า(COVID-19) 

83 
 

92 
92 
89 
- 
- 

84 
 

93 
93 
90 
95 
85 

 
ประเด็นกลยุทธ์ข้อที่ 2  พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรมหลัก 
ข้อมูลพื้นฐำน/ผลส ำเร็จ        
2563 2564 

1.สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตรสถานศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ 
2.โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน 
3. โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภายใต้
มาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 
4. โครงการพัฒนาบุคลากร 
5. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 
5. โครงการประกันคุณภาพภายใน 

89 
95 
- 
 

95 
100 

- 

90 
97 
85 

 
98 

100 
93 

2.จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อย่างหลากหลายและใช้แหล่ง
เรียนรู้อย่างคุ้มค่า 

1. โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
2. โครงการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่เอ้ือต่อ
การพัฒนาผู้เรียน 
 

90 
90 

93 
95 

 
ประเด็นกลยุทธ์ข้อที่ 3  สร้ำงองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ และ สร้ำงภำคีเครือข่ำยมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรมหลัก 
ข้อมูลพื้นฐำน/ผลส ำเร็จ 
2563 2564 

1. สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 

1. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา 
2. โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 

90 
90 

93 
95 

2. ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา 

1. โครงการส่งเสริมศักยภาพของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
2. โครงการชุมชนสัมพันธ์ 

95 
 

90 

95 
 

95 
 
 

ประเด็นกลยุทธ์ข้อที่ 4  ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรมหลัก 
ข้อมูลพื้นฐำน/ผลส ำเร็จ 

2563 2564 
1. สถานศึกษาน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การบริหารและการจัด
การศึกษา 

1. โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 90 95 

2. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่
โดดเด่น 

1. โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 90 95 

 
ประเด็นกลยุทธ์ข้อที่ 5  พัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำตำมแนวปฏิรูปกำรศึกษำ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรมหลัก 
ข้อมูลพื้นฐำน/ผลส ำเร็จ 
2563 2564 

1. สถานศึกษามีการพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษาตาม
แนวปฏิรูปการศึกษา 

1. โครงการพัฒนายกผลสัมฤทธิ์การทดสอบ
คุณภาพระดับชาติ 
2. โครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนคล่อง 
3. โครงการยอดนักอ่าน 
4. โครงการหนูท าได้ 
5. โครงการโรงเรียนดี ศรีต าบล 

60 
 

90 
90 
90 
90 

62 
 

90 
92 
93 
95 

 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

             

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2565    
 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 
โอกำส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threats : T) 

ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม 
1. ชุมชนมีความต้องการให้บุตรหลานได้รับการ 1. ชุมชนมีความต้องการให้บุตรหลานได้รับการ 
ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นเพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์ ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นเพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์ 
2. ผู้ปกครองต้องการให้บุตรหลานเรียนในโรงเรียน 2. ผู้ปกครองต้องการให้บุตรหลานเรียนในโรงเรียน 
ที่มีคุณภาพ ที่มีคุณภาพ 
3. วัดเป็นศูนย์รวมความดีมีผลต่อการปรับเปลี่ยน 3. วัดเป็นศูนย์รวมความดีมีผลต่อการปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรมของนักเรียน พฤติกรรมของนักเรียน 
4. ชุมชนอยู่ใกล้โรงเรียนมีความสะดวกในการ 4. ชุมชนอยู่ใกล้โรงเรียนมีความสะดวกในการ 
คมนาคมนักเรียนจึงไม่ขาดเรียน คมนาคมนักเรียนจึงไม่ขาดเรียน 
5. ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ในชุมชนเหมาะสมกับ 5. ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ในชุมชนเหมาะสมกับ 
การด ารงชีวิต ท าให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยดี การด ารงชีวิต ท าให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยดี 

 
ด้ำนเทคโนโลยี 

1. เทคโนโลยีมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 1. ชุมชนบางส่วนใช้เทคโนโลยีในทางไม่เหมาะสม 
มีผลต่อการปรับใช้ทางการศึกษามากขึ้น เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อนักเรียน มีผลต่อพฤติกรรม 
2. เทคโนโลยีใหม่ๆ มีผลต่อกระบวนการเรียนรู้ ของนักเรียน 
ของนักเรียนอย่างมาก 2.ชุมชนขาดแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ด้ำนเศรษฐกิจ 

1. ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ส่งผลต่อการระดมทุนเพ่ือ
พัฒนาสถานศึกษา 

1. การว่างงานของผู้ปกครองมีผลต่อการระดมทุน
และการสนับสนุนด้านความพร้อมของนักเรียน 

2. การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจส่งผลให้ทุกส่วนทั้งภาครัฐ  
และเอกชนมีความตระหนักต่อการใช้ทรัพยากรอย่าง 
คุ้มค่า 
 

 

ด้ำนกำรเมืองและกฎหมำย 
1.  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ปรับปรุง 
ปี 2545 และ 2553  ส่งผลต่อการจัดการศึกษา
แบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
2. นโยบายการกระจายอ านาจท าให้การบริหารงานมี
ความคล่องตัว 

1. นโยบายของโรงเรียนที่สนองนโยบายทางราชการ 
มีผลกระทบต่อการเรียนการสอน 
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โอกำส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threats : T) 

3. หน่วยงาน องค์กรส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุน 
ส่งเสริม ความรู้ด้านวิชาการ วัฒนธรรม ประเพณี 
4. นโยบายประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท าให้
โรงเรียนมีทิศทางในการจัดการศึกษาที่ชัดเจน 
5. พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ปรับปรุง
ปี 2545 และ 2553ท าให้มี การประเมินคุณภาพ
ภายนอกท าให้ผู้บริหารและข้าราชการครูมีความ
ตื่นตัวในการพัฒนาการเรียนการสอน 
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ส่วนที่ 2 

ทิศทำงและกลยุทธ์กำรจดักำรศึกษำ 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถตรงตามมาตรฐานการศึกษา เน้นคุณธรรม   น้อมน า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การด าเนินชีวิต ชุมชนศรัทธา ร่วมพัฒนาสู่ศตวรรษท่ี 21 
พันธกิจ (Mission) 
 1. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นพลเมืองที่ดี มีความเป็นไทย ภูมิคุ้มกันจาก
ภัยในทุกรูปแบบและมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้นและมีทักษะการเรียนรู้ที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21  
3. พัฒนานักเรียนให้มีสุขนิสัย   สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี รู้จักตนเอง พ่ึงตนเองได้ มีบุคลิกภาพที่ดี         

ปลอดจากสิ่งเสพติดให้โทษและสิ่งมอมเมา 
4. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ                      

ตามมาตรฐานการศึกษา 
5. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้รองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษที่ 21 และ

สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับของ ชุมชน สังคม                        

และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
เป้ำประสงค์ (Goal) 

1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นพลเมืองที่ดี มีความเป็นไทย มีภูมิคุ้มกัน 
จากภัยในทุกรูปแบบและมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    

2. นักเรียนมีพัฒนาการสมวัย  มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้นและมีทักษะการเรียนรู้ที่ส าคัญในศตวรรษ 
ที่ 21 

3. นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี รู้จักตนเอง  พ่ึงตนเองได้  มีบุคลิกภาพที่ดี  ปลอดจาก                
สิ่งเสพติดให้โทษและสิ่งมอมเมา 

4. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา  มีกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลตามสภาพ 
จริง  และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

5. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้รองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษที่ 21 และสามารถ 
ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

6. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  เป็นที่ยอมรับของชุมชน  สังคม                        
และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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ประเด็นกลยุทธ์พัฒนำคณุภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2565 
1. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 
4. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
5. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ 
6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
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กลยุทธ์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  พ.ศ. 2565 

ประเด็นกลยุทธ์ข้อที่ 1  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์  
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ริเริ่ม 

1.นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่
พึงประสงค์  
เป็นพลเมืองที่ดี มีความเป็นไทย 

 ระดับปฐมวัย 
- ร้อยละของนักเรียนที่มีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมผ่าน
เกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป 

- พัฒนานักเรียนด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม ด้วยการจัดประสบการณ์ท่ี
หลากหลาย โดยความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
- ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป 

- พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี 
ด้วยการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

2.นักเรียนมีภูมิคุ้มกันจากภัยในทุกรูปแบบ   ระดับปฐมวัย 
- ร้อยละของนักเรียนที่มีพัฒนาการด้านร่างกาย  
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป 

- พัฒนานักเรียนให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย   
ที่แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเอง  ด้วยการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อส่งเสริม
สุขภาพกาย  
สุขภาพจิตที่ดี 

ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
- ร้อยละของนักเรียนที่ยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลายผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป 
 

- พัฒนานักเรยีนให้มีทักษะทางสังคม สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่น ได้อย่างมีความสุข  ด้วยการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักเรียน 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2565    
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ริเริ่ม 
3.นักเรียนมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ระดับปฐมวัย 
- ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะชีวิต และปฏิบัติตนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านเกณฑ์ในระดับ
ดีขึ้นไป  

- พัฒนานักเรียนให้มีทักษะชีวิต  และปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ด้วยการจัดกิจกรรมบูรณา
การอย่างหลากหลาย 

ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
- ร้อยละของนักเรียนที่มีความภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่าน
เกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป  

- พัฒนานักเรียนให้ตระหนัก  รักความเป็นไทย เข้าใจใน
วิถีไทยอย่างแท้จริง  และมีความภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลาย 

 
ประเด็นกลยุทธ์ข้อที่ 2  พัฒนำศักยภำพนักเรียนให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ริเริ่ม 
1.เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย  
ด้านร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ  สังคมและ
สติปัญญา 

ระดับปฐมวัย 
- ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยที่มีพัฒนาการ
ผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป 

- พัฒนานักเรียนปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมวัย
รอบด้าน  ด้วยการจัดประสบการณ์  กิจกรรมที่
หลากหลายและการร่วมมือกับผู้ปกครองอย่าง
ใกล้ชิด 

2.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 - ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป 
-ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน (RT)  ชั้น ป.
1 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  

- พัฒนานักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการให้สูงขึ้น  ด้วยการจัดกิจกรรมเสริมการ
เรียนรู้อย่างหลากหลายและทั่วถึง 
- ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ ด้วยการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ริเริ่ม 
 
 
 
 
 
 
 

- ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานของนักเรียนระดับชาติ (NT) 
ชั้น ป.3 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  
- ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ชั้น ป.6 
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

3.นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ส าคัญในศตวรรษ
ที่ 21 

- ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณผ่านเกณฑ์
ในระดับดีขึ้นไป  
- ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมี วิจารณญาณอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาผ่านเกณฑ์ใน
ระดับดีข้ึนไป  
- ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป  
- ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารผ่านเกณฑ์ใน
ระดับดีข้ึนไป  
- ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป 

- พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ  
การคิดวิเคราะห์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหา 
มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร  มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจต
คติท่ีดีต่องานอาชีพ  ด้วยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ส าคัญในศตวรรษท่ี 21 
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      ประเด็นกลยุทธ์ข้อที่ 3  พัฒนำผู้เรียนให้มีสุขนิสัย สุขภำพกำย สุขภำพจิตที่ดี 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ริเริ่ม 
1.นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี  - ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขภาวะทางร่างกาย และ

จิตสังคม ผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป 
  

- พัฒนานักเรียนให้มีสุขนิสัย สุขภาพกาย
สุขภาพจิตที่ดีด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่หลากหลาย 

2.นักเรียนรู้จักตนเอง พ่ึงตนเองได้ และมี
บุคลิกภาพที่ดี   

- ร้อยละของนักเรียนที่รู้จักตนเอง พึ่งตนเองได้ 
และมีบุคลิกภาพที่ดีผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป 
 

- พัฒนานักเรียนให้รู้จักตนเอง พึ่งตนเองได้ และ
มีบุคลิกภาพที่ดีโดยเน้นใผู้เรียนได้              
ปฏิบัติจริง 

3.นักเรียนปลอดจากสิ่งเสพติดให้โทษและสิ่ง
มอมเมา 

- ร้อยละของนักเรียนที่ปลอดจากสิ่งเสพติดให้โทษ
และสิ่งมอมเมาผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป 
 

- ให้ความรู้และวิธีป้องกัน หลีกเลี่ยง เพื่อให้
นักเรียนปลอดจากสิ่งเสพติดให้โทษและสิ่ง มอม
เมา 

 

     ประเด็นกลยุทธ์ข้อที่ 4  พัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ริเริ่ม 

1.สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา - ร้อยละของการด าเนินการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป 

- มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยจัดการ
เรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 

2.สถานศึกษามีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

- ร้อยละของการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ ผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป 
- ร้อยละของการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ในระดับ
ดีขึ้นไป 
- ร้อยละของการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงรุกผ่าน
เกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป 

- มีการพัฒนาหลักสูตร และบริหารจัดการชั้น
เรียน อีกทั้งมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้
ใช้กระบวนการคิด การปฏิบัติจริง สามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มีการ
กระตุ้นให้นักเรียนใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ อย่าง
หลากหลาย 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ริเริ่ม 
3.สถานศึกษามีการวัดผลประเมินผลตามสภาพ
จริง 

- ร้อยละของการตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป 
- ร้อยละของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป 

- พัฒนาระบบการวัดผลประเมินผลอย่างเป็น
ระบบตามสภาพจริง เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสะท้อนผลการพัฒนา
และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 
      ประเด็นกลยุทธ์ข้อที่ 5  พัฒนำครูให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ริเริ่ม 
1. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
รองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษที่ 21   

- ร้อยละของครูที่มีความรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้รองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษที่ 
21 ผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป 

- พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนตามการ
เปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษที่ 21 

2. ครูสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ - ร้อยละของครูที่สามารถปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป 

- พัฒนาครูให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

 
      ประเด็นกลยุทธ์ข้อที่ 6  พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ริเริ่ม 
1. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 

- ระดับคุณภาพของเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธ
กิจที่สถานศึกษา ก าหนดชัดเจนผ่านเกณฑ์ระดับดี
ขึ้นไป  
- ระดับคุณภาพของระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาผ่านเกณฑ์ระดับ  ดีขึ้นไป  

- สร้างมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ือการพัฒนาที่เป็นบริบทและภารกิจของ
โรงเรียนอย่างแท้จริง 
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2. สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม 
 

- ร้อยละของความพึงพอใจในการด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมายผ่าน
เกณฑ์ระดับดีขึ้นไป 
- ร้อยละของความพึงพอใจในการพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพผ่านเกณฑ์
ระดับดีข้ึนไป 
- ร้อยละของความพึงพอใจในการจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ การจัดการเรียนรู้
ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป 
- ร้อยละของความพึงพอใจในการจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร 
จัดการและการจัดการเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้น
ไป 

- สร้างความพึงพอใจให้กับชุมชมชนและสังคมจน
เป็นที่ยอมรับในเรื่องการพัฒนาวิชาการ การ
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อ การจัดการเรียนรู้ และจัดระบบ 

3. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา - ร้อยละของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาผ่าน
เกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป 

- ผู้ปกครอง ชุมชม สังคมมีส่วนร่วมในพัฒนา 
และจัดการศึกษา 
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ส่วนที่ 3 
ประมำณกำรงบประมำณรำยรับ – รำยจ่ำย 

ประมาณการงบประมาณรายรับ – รายจ่าย : เป็นการระบุงบประมาณท่ีสถานศึกษา ได้รับและใช้จ่ายการบริหาร
การจัดการทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
       3.1 กำรประมำณกำรรำยรับ ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 

ประเภทรำยรับ ประมำณรำยรับปีกำรศึกษำ 2565 
1.เงินงบประมาณ  
   1.1 บุคลากร  

- เงินเดือน - 
- ค่าจ้างประจ า - 
- ค่าจ้างชั่วคราว - 
- เงินเพ่ิมจ่ายควบเงินเดือน - 

  1.2 งบด าเนินงาน  
- ค่าสาธารณูปโภค - 
- ค่าตอบแทน - 
- ค่าใช้สอย - 
- ค่าวัสดุ - 

  1.3 งบอุดหนุน  
- ค่าจัดการเรียนการสอน 109,800 
- ค่าหนังสือเรียน 26,813 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน 16,020 
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 21,810 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 15,480 

  1.4 งบอุดหนุนอาหารกลางวัน 197,400 
2. เงินนอกงบประมาณ  
  2.1  เงินรายได้สถานศึกษา - 
  2.2  เงินบริจาค - 
  2.3  เงินสนับสนุนจาก อปท. 180,000 
  2.4  อ่ืนๆ 84,000 

รวม 651,323 
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 3.2 ประมำณกำรรำยจ่ำยประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 
                3.2.1 รำยจ่ำยประจ ำปีตำมโครงสร้ำง 
กลุ่มบริหำรวิชำกำร 

งำน/กิจกรรม เป้ำหมำย งบประมำณ ประเภท
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนาความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรของ
นักเรียน 

นักเรียน อ.1-3 
ป.1- 6 

42,900 
 

 

งบด าเนินการ 
 

 

นางนันทา  วัฒนกุล 
 

2. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย 

นักเรียน อ.1-3 
 

3,000 งบด าเนินการ นางสาวพรเพ็ญ เตมียนนัท ์
นางสาวรัตติกาล  แก้วสุข   
นางสาวศุทธินี   ฟักเขียว 

3. โครงการนักเรียนท่าซุง 3D นักเรียน ป.1- 6 500 งบด าเนินการ นายรุ่งโรจน์   เจนเจตวิทย ์
นางนันทา  วัฒนกุล 
ครูประจ าชั้น 

4. โครงการโครงการห้องสมุดมี
ชีวิต 

นักเรียน อ.1-3 
ป.1- 6 

2,000 งบด าเนินการ นายอัมรินทร์   บุญฤทธิ์  
นางนันทา   วัฒนกุล 

5. โครงการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้การงานอาชีพ 

นักเรียน ป.4- 6 3,000 งบด าเนินการ นายรุ่งโรจน์   เจนเจตวิทย์  
นางนันทา   วัฒนกุล 

6. โครงการพัฒนาระบบงาน
ทะเบียน การวัดและประเมินผล 

นักเรียน อ.1-3 
ป.1- 6 

3,000 งบด าเนินการ นางนันทา   วัฒนกุล 
นางสาวศุทธินี   ฟักเขียว 
นางสาวดวงกมล  สุขเทพ 

7.โครงการพัฒนาส่งเสริม
ศักยภาพวิชาการสู่ความเป็นเลิศ 

นักเรียน อ.1-3 
ป.1- 6 

3,000 งบด าเนินการ นางนันทา   วัฒนกุล 
นางสาวศุทธินี   ฟักเขียว 

8. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

นักเรียน อ.1-3 
ป.1- 6 

- งบด าเนินการ นางนันทา   วัฒนกุล 

9.โครงการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

นักเรียน อ.1-3 
ป.1- 6 

1,000 งบด าเนินการ นางนันทา   วัฒนกุล 
นางสาวศุทธินี   ฟักเขียว 
นางสาวรัตติกาล   แก้วสุข 

10.โครงการนิเทศภายใน คณะครู - งบด าเนินการ นายรุ่งโรจน์   เจนเจตวิทย ์
นางนันทา  วัฒนกุล 

. 
 
 
 
 



20 
 

             

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2565    
 

กลุ่มบริหำรงบประมำณ 
งำน/กิจกรรม เป้ำหมำย งบประมำณ ประเภท

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการอาหารกลางวัน
และอาหาร(เสริม)นมโรงเรียน 

นักเรียน อ.1-3 
ป.1- 6 

197,400 งบด าเนินการ นางสาวรัตติกาล  แก้วสุข 
นางนันทา  วัฒนกุล 

 
กลุ่มบริหำรบุคคล 

งำน/กิจกรรม เป้ำหมำย งบประมำณ ประเภท
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการพัฒนาบุคลากร
และศึกษาดูงาน 

คณะครูและ
บุคลากร 

269,000 งบด าเนินการ 
 

นายรุ่งโรจน์   เจนเจตวิทย ์
นางนันทา  วัฒนกุล 

 
กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 

งำน/กิจกรรม เป้ำหมำย งบประมำณ ประเภท
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
 

คณะครู 
นักเรียน อ.1-3 

ป.1- 6 

500 
 

งบด าเนินการ นางสาวรัตติกาล   แก้วสุข  
นางสาวพรเพ็ญ เตมียนนัท์  
นางสาวดวงกมล   สุขเทพ 

2.โครงการโรงเรียนสีขาว
ต่อต้านยาเสพติด 

นักเรียน อ.1-3 
ป.1- 6 

1,000   งบด าเนินการ นางสาวรัตติกาล   แก้วสุข  
นางนันทา   วัฒนกุล 
นายอัมรินทร์   บุญฤทธิ์ 

3.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียน อ.1-3 
ป.1- 6 

1,000   งบด าเนินการ นางสาวรัตติกาล  แก้วสุข 
นางสาวศุทธินี  ฟักเขียว 
นายอัมรินทร์   บุญฤทธิ์ 

4.โครงการโรงเรียนสีเขียว
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

นักเรียน อ.1-3 
ป.1- 6 

500 งบด าเนินการ นางสาวรัตติกาล  แก้วสุข 
นางสาวศุทธินี  ฟักเขียว 
นายอัมรินทร์   บุญฤทธิ์ 

5. โครงการพัฒนาปรับปรุง
สิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่
ภายในโรงเรียน 

คณะครู 
นักเรียน อ.1-3 

ป.1- 6 

5,000 งบด าเนินการ นายอัมรินทร์   บุญฤทธิ์ 
นางสาวรัตติกาล  แก้วสุข 
นางสาวศุทธินี  ฟักเขียว 

6. โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

นักเรียน อ.1-3 
ป.1- 6 

5,000 งบด าเนินการ นางสาวรัตติกาล  แก้วสุข 
ครูประจ าชั้น 

7.โครงการกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

นักเรียน อ.1-3 
ป.1- 6 

21,810 งบด าเนินการ นางสาวรัตติกาล  แก้วสุข 
นางนันทา  วัฒนกุล 
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 3.2.2 รำยจ่ำยพัฒนำคุณภำพตำมประเด็นกลยุทธ์ 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 

ที ่ โครงกำร งบประมำณ กลุ่ม/ฝ่ำย ผู้รับผิดชอบ 
1 ห้องสมุดมีชีวิต 2,000 กลุ่มบริหารวิชาการ นายอัมรินทร์   บุญฤทธิ์ 

นางนันทา  วัฒนกุล 
2 นักเรียนท่าซุง 3D 500 กลุ่มบริหารวิชาการ นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย์ 
3 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  500 กลุ่มบริหารงานทั่วไป นางสาวดวงกมล  สุขทพ 

นางสาวรัตติกาล  แก้วสุข 
นางสาวพรเพ็ญ เตมียนนัท ์

4 โรงเรียนสีขาวต่อต้านยาเสพติด 1,000 กลุ่มบริหารงานทั่วไป นางสาวรัตติกาล  แก้วสุข 
นางนันทา  วัฒนกุล 

5 เศรษฐกิจพอเพียง 1,000 กลุ่มบริหารงานทั่วไป นายอัมรินทร์  บุญฤทธิ์ 
นางสาวรัตติกาล  แก้วสุข 
นางสาวศุทธินี   ฟักเขียว 

 รวม 8,000   
 
ประเด็นกลยุทธ์ที่  2 พัฒนำศักยภำพผู้เรียนให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ที ่ โครงกำร งบประมำณ กลุ่ม/ฝ่ำย ผู้รับผิดชอบ 
1 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 3,000 กลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวพรเพ็ญ เตมียนนัท ์

นางสาวรัตติกาล   แก้วสุข  
นางสาวศุทธินี   ฟักเขียว 

2 พัฒนาทักษะการเรียนรู้การงาน
อาชีพ 

3,000 กลุ่มบริหารวิชาการ นางนันทา  วัฒนกุล 

3 พัฒนาระบบงานทะเบียนการวัด
และประเมินผล 

3,000 กลุ่มบริหารวิชาการ นางนันทา  วัฒนกุล 
นางสาวศุทธินี   ฟักเขียว 
นางสาวดวงกมล  สุขเทพ 

4 โรงเรียนสีเขียวและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

500 กลุ่มบริหารงานทั่วไป นายอัมรินทร์  บุญฤทธิ์ 
นางสวารัตติกาล   แก้วสุข 
นางสาวศุทธินี   ฟักเขียว 

 รวม 6,500   
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ประเด็นกลยุทธ์ที่  3 พัฒนำผู้เรียนให้มีสุขนิสัย สุขภำพกำย สุขภำพจิตที่ดี 
ที ่ โครงกำร งบประมำณ กลุ่ม/ฝ่ำย ผู้รับผิดชอบ 
1 อาหารกลางวันและอาหารเสริม

(นม)โรงเรียน 
197,400 กลุ่มบริหารงบประมาณ นางสวารัตติกาล   แก้วสุข 

นางนันทา  วัฒนกุล 
2 พัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อม อาคาร

สถานที่ 
5,000 กลุ่มบริหารงานทั่วไป นายอัมรินทร์  บุญฤทธิ์ 

3 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5,000 กลุ่มบริหารงานทั่วไป นางสวารัตติกาล   แก้วสุข 
คณะประจ าชั้น 

4 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 21,810 กลุ่มบริหารงานทั่วไป นางสวารัตติกาล   แก้วสุข 
 รวม 229,210   

 
ประเด็นกลยุทธ์ที่  4 พัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ที ่ โครงกำร งบประมำณ กลุ่ม/ฝ่ำย ผู้รับผิดชอบ 
1 พัฒนาความรู้และทักษะที่จ าเป็น

ตามหลักสูตรของนักเรียน 
42,900 กลุ่มบริหารวิชาการ นางนันทา  วัฒนกุล 

2 พัฒนาส่งเสริมศักยภาพทาง
วิชาการสู่ความเป็นเลิศ 

5,000 กลุ่มบริหารวิชาการ นางนันทา  วัฒนกุล 
นางสาวศุทธินี  ฟักเขียว 

3 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

- กลุ่มบริหารวิชาการ นางนันทา  วัฒนกุล 

 รวม 47,900   
 
ประเด็นกลยุทธ์ที่  5  พัฒนำครูให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 

ที ่ โครงกำร งบประมำณ กลุ่ม/ฝ่ำย ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการพัฒนาบุคลากรและ

ศึกษาดูงาน 
269,000 กลุ่มบริหารบุคคล นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย์ 

นางนันทา  วัฒนกุล 
 รวม 269,000   

 
ประเด็นกลยุทธ์ที่  6  พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 

ที ่ โครงกำร งบประมำณ กลุ่ม/ฝ่ำย ผู้รับผิดชอบ 
1 ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  1,000 กลุ่มบริหารวิชาการ นางนันทา  วัฒนกุล 
2 โครงการนิเทศภายใน   - กลุ่มบริหารวิชาการ นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย์ 

นางนันทา  วัฒนกุล 
 รวม 1,000   

หมำยเหตุ   รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น จะต้องเท่ากันรวมรายจ่ายทั้งสิ้น 
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แผนงบประมำณค่ำใช้จ่ำยตำมแผนปฏิบัติกำร ปีกำรศึกษำ 2565 
    จัดสรรงบประมำณจำก     

ที่ ชื่อโครงกำร เงินอุดหนุน 
เงิน

รำยได้   รวม ผู้รับผิดชอบ 
    รำยหัว กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน สถำน บริจำค     

    
  

วิชำกำร ธรรม+ลส. 
ทัศน
ศึกษำ 

ICT 
ศึกษำ 

      
  กลุ่มบริหำรวิชำกำร                   
1 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะที่

จ าเป็นตามหลักสูตรของนักเรียน 
42,900 

      
42,900 นางนันทา  วัฒนกุล 

2 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 3,000 
      

3,000 นางสาวพรเพ็ญ เตมียนันท์ 

3 โครงการนักเรียนท่าซุง 3D 500       500 นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย์ 
4 โครงการโครงการห้องสมุดมีชีวิต 2,000 

      
2,000 นายอัมรินทร์  บุญฤทธิ์ 

5 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้การ
งานอาชีพ 

3,000 
      

3,000 นางนันทา  วัฒนกุล 

6 โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียน 
การวัดและประเมินผล 

3,000 
      

3,000 นางนันทา  วัฒนกุล 

7 โครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพ
วิชาการสู่ความเป็นเลิศ 

3,000 
      

3,000 นางสาวศุทธินี   ฟักเขียว 

8 โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

- 
      

- นางนันทา  วัฒนกุล 
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    แผนงบประมำณค่ำใช้จ่ำยตำมแผนปฏิบัติกำร ปีกำรศึกษำ 2565 
    จัดสรรงบประมำณจำก     
ที ่ ชื่อโครงกำร เงินอุดหนุน เงินรำยได้   รวม ผู้รับผิดชอบ 

    รำยหัว กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน สถำน บริจำค     

    
  

วิชำกำร ธรรม+ลส. 
ทัศน
ศึกษำ 

ICT 
ศึกษำ 

      
  กลุ่มบริหำรวิชำกำร                  
9 โครงการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
1,000       1,000 นางนันทา  วัฒนกุล 

10 โครงการนิเทศภายใน         นางนันทา  วัฒนกุล 
 กลุ่มบริหำรงบประมำณ          

11 อาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)
โรงเรียน 197,400 

       197,400 นางสาวรัตติกาล แก้วสุข 

 กลุ่มบริหำรบุคคล          
12 โครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน 

269,000 บาท 
5,000     175,000 84,000 269,000 นางนันทา  วัฒนกุล 

 กลุ่มบริหารงานทั่วไป          
13 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 500       500 นางสาวดวงกมล สุขเทพ 

14 โครงการโรงเรียนสีขาวต่อต้านยาเสพติด 1,000         1,000   นางสาวรัตติกาล แก้วสุข 
15 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 1,000         1,000   นางสาวรัตติกาล แก้วสุข 
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         แผนงบประมำณค่ำใช้จ่ำยตำมแผนปฏิบัติกำร ปีกำรศึกษำ 2565 
    จัดสรรงบประมำณจำก     
ที่ ชื่อโครงกำร เงินอุดหนุน เงินรำยได ้   รวม ผู้รับผิดชอบ 

    รำยหัว กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน สถำน บริจำค     

    
  

วิชำกำร ธรรม+ลส. 
ทัศน
ศึกษำ 

ICT 
ศึกษำ 

      
16 โครงการโรงเรียนสีเขียวและอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 
500 

      
500 นางสาวศุทธินี  ฟักเขียว 

17 โครงการพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อม 
อาคารสถานที่ภายในโรงเรียน 

5,000 
      

5,000 นายอัมรินทร์  บุญฤทธิ์ 

18 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5,000       5,000 นางสาวรัตติกาล แก้วสุข 

19 โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
21,810 บาท 

 7,000 4,810 10,000    21,810 นางสาวรัตติกาล แก้วสุข 

รวม 76,400 7,000 4,810 10,000  175,000 84,000 290,210  
   21,810     

 
 
        

 

 



 
๒๖ แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2565 

 

ส่วนที่   4   
รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 

 
ที ่ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 ห้องสมุดมีชีวิต 2,000  
2 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  500  
3 โรงเรียนสีขาวต่อต้านยาเสพติด 1,000  
4 เศรษฐกิจพอเพียง 1,000  
5 นักเรียนท่าซุง 3D 500  
6 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 3,000  
7 พัฒนาทักษะการเรียนรู้การงานอาชีพ 3,000  
8 โรงเรียนสีเขียวและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 500  
9 อาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)โรงเรียน 197,400  

10 พัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ 5,000  
11 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5,000  
12 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 21,810  
13 พัฒนาความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม

หลักสูตรของนักเรียน 
42,900  

14 พัฒนาระบบงานทะเบียนการวัดและ
ประเมินผล 

3,000  

15 พัฒนาส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการสู่ความ
เป็นเลิศ 

5,000  

16 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา -  
17 โครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน 269,000  
18 ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  1,000  
19 โครงการนิเทศภายใน   -  
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ชื่อโครงการ   ห้องสมุดมีชีวิต   
แผนงาน   งานบริหารวิชาการ 
สนองมาตรฐาน     มาตรฐานที่ 3 (ตัวบ่งชี้ 3.1 – 3.5) ขั้นพ้ืนฐาน 
    มาตรฐานที่ 3 (ตัวบ่งชี้ 3.1 – 3.4) ปฐมวัย 
หน่วยงานรับผิดชอบ   งานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายอัมรินทร์   บุญฤทธิ์ และ นางนันทา   วัฒนกุล 
ลักษณะโครงการ           โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ พฤษภาคม 2565  - มีนาคม 2566 
สนองประเด็นกลยุทธ์   ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 22 การจัดกาศึกษา 

ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด
กระบวนการจัดการต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพการจัดการเรียน
การสอนตาม มาตรา 22 พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 เป็นการจัดการศึกษาที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  ซึ่งผู้เรียนแต่ละคนมีความสามารถ และความถนัดหรือ
ความสนใจที่แตกต่างกัน  ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและ
พัฒนาตนเองในด้านที่ถนัดหรือมีความสามารถ  เพื่อเพ่ิมพูนศักยภาพของตนเอง 

ห้องสมุดโรงเรียน เป็นแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่มีความส าคัญยิ่งต่อการ จัดการเรียนรู้ของ 
ครูผู้สอนและการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ของนักเรียน เพราะเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่อ านวย
ความสะดวก จัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  ศึกษาค้นคว้า แสวงหาค าตอบ และสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองได้  ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 และ
จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ที่เน้นให้ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
เพ่ือการพัฒนาไปสู่ความเป็นสากลและมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียน  เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและ
ใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา แสวงหาค าตอบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
เช่น การท างาน โครงงาน รายงาน ชิ้นงาน  การปฏิบัติจริง โดยสถานศึกษาควรมีการพัฒนา  ปรับปรุง
ห้องสมุดให้สะดวกต่อการใช้ เช่น การพัฒนาห้องสมุด    การจัดซื้อหนังสือเพ่ิมเติม จัดบรรยากาศให้
น่าสนใจ ปรับปรุงกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

ดังนั้นโรงเรียนบ้านท่าซุง จึงได้ด าเนินการจัดโครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดเพ่ือสร้างนิสัยรักการ 
อ่านเพ่ือเป็นการพัฒนา ปรับปรุงแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู
และการเรียนรู้ของนักเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเหมาะสม   มีประสิทธิภาพ ซึ่งห้องสมุดมีชีวิต
เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดจัดบรรยากาศ
และด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่อ านวยความสะดวกต่อการใช้บริการของนักเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ของนักเรียน และเพ่ือให้ครูนักเรียน มีแหล่งเรียนรู้ส าหรับศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
มีความสุขและเกิดนิสัยรักการอ่านมากข้ึน 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพด้านการอ่านมากข้ึน 
2.2  เพ่ือให้ครู นักเรียนมีแหล่งการเรียนเพ่ือศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 
2.3  เพ่ือกระตุ้นและชี้น านักเรียนให้เกิดความสนใจและมีนิสัยรักการอ่าน 

2.4  เพ่ือจัดประสบการณ์การใช้ห้องสมุดให้แก่นักเรียนซึ่งเป็นการพัฒนาความสนใจ และสามารถ 

ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ 

3.  เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 
    3.1.1  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนบ้านท่าซุง จ านวน 47 คน ให้มีประสิทธิภาพ 

ด้านการอ่านมากข้ึน 
              3.1.2  เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าซุง จ านวน 47 คน มีแหล่งการเรียนเพ่ือศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ 
        3.1.3  เพ่ือกระตุ้นและชี้น านักเรียน จ านวน 47 คน ให้เกิดความสนใจและมีนิสัยรักการ
อ่าน 
  3.1.4  เพ่ือจัดประสบการณ์การใช้ห้องสมุดให้แก่นักเรียน จ านวน 47 คน ซึ่งเป็นการพัฒนา
ความสนใจ และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ 
        3.2  เชิงคุณภาพ 
  3.2.1  ส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนบ้านท่าซุง มีประสิทธิภาพด้านการอ่านอยู่ในระดับดี
มาก 
  3.2.2  นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าซุง ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือศึกษาค้นคว้าหาความรู้ อยู่
ในระดับดีมาก 
  3.2.3  กระตุ้นและชี้น านักเรียนให้เกิดความสนใจและมีนิสัยรักการอ่าน อยู่ในระดับดีมาก 
  3.2.4  จัดประสบการณ์การใช้ห้องสมุดให้แก่นักเรียน ซึ่งเป็นการพัฒนาความสนใจ และ
สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม อยู่ในระดับดีมาก 
4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

 

ที ่ กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในห้องสมุด 

เพื่อส่งเสริมการอ่าน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมคณะกรรมการโครงการ/กิจกรรม 
1.2 ก าหนดการจัดกิจกรรม 
1.3 ด าเนินการจัดกิจกรรม 
1.4 ประกาศผล มอบรางวัล เกียรติบัตร 

พฤษภาคม 2565 
- มีนาคม 2566 

นายอัมรินทร์   บุญฤทธิ์  
นางนันทา   วัฒนกุล  
 

2. กิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรมไทย  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
4.1 ประชุมคณะกรรมการโครงการ 

พฤษภาคม 2565 
- มีนาคม 2566 

นายอัมรินทร์   บุญฤทธิ์  
นางนันทา   วัฒนกุล  
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ที ่ กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4.2 ก าหนดวิธีการจัดกิจกรรม 
4.3 ด าเนินการจัดกิจกรรม 
4.4 ประกาศผล มอบรางวัล เกียรติบัตร 
 

3. กิจกรรมบริการวารสาร สารคดี  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
5.1 ประขุมคณะกรรมการโครงการ 
5.2 ด าเนินการคัดเลือกและจัดซื้อ 

พฤษภาคม 2564 
- มีนาคม 2566 

นายอัมรินทร์   บุญฤทธิ์  
นางนันทา   วัฒนกุล  
 

4. จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
6.1 ประขุมคณะกรรมการโครงการ 
6.2 ด าเนินการจัดซื้อ 

มิถุนายน 2565 
 

นายอัมรินทร์   บุญฤทธิ์  
นางนันทา   วัฒนกุล  
 

5. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงาน 
ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
7.1 แบบสอบถาม  
7.2. สถิติ  
7.3. รายงานผลการด าเนินงาน 

มีนาคม 2566 นายอัมรินทร์   บุญฤทธิ์  
นางนันทา   วัฒนกุล  
 

6. ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน น า
ผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา 

มีนาคม  2566 
 

นายอัมรินทร์   บุญฤทธิ์  
นางนันทา   วัฒนกุล  

 
5.  งบประมาณที่ใช้   
 ใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุน 2,000  บาท   
      งบประมาณท้ังสิ้น 2,000 บาท  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ 

1. กิจกรรมส่งเสริมการใช้แหล่ง
เรียนรู้ในห้องสมุด เพื่อ
ส่งเสริมการอ่าน. 
1.1 ค่าวัสดุการศึกษา 

     

 1.2 ค่ากระดาษ      
2. กิจกรรมตอบปัญหา

สารานุกรมไทย 
4.1 ค่าวัสดุการศึกษา 

   
 

500 

  
 

500 
 4.2 ค่ากระดาษ 
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ที ่ กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์  
3.  กิจกรรมบริการวารสาร -

หนังสือพิมพ์ 
5.2 ค่าวารสาร สารคดี เดือน
ละ 2 เล่ม เล่มละ 50 บาท
จ านวน 10 เดือน 

   
 

1,000 

  
 

1,000 

4. จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
6.1 วัสดุส านักงาน 

   
500 

  
500 

5. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ 
การด าเนินงาน  
ประเมินผลและรายงานผล
การด าเนินงาน 

     

6. ประเมินผลและรายงานผล
การด าเนินงาน น าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงพัฒนา 

     

      2,000 
6.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ใช้
ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ 
2. ห้องสมุดมีหนังสือที่ใช้สืบค้นข้อมูล
หลากหลาย 
3.ร้อยละ 80 จัดหารายการ
หนังสือพิมพ์ วารสารเพื่อบริการ ตลอด
ปีการศึกษาครบ 
4.ร้อยละ 80 จัดหา วัสดุอุปกรณ์
ส านักงาน เพื่อใช้บริการนักเรียน ครู 
ตลอดปีการศึกษา 
 

-  แบบส ารวจ 
-  แบบบันทึก  

-  แบบส ารวจ 
- แบบบันทึก 
- แบบประเมิน 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  ผู้เรียนใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ิมมากข้ึน  

7.2  ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะในการแสวงหาความรู้ที่ดีขึ้น และมีจิตส านึกท่ีดีในการ 
ใช้หนังสือร่วมกัน 

7.3  นักเรียนมีหนังสือส าหรับศึกษาค้นคว้าตรงตามหลักสูตร 
  7.4  ใช้ห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายภายในโรงเรียน 
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ลงชื่อ……………………………………………ผู้เสนอโครงการ 

                                                      (นายอัมรินทร์   บุญฤทธิ์) 
  ต าแหน่ง  ครอัูตราจ้างโรงเรียนบ้านท่าซุง 

 
 

ลงชื่อ……………………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                                          ( นายรุ่งโรจน์   เจนเจตวิทย์ ) 
                                 ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าซุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓๒ แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2565 

 

 
ชื่อโครงการ   โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สนองมาตรฐาน          มาตรฐานที่ 1 (ตัวบ่งชี้ 1.1-1.2) ขั้นพ้ืนฐาน 
    มาตรฐานที่ 1 (ตัวบ่งชี้ 1.1-1.4) ปฐมวัย 
หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุ่มบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวรัตติกาล   แก้วสุข  นางสาวพรเพ็ญ เตมียนันท์  

และ นางสาวดวงกมล   สุขเทพ 
ลักษณะโครงการ           โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ พฤษภาคม 2565 –   มีนาคม 2566 
สนองประเด็นกลยุทธ์  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 

1.  หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2545 มาตรา 22 

การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียน
ส าคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ 

โรงเรียนบ้านท่าซุงจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมคุณภาพเพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์  
แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และปลอดภัยจากโรค  มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือให้นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
2.2  เพ่ือให้นักเรียนมีน้ าหนัก  ส่วนสูง  และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
2.3  เพ่ือให้นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความ  

รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
3.  เป้าหมาย  

3.1  ด้านปริมาณ  
3.1.1  นักเรียนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง จ านวนนักเรียน 47 คน 

      3.1.2  นักเรียนได้รับบริการระบบดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง จ านวนนักเรียน 47 คน   
      3.1.3  นักเรียนได้รับความปลอดภัยอย่างทั่วถึง  จ านวนนักเรียน 47 คน    

3.2  ด้านคุณภาพ 
      3.2.1  นักเรียนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง  
      3.2.2  นักเรียนได้รับบริการระบบดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง  
      3.2.3  นักเรียนได้รับความปลอดภัยอย่างทั่วถึง   

 
4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ พฤษภาคม 2565 
 

นางสาวรัตติกาล  แก้วสุข 
นางสาวพรเพ็ญ เตมียนนัท์ 



 
๓๓ แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2565 

 

ที ่ กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 

 
จัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพและบันทึกผลการประชุม 
 

นางสาวดวงกมล  สุขเทพ 
 

2 ดูแลท าความสะอาดห้องพยาบาล   
 
- จัดป้ายนิเทศ  
 
-.สรุปผลงานเฝ้าระวังภาวะการเจริญเติบโต
ของนักเรียนทุกช่วงชั้น ปีละ4ครั้ง 
 
 
 

พฤษภาคม 2565-
มีนาคม 2566 
พฤษภาคม 2565 
 
ครั้งที่ 1 พ.ค.65 
ครั้งที่ 2 ส.ค.65 
ครั้งที่ 3 พ.ย.65 
ครั้งที่ 4 ก.พ.66 
 

นางสาวรัตติกาล  แก้วสุข 
นางสาวพรเพ็ญ เตมียนนัท์ 
นางสาวดวงกมล  สุขเทพ 
 
ครูประจ าชั้น 
 
 

 - จัดหาเวชภัณฑ์ พ.ค.65–มี.ค.66 นางสาวรัตติกาล  แก้วสุข 
3 - ส ารวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน   

  ภาคเรียนละ 4 ครั้ง 
- ดูแลตรวจสุขภาพด้วยตนเองของนักเรียนชั้น 
  ป.1-ป.6 ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 
 
 
- ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 2 ครั้ง 

พฤษภาคม 2565-
มีนาคม 2566 
ครั้งที่ 1 พ.ค.65 
ครั้งที่ 2 พ.ย.65 
 
 
 
ภาคเรียนที่1-2 

นายอัมรินทร์  บุญฤทธิ์ 
 
ครูประจ าชั้น ป.1 – 6 
 
 
 
 
ครูประจ าชั้น 
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- ประสานเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ตรวจและสรุปผล
สภาวะช่องปากของนักเรียน ภาคเรียนละ 1
ครั้ง 
   
 
- ควบคุม  ก ากับ ดูแล นักเรียน 
  แปรงฟันหลังอาหารกลางวัน ทุกวัน  

ครั้งที่ 1 มิ.ย. 65 
ครั้งที่ 2 ธ.ค. 65 
 
 
 
พฤษภาคม 2565-
มีนาคม 2566 

ครูประจ าชั้น 
 
 
 
 
ครูประจ าชั้น 

5 1.บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
   - บันทึกการรักษา 
2.ให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย/การระวัง
ป้องกัน 
3.งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

พฤษภาคม 2565-
มีนาคม 2566 
 
 
 

นางสาวรัตติกาล  แก้วสุข 
นางสาวพรเพ็ญ เตมียนนัท์ 
นางสาวดวงกมล  สุขเทพ 
ครูประจ าชั้น 
 

    
6. - ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย 

   หน้าเสาธง เสียงตามสายป้ายนิเทศ 
พฤษภาคม 2565 
 - มีนาคม 2566 

คณะครูโรงเรียนบ้านท่าซุง 



 
๓๔ แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2565 

 

ที ่ กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
- จัดท าเอกสารเผยแพร่ นโยบายโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 

 

7. - กิจกรรมควบคุมโรคไข้เลือดออก 
ส ารวจลูกน้ ายุงลายในบ้านทุกวันจันทร์ 
- กิจกรรมก าจัดลูกน้ ายุงลายในโรงเรียนทุกวัน
ศุกร์ - จัดสัปดาห์รณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก 
- ดูแล ก ากับ การปฏิบัติงานของผู้น านักเรียน
รักษาและติดตามผล สรุปผล เดือนละ 1 ครั้ง 

มิถุนายน2564 
 
 
 
 
พฤษภาคม 2565-
มีนาคม 2566 

ครูประจ าชั้น 

8. -  ควบคุมดูแลการแพร่ระบาดของโรคใน
สถานการณ์ต่างๆ 
- โรคทางเดินอาหาร เฝ้าระวังและรักษา 
- ไวรัสโคโรนา 2019 
- โรคอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง 

พฤษภาคม 2565-
มีนาคม 2566 
 

คณะครูโรงเรียนบ้านท่าซุง 

9. ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน น า
ผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา 

มีนาคม  2566 
 

นางสาวรัตติกาล  แก้วสุข  

 
5.  งบประมาณที่ใช้   
 ใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุน 500 บาท   
      งบประมาณท้ังสิ้น 500  บาท  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

ที ่ กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

1. แต่งตั้งคณะกรรมการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 

     

2. จัดประชุมคณะกรรมการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและ
บันทึกผลการประชุม 

     

3. ดูแลท าความสะอาดห้องพยาบาล        
 

 3.1  จัดป้ายนิเทศ   250  250 
 3.2  จัดเตรียมบัตรสุขภาพนักเรียน

ให้ครบทุกคน 
     

 3.3  สรุปผลงานเฝา้ระวังภาวะการ
เจริญเติบโตของนักเรียนทุกช่วงชั้น  
ปีละ 4 คร้ัง 
3.4  แก้ไขปัญหาเด็กอ้วน / ผอม 
3.5 จัดหาเวชภัณฑ์ 

   
 
 
 

250 

  
 
 
 

250 



 
๓๕ แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2565 

 

ที ่ กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

4. ส ารวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนและการดูแลตรวจ
สุขภาพด้วยตนเองของนักเรียน 

     

 4.1  ส ารวจสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ภาคเรียน
ละ 4 ครั้ง 

     

 4.2  ดูแลตรวจสุขภาพด้วย
ตนเองของนักเรียนชั้น 
 ป.5-ป.6 ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 2 
ครั้ง 

     

5. สุขภาพฟัน      
 5.1  ตรวจและสรุปผลสภาวะ

ช่องปากของนักเรียนชั้นอนุบาล
ส่งหัวหน้างาน  2  ครั้ง 

     

 5.2  ควบคุม  ก ากับ ดูแล 
นักเรียนชั้นอนุบาลในการแปรง
ฟันหลังอาหารกลางวัน ทุกวัน
สรุป รายงานทุกเดือน 

     

 5.3  ตรวจฟันผุเป็นรูนักเรียนชั้น
อนุบาลเดือนละ 1 ครั้ง  แจ้ง
ผู้ปกครองทราบ 

     

6.  การพยาบาลเบื้องต้นและ
สุขภาพอนามัย 

     

 6.1  บริการรักษาพยาบาล
เบื้องต้น บันทึกการรักษา 

     

 6.2  ให้ความรู้ด้านสุขภาพ
อนามัย/การระวังป้องกัน 
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6.3  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
การประชาสัมพันธ์ 
7.1  ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
ด้านสุขภาพอนามัยหน้าเสาธง 
เสียงตามสายป้ายนิเทศ 
 
 
 

     



 
๓๖ แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2565 

 

ที ่ กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

8. การควบคุมโรคไข้เลือดออก      
 8.1  นักเรียนชั้น ป.3 – ป.6 ส่ง

รายงาน 
     

 8.2  ส ารวจลูกน้ ายุงลายในบ้าน
ทุกวันจันทร์ 

     

 8.3  ก าจัดลูกน้ ายุงลายใน
โรงเรียนทุกวันศุกร์ 

     

 9.4  จัดสัปดาห์รณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออก 

     

 9.5  ดูแล ก ากับ การปฏิบัติงาน
ของผู้น านักเรียนรักษาและ
ติดตามผล สรุปผล เดือนละ 1 
ครั้ง 

     

9 การควบคุมดูแลการแพร่ระบาด
ของโรคในสถานการณ์ต่างๆ 

     

 9.1  โรคทางเดินอาหาร เฝ้า
ระวังและรักษา 
9.2 โรคโควิด 19 

     

 9.3  โรคอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง      
      500 

6.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.  นักเรียนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง
สมบูรณ์ และมีสุขภาพดี 
2.  นักเรียนได้รับระบบดูแลช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึง 
3. นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่ง
เสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่
เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ 
และปัญหาทางเพศ 

-  ปฏิบัต ิ
 
-  การส ารวจ, การสอบถาม 
 
-  การสังเกต 
 
 
 

- แบบทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย 
- แบบส ารวจ, แบบสอบถาม 
- แบบบันทึกพฤติกรรม 
-  แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

 
7.   ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

7.1  นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
7.2  นักเรียนมีน้ าหนัก  ส่วนสูง  และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 



 
๓๗ แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2565 

 

7.3  นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง 
โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

7.4  นักเรียนมีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม   และให้เกียรติผู้อื่น 
7.5  นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน  ครู  และผู้อื่น 
7.6  นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม  และมีผลงานทางด้านกีฬา/นันทนาการ 
7.7  นักเรียนได้รับบริการระบบดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง 
7.8  นักเรียนได้รับความปลอดภัยอย่างท่ัวถึง 
 
 

    ลงชื่อ……………………………………………ผู้เสนอโครงการ 
               (นางสาวดวงกมล  สุขเทพ) 
           ต าแหน่ง ครอัูตราจ้างโรงเรียนบ้านท่าซุง 
 
    ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (นายรุ่งโรจน์   เจนเจตวิทย์) 
     ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าซุง 
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ชื่อโครงการ   โรงเรียนสีขาวต่อต้านยาเสพติด 
แผนงาน   บริหารกิจการนักเรียน 
สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ 3 (ตัวบ่งชี้ 3.1) ขั้นพ้ืนฐาน 
    มาตรฐานที่ 3 (ตัวบ่งชี้ 3.1 และ 3.2) ปฐมวัย 
หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวรัตติกาล   แก้วสุข  นางนันทา   วัฒนกุล 
  และ นายอัมรินทร์   บุญฤทธิ์ 
ลักษณะโครงการ           โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ พฤษภาคม  2565 – มีนาคม 2566 
สนองประเด็นกลยุทธ์  ประเด็นกลยุทธ์ที่  1   

1.  หลักการและเหตุผล  
  ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 22 การจัดการ

ศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  กาการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.รจัดการเรียนการสอนตาม มาตรา 22 พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 เป็นการจัดการศึกษาที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  ซึ่งผู้เรียนแต่ละคนมี
ความสามารถ และความถนัดหรือความสนใจที่แตกต่างกัน  ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ การ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและพัฒนาตนเองในด้านที่ถนัดหรือมีความสามารถ  เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพของ
ตนเอง 

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดสารเสพติดในชุมชนและสถานศึกษามีความรุนแรงมาก 
โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน อาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งทางตรงและทางอ้อม โดย
ผ่านทางชุมชนเพราะปัจจุบันสถาบันครอบครัวอยู่ในสภาวะที่เสี่ยง อันมีผลท าให้วิถีการด ารงชีวิตของสังคม
เปลี่ยนแปลงไป เยาวชนก าลังตกอยู่ในสภาวะที่ล่อแหลม และเสี่ยงต่อเหตุการณ์ดังกล่าวมากที่สุด เยาวชน
บางคนตกอยู่ภายใต้ความแตกแยกทางครอบครัว ขาดความรัก ความเข้าใจ ความอบอุ่น ที่ควรจะได้รับจาก
ครอบครัวของตน ปัญหาเหล่านี้มีมานานท าให้ยากแก่การแก้ไขได้โดยฉับพลันทันใจได้ โรงเรียนจึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องจัดท าโครงการโรงเรียนสีขาวและสารเสพติดขึ้นมารองรับ เพ่ือสร้างความตระหนักถึงปัญหา
อันก่อให้เกิดการแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืนต่อไป 

2.  วัตถุประสงค์  
2.1  นักเรียนรู้โทษภัยและอันตรายจากสารเสพติด 
2.2  นักเรียนรู้วิธีป้องกันและหลีกเลี่ยงให้ห่างไกลจากสารเสพติด 
2.3  ส่งเสริมให้นักเรียนมีองค์ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดและแหล่งอบายมุข 
2.4  นักเรียนมีสุขภาพจิตแจ่มใสเป็นคนดี เก่ง และอยู่ร่วมกับสังคมได้ 
2.5  นักเรียนมีทักษะทัศนคติการปฏิเสธสารเสพติด มีภูมิคุ้มกันสารเสพติด 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
 3.1.1  นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าซุง จ านวน 32 คน รู้โทษและอันตรายจากยาเสพติด 
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 3.1.2  นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าซุง จ านวน 32 คน รู้วิธีป้องกันและหลีกเลี่ยงให้ห่างไกลจาก
สารเสพติด 
 3.1.3  นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าซุง จ านวน 32 คน มีองค์ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดและแหล่ง
อบายมุข 
 3.1.4  นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าซุง จ านวน 32 คน สุขภาพจิตแจ่มใสเป็นคนดี เก่ง และอยู่
ร่วมกับสังคมได้ 
 3.1.5  นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าซุง จ านวน 32 คน มีทักษะทัศนคติการปฏิเสธสารเสพติด มี
ภูมิคุ้มกันสารเสพติด 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
 3.2.1  นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าซุง รู้โทษและอันตรายจากยาเสพติด 
 3.2.2  นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าซุง รู้วิธีป้องกันและหลีกเลี่ยงให้ห่างไกลจากสารเสพติด 
 3.2.3. นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าซุง มีองค์ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดและ แหล่งอบายมุข อยู่ใน
ระดับดีมาก 
 3.2.4. นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าซุง มีสุขภาพจิตแจ่มใสเป็นคนดี เก่ง และอยู่ร่วมกับสังคมได้ 
 3.2.5. นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าซุง มีทักษะทัศนคติการปฏิเสธ สารเสพติด มีภูมิคุ้มกันสารเสพ
ติด อยู่ในระดับดีมาก 
 

4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 การวาดภาพระบายสีและคัดลายมือในวันต่อต้าน

ยาเสพติด  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 
1.2  ก าหนดวิธีการด าเนินกิจกรรม 
1.3  ด าเนินการจัดกิจกรรม 

1.4  ประกาศผล มอบรางวัล มอบเกียรติบัตร 

พฤษภาคม  –  
กรกฎาคม 
2565 

นางสาวรัตติกาล  แก้วสุข 
และคณะครู 

2 กิจกรรมจัดบอร์ดวันต่อต้านยาเสพติด 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 
2.2  ก าหนดวิธีการด าเนินกิจกรรม 
2.3  ด าเนินการจัดกิจกรรม 

พฤษภาคม  –  
กรกฎาคม 
2564 

 
นางสาวรัตติกาล  แก้วสุข 
และคณะครู 

 
5.  งบประมาณที่ใช้   
 ใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุน 1,000  บาท   
      งบประมาณท้ังสิ้น 1,000  บาท  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
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ที ่ กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

1. การวาดภาพระบายสีและคัด
ลายมือ ในวันต่อต้านยาเสพติด 

     
 

 1.1 ค่าวัสดุกิจกรรม   470  470 
 

 1.2 ค่าวัสดุประกอบการจัด
กิจกรรม       
     1.2.1 กระดาษ 100 ปอนด์ 
1 ห่อ 
     1.2.2 กระดาษปกท าเกียรติ
บัตรครู นักเรียน 1 ห่อ      
1.2.3 กระดาษ A4  1 รีม 

   
 

200 
 

200 
 

130 

  
 

200 
 

200 
 

130 
2. จัดบอร์ดวันต่อต้านยาเสพติด      
 ค่าวัสดุอุปกรณ์การจัดกิจกรรม      

4. สรุปรายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

     

 4.1 จัดท าเล่มเอกสารโรงเรียนสี
ขาว 

     

      1,000   
 

6.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าซุง จ านวน  
ร้อยละ 80 รู้โทษและอันตรายจากยาเสพติด 
2. นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าซุง จ านวน   
ร้อยละ 80 รู้วิธีป้องกันและหลีกเลี่ยงให้ห่างไกลจาก
สารเสพติด 
3. นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าซุง จ านวน  
ร้อยละ 80 มีองค์ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดและ แหล่ง
อบายมุข 
4. นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าซุง จ านวน ร้อยละ 80 
สุขภาพจิตแจ่มใสเป็นคนดี เก่ง และอยู่ร่วมกับสังคมได้ 
5. นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าซุง จ านวน  
ร้อยละ 80 มีทักษะทัศนคติการปฏิเสธสารเสพติด มี
ภูมิคุ้มกันสารเสพติด สารสนเทศ และเทคโนโลยีต่าง ๆ  

-  การสังเกต 
-  สัมภาษณ์ 

 

-  แบบประเมิน
พฤติกรรม 
-  แบบสัมภาษณ์ 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  นักเรียนได้รับความรู้และน ามาใช้ป้องกันตนเองจากสารเสพติดได้  
 7.2  นักเรียนมีภูมิคุ้มกันสารเสพติด 
 7.3  นักเรียนห่างไกลจากแหล่งอบายมุข 
 
     
 
                         (ลงชื่อ)............................................ผู้เสนอโครงการ 
              (นางสาวรัตติกาล   แก้วสุข) 
             ต าแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านท่าซุง 
 
     
    (ลงชื่อ)............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
              (นายรุ่งโรจน์   เจนเจตวิทย์) 
             ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าซุง 
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ชื่อโครงการ   เศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ 1 (ตัวบ่งชี้ 1.2 ข้อ1-4)  

และมาตรฐานที่ 3 (ตัวบ่งชี้ 3.1-3.2 ) ขั้นพ้ืนฐาน  
    มาตรฐานที่ 3 (ตัวบ่งชี้ 3.1 - 3.2) ปฐมวัย 
หน่วยงานรับผิดชอบ  บริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายอัมรินทร์  บุญฤทธิ์   นางสาวรัตติกาล   แก้วสุข  
    นางสาวศุทธินี   ฟักเขียว และคณะ 
ลักษณะโครงการ           โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ พฤษภาคม  2565 –  มีนาคม 2566 
สนองประเด็นกลยุทธ์  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 
22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนส าคัญท่ีสุดกระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ การจัดการเรียนการสอนตาม มาตรา 22 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เป็นการจัดการศึกษาต้องยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งผู้เรียนแต่ละคนมี
ความสามารถและความถนัดและความสนใจที่แตกต่างกัน ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้การ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและพัฒนาตนเองในด้านที่ถนัดหรือมีความสามารถ เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพของ
ตนเอง 
 โรงเรียนบ้านท่าซุง เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของเศรษฐกิจพอเพียง
ปัจจุบัน การด าเนินชีวิตของมวลมนุษย์ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก  มีสาเหตุมาจากการ
เปลี่ยนแปลงภาวการณ์ต่างๆ หลายด้าน เช่น ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ  มีการแข่งขันกันในด้านการผลิตสินค้าและการบริการ  การเพิ่มจ านวนของประชากรโลกมากขึ้น
จากสาเหตุและภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น  ท าให้หลายประเทศได้รับอิทธิพลส่งผลกระทบเกิด
วิกฤตทางเศรษฐกิจล่มสลายแบบทั่วถึงกัน  ทั้งในทวีปเอเชีย  ยุโรป  และอเมริกา 
 ส าหรับประเทศไทยเรา  โดยพื้นฐานเดิมของคนไทยเป็นสังคมแบบเกษตรกรรม  คือ  การปลูกพืช   
การเลี้ยงสัตว์และเกษตรกรรมอ่ืนๆ  ผลิตเพ่ือกินอยู่และใช้ในครอบครัว  ผลผลิตที่เหลือได้น าไปจ าหน่าย
เป็นรายได้ครอบครัว  และเป็นสินค้าออกเป็นรายได้ของประเทศไทย  โดยภาพรวมได้เกิดปัญหาการด าเนิน
ชีวิตเพ่ือให้อยู่รอดได้ในสังคมปัจจุบัน  ซึ่งผู้เรียนจึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการและทักษะในการคิดและ
วางแผนที่ดีเพ่ือสามารถน าความรู้ไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขในการด ารงชีวิตได้ดียิ่งขึ้น 
 “เศรษฐกิจพอเพียง”  เป็นปรัชญาตามแนวทางพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล 
อดุลยเดช  รัชกาลปัจจุบัน  พระองค์ท่านทรงห่วงใยพสกนิกรในชาติ  ทรงคิดหาวิธีการแก้ปัญหาท าอย่างไร  
ประชาชนจึงจะอยู่ดีกินดีและด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข  ทรงหาทางออกโดยการก าหนดกระบวนการคิด
เป็นหลักการด้านต่างๆ ไว้  เป็นทางสายกลาง  ดังนี้ 
 ด้านการตัดสินใจ  คือ  พอประมาณ  มีเหตุมีผล  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีอยู่ในเงื่อนไข  การใช้ความรู้
ความสามารถอย่างรอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง  ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของคุณธรรมที่ดีงาม  อันได้แก่  ความ
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ซื่อสัตย์สุจริตในสติปัญญา  ขยันอดทน  แบ่งปัน  จะน าทางชีวิตไปสู่เป้าหมายชีวิตที่ดีกว่า  “ชีวิต  เศรษฐกิจ  
สังคม  สิ่งแวดล้อม   มีความสมดุล  มั่นคง  ยั่งยืนนาน” 
 จากพ้ืนฐานวิถีชีวิตแบบไทย  เป็นสังคมเกษตรกรรมมาตั้งแต่อดีตกาลตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น  
พระองค์ได้สร้างต้นแบบของการเกษตรเป็นหลักทฤษฎีผสมผสาน  หรือเรียกโดยทั่วไปอีกนัยหนึ่งว่า  เกษตร
ทฤษฎีใหม่  หรือโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งเป็นแบบอย่างสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับองค์กรการ
จัดการธุรกิจต่างๆ ทุกๆ กิจการประสบความส าเร็จแล้วจ านวนมาก  ทฤษฎีดังกล่าวนี้  ปัจจุบันต่างชาติใน
หลายประเทศได้เข้ามาศึกษาและน าไปใช้โดยแพร่หลาย 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
 2.2  เพ่ือปลูกฝังอุปนิสัยพอเพียงให้กับนักเรียนและน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  
 2.3  เพ่ือให้นักเรียนเกิดแนวคิดและน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติได้จริง 

3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
      3.1.1 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล และ ประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวน 47 คน มีความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 

3.1.2 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล และ ประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวน 47 คน มีอุปนิสัย
พอเพียง และ 

น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
3.1.3 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล และ ประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวน 47 คน เกิดแนวคิดและ

น้อมน า 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติได้จริง 
 3.2  เชิงคุณภาพ 

 3.2.1 นักเรียนในโรงเรียนทุกคนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงได้อย่างถูกต้อง 

3.2.2 นักเรียนในโรงเรียน มีอุปนิสัยพอเพียง และน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน 
ชีวิตประจ าวัน 

3.2.3 นักเรียนในโรงเรียน เกิดแนวคิดและน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ 
ปฏิบัติได้จริง 
 

4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี้แจง วางแผนเพื่อแจ้งแนวทาง การ

ด าเนินงาน 
พฤษภาคม 2565 นายอัมรินทร์  บุญฤทธิ์

และคณะ 
2 ขออนุมัติโครงการ พฤษภาคม 2565 นายอัมรินทร์  บุญฤทธิ์ 

3 แต่งตั้งคณะกรรมการ พฤษภาคม 2565 ผู้บริหารโรงเรียน 
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ที ่ กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4. 
 

 

ออมวันนี้เป็นเศรษฐีในวันหน้า 
ขั้นตอนการด าเนินงาน  
จัดกิจกรรมการออมกับธนาคารออมสิน 

พฤษภาคม - 
มีนาคม 2565 
 

ครูประจ าชั้น 
 
 

5. ปลูกพืชผักสวนครัว  
ค่าวัสดุจัดกิจกรรม 
 

มิถุนายน2565- 
มกราคม2566 
 

นายอัมรินทร์  บุญฤทธิ์ 
นางสาวรัตติกาล  แก้วสุข 
นางสาวศุทธินี   ฟักเขียว 

6. ศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

มิถุนายน 2565 ครูประจ าชั้น ป.4-6 

7. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
5.1  เก็บรวมรวมข้อมูลการด าเนินกิจกรรมที่ 
1-2 
5.2  จัดท าเอกสาร สรุปรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ 
5.3  เสนอสรุปรายงานผลใหแ้ก่ผู้บริหาร
ตามล าดับ 
5.4  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานผล
โครงการ 

มีนาคม 2565 นายอัมรินทร์  บุญฤทธิ์ 
นางสาวรัตติกาล  แก้วสุข 
นางสาวศุทธินี   ฟักเขียว 
 

 

5.  งบประมาณที่ใช้   
 ใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุน 1,000  บาท   
      งบประมาณท้ังสิ้น 1,000  บาท  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

1. ออมวันนี้เป็นเศรษฐีในวันหน้า      
 1.1 ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม      

2. ปลูกพืชผักสวนครัว 
2.1 ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 

   
1,000 

  
1,000 

3. ศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 
3.1 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

     

3. สรุปรายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

     

      1,000 
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6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
2.  นัก เรียนมี อุปนิสั ยพอเ พียงและน า ไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  
3. นักเรียนเกิดแนวคิดและน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติได้จริง 
 

-  สังเกต/ส ารวจ 
 
-  สังเกต/ส ารวจ 
 
-  สังเกต/ส ารวจ 

-  แบบบันทึก/แบบสังเกต 
 
-  แบบบันทึก/แบบสังเกต 
 
-  แบบบันทึก/แบบสังเกต 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    7.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
 7.2 นักเรียนมีอุปนิสัยพอเพียงและน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  
    7.3 นักเรียนเกิดแนวคิดและน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติได้จริง 
 

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

                       (นายอัมรินทร์  บุญฤทธิ์) 
      ต าแหน่ง ครู อัตราจ้างโรงเรียนบ้านท่าซุง 
 
     

ลงชื่อ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                     ( นายรุ่งโรจน์   เจนเจตวิทย์ ) 

                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าซุง 
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ชื่อโครงการ   นักเรียนท่าซุง 3D 
แผนงาน      การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สนองมาตรฐาน             มาตรฐานที่ 1 (ตัวบ่งชี้ 1.2 ข้อ1-4) ขั้นพ้ืนฐาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายรุ่งโรจน์   เจนเจตวิทย์  นางนันทา   วัฒนกุล  

และคณะครูโรงเรียนบ้านท่าซุง 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่  
ระยะเวลาด าเนินโครงการ   พฤษภาคม  2565 –  มีนาคม  2566 
สนองประเด็นกลยุทธ์    ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1  
 
1. หลักการและเหตุผล 

การด าเนินงานพัฒนาผู้เรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษา  ให้สนองตอบต่อพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง  
คนดีและมีความสุข มีคุณธรรมน าความรู้เกิดคุณธรรมพ้ืนฐาน  8  ประการ คือ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด  มี
วินัย  สุภาพ  สะอาด  สามัคคี  มีน้ าใจ ซึ่งส าคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ให้มีความ
สมบูรณ์พร้อมในลักษณะองค์รวม ตลอดจนให้มีทักษะในการด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข  
 โครงการนักเรียนท่าซุง 3D เป็นโครงการที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง ปี 2560)  เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐานของหลักสูตรสถานศึกษา 
ซึ่งก าหนดให้ผู้เรียนต้องมีความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์เมื่อผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาไปแล้ว นอกจากจะมีความรู้  ความสามารถ ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนด ซึ่งทาง
โรงเรียนมีความประสงค์ท่ีจะให้นักเรียนมุ่งท าความดีใน 3 มิติ คือ ท าความดีที่บ้าน ท าความดีท่ีโรงเรียน 
และท าความดีที่ชุมชนของนักเรียนเอง โดยมีความเชื่อมั่นว่าเมื่อนักเรียนได้รู้จักการท าความดีครบทั้ง 3 มิติ
นี้แล้วจะท าให้เกิดผลดีกับตัวนักเรียนเอง จนอาจจะส่งผลดีต่อชุมชนรอบข้างได้อีกด้วย ซึ่งในสังคมปัจจุบัน
นี้ ต้องการคนดีที่ท าประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวเพ่ือที่จะท าให้สังคมนี้น่าอยู่มากยิ่งข้ึน 

ดังนั้นโรงเรียนบ้านท่าซุงจึงจัดโครงการนักเรียนท่าซุง 3D เพ่ือเสริมสร้างนักเรียนมีความตระหนัก
และท าความดีให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไปในอนาคตอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีรู้จักท าความดีที่โรงเรียน บ้านและชุมชน 
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงการท าความดี 
 
3. เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 
  1. นักเรียนจ านวน 32 คน มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นทั้งที่โรงเรียน บ้าน และชุมชน 

 2. นักเรียนจ านวน 32 คน มีวินัยในตนเองมากขึ้น 
 เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าซุง เห็นความส าคัญของการท าความดี 
 2. นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าซุง แสดงออกทางพฤติกรรมในสิ่งที่ถูกต้อง 
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4. วิธีด าเนินงาน / ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ศึกษานโยบาย ผลการด าเนินการ ปีที่ผ่าน

มา  บริบทและสภาพความเป็นไปได้  
จัดท าโครงการ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

พฤษภาคม2565 ผู้บริหาร 
 

2 ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการ /
วางแผนการด าเนินงาน 

พฤษภาคม2565 ผู้บริหาร 
คณะครู 

3 ด าเนินการโครงการที่ก าหนด 
      - จัดท าสมุดบันทึกความดี 
      - นักเรียนบันทึกความดีที่ได้ท า 
สัปดาห์ละ 1 วัน 
      - ครูประจ าชั้นรวบรวมส่งให้ผู้บริหาร
ตรวจสอบความเรียบร้อย สัปดาห์ละ 1 
ครั้ง 

พฤษภาคม 2565 - 
มีนาคม  2566 

ผู้บริหาร 
ครูประจ าชั้น 

4 นิเทศ ก ากับ ติดตาม มีนาคม 2565 ผู้บริหาร   
5 สรุปและประเมินผล มีนาคม 2565 ผู้บริหาร 

 
5. งบประมาณ 

ใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุน  500 บาท 
งบประมาณท้ังสิ้น 500 บาท โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

ที ่ กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

1 ศึกษานโยบาย ผลการ
ด าเนินการ ปีที่ผ่านมา  บริบท
และสภาพความเป็นไปได้  
จัดท าโครงการ น าเสนอต่อฝ่าย
บริหาร 

    

 

2 ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจง
โครงการ /วางแผนการ
ด าเนินงาน 

    
 

3 ด าเนินการโครงการที่ก าหนด 
จัดท าสมุดบันทึกความดี  
3.1 วัสดุประกอบการจัด
กิจกรรม 
- กระดาษ A4 1 รีม 
- กระดาษโฟโต้ จ านวน 1 ห่อ 
- กาวสองหน้าบาง 1 ม้วน  

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

130 
280 
50 
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ที ่ กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

 - เทปใส ขนาด 1 นิ้ว   40   
4 นิเทศ ก ากับ ติดตาม      
5 สรุปรายงานผลการด าเนิน

โครงการ 
     

      500 
 
6.  ระดับความส าเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
-  นักเรียนเห็นความส าคัญของการท าความดี 
-  นักเรียนได้แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 

- จ านวนครั้งที่ได้ท า  - แบบบันทึกกิจกรรมท า
ความดี 

ผลลัพธ์ 
-  นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นทั้งท่ีโรงเรียน  
   บ้าน และชุมชน 
-  นักเรียนมีวินัยในตนเองมากข้ึน 

- สังเกต 
 

- แบบสรุปผล 

 
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนมีรู้จักท าความดีที่โรงเรียน บ้านและชุมชน 
 9.3 นักเรียนตระหนักถึงการท าความดี 
 
 
 
 

ลงชื่อ……………………………………………ผู้เสนอโครงการ 
                                            (นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย์) 
                                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าซุง  
 

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

                                       (นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย)์ 
                                   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าซุง  
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ชื่อโครงการ   บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
สนองมาตรฐาน                      มาตรฐานที่ 1 (ตัวบ่งชี้ 1.1-1.4)  
    และ มาตรฐานที่ 3 (ตัวบ่งชี้ 3.1-3.4) ปฐมวัย 
หน่วยงานรับผิดชอบ  บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวพรเพญ็ เตมียนันท์ นางสาวรัตติกาล  แก้วสุข 
    นางสาวศุทธินี   ฟักเขียว 
ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเนื่อง          โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ           พฤษภาคม  2564 – มีนาคม 2565 
สนองประเด็นกลยุทธ์    ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2  

1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้อง
ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญ
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ  มาตรา 24 (2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์
ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา (3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการ
ปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็นท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง   

ด้วยมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาได้ศึกษาโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็ก
อนุบาลในประเทศเยอรมันจากโครงการ “ Haus  der  KleinenForscher” (หรือบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน  ที่สามารถปลูกฝังนิสัยรักวิทยาศาสตร์
ให้กับเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถควบคุมมาตรฐานได้อย่างดี  จึงได้ริเริ่มโครงการน าร่อง 
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ส าหรับเด็กปฐมวัย และวางรากฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้ฝึกสังเกต รู้จักตั้ง
ค าถาม ค้นหาค าตอบด้วยตนเอง  เพ่ือเตรียมความพร้อมให้เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีจิตวิทยาศาสตร์ 
และมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไปโรงเรียนบ้านท่า
ซุงเป็นโรงเรียนหนึ่งที่ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนน าร่องโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” 
 ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการ “ค่ายหนูน้อยนักวิทยาศาสตร์” ขึ้น เพ่ือให้ผู้ที่เก่ียวข้องกับ
เด็กปฐมวัยทุกท่าน ร่วมส่งเสริมและวางรากฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในการสังเกต รู้จักตั้งค าถาม ค้นหา
ค าตอบด้วยตนเองอย่างมีความสุขและพัฒนาให้เจริญงอกงามเต็มตามศักยภาพ ตามเป้าหมายของโครงการ            
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย”ต่อไป 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 

2.2 เพ่ือให้เด็กปฐมวัยทุกคนมีความพร้อมรอบด้านเต็มตามศักยภาพ 
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3.  เป้าหมาย 
      3.1  เชิงปริมาณ 
  3.1.1 เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1–3 จ านวน 15 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทุกคน 
   3.1.2 เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1–3 จ านวน 15 คน ได้รับการพัฒนาและมีความพร้อมรอบ 
ด้านเต็มตามศักยภาพ  

3.2  เชิงคุณภาพ 
               3.2.1 เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1–3 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์  
                3.2.2 เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1–3 ได้รับการพัฒนาและมีความพร้อมรอบด้านเต็มตาม 
ศักยภาพ อยู่ในระดับดีมาก 
4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ  

ขั้นตอนการด าเนินงาน  
1.1 ประชุมคณะครู เพื่อศึกษาท าความเข้าใจ
โครงการค่ายหนูน้อยนักวิทยาศาสตร์  
1.2 ร่วมปรึกษาหาแนวทางและรูปแบบในการจัด
กิจกรรม  

พฤษภาคม 2565 นางสาวพรเพ็ญ เตมียนันท์ 
นางสาวรัตติกาล   แก้วสุข 

2 เตรียมความพร้อมในการด าเนินโครงการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน  
2.1 ประชุมคณะครู 
 2.2 ก าหนดกิจกรรมและผู้รับผิดชอบกิจกรรมตาม
ฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัย            
2.3 เสนอแผนงานให้ผู้บริหารรับทราบขั้นตอนและ
วิธีการในการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายใน
โครงการที่ก าหนด 
2.4 จัดท าเอกสารแผนงานโครงการ 

มิถุนายน-
กรกฎาคม 2565 

นางสาวพรเพ็ญ เตมียนันท์ 
และคณะครู 

3 จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัย   
ขั้นตอนการด าเนินงาน  
3.1 พานักเรียนอนุบาลปีที่ 1-3 เตรียมพร้อมเข้า
ร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์   
3.2 พิธีเปิดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
โดย นายรุ่งโรจน์   เจนเจตวิทย์   ผู้อ านวยการ
โรงเรียนบ้านท่าซุง  
3.3 ด าเนินกิจกรรมฐานการเรียน 5 ฐาน 
3.4 รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 

สิงหาคม 2565 นางสาวพรเพ็ญ เตมียนันท์ 
และคณะครู 

4 สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ มีนาคม 2566 นางสาวพรเพ็ญ เตมียนันท์ 
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ที ่ กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน  
4.1 เก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนิน กิจกรรมที่  
1 – 3 
4.2 จัดท าเอกสารทางวิชาการ สรุปรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ 
4.3 เสนอสรุปรายงานผลให้แก่ผู้บริหารตามล าดับ 
4.4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานผลโครงการ 

นางสาวรัตติกาล  แก้วสุข 
 

5.  งบประมาณที่ใช้   
     ใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุน 3,000 บาท  
     งบประมาณท้ังสิ้น 3,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  
 

ที ่ กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

1 ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรม
ฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ปฐมวัย   

   
 

  
 

 1.1 วัสดุอุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรม 
- กระดาษ A4  รีม ๆ ละ
120 บาท 

   
 

120 
 

  

 - สีเทียน 1 กล่องๆ ละ 50 
บาท 

  50 
 

  

 - ลูกโป่ง 2 ถุง ๆละ 75 
บาท 

  150 
 

  

 - กระดาษกาวย่นสี 1.5 นิ้ว   
2 ม้วน ๆละ 45 บาท 

  90 
 

  

 - กระดาษปกสี 1รีม ๆละ 
100 บาท 

  100 
 

  

 - ปากกาไวบอร์ด(ไพล็อต) 5 
ด้ามๆ  ละ 22 บาท 

  110 
 

  

 - พลาสติกเคลือบA4 1 รีม 
ๆ ละ 370 บาท 

  370 
 

  

 - ปกพลาสติกใส 1 ห่อ ๆ 
ละ 110 บาท 
 
 

  110 
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ที ่ กิจกรรม ประเภทงบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

 - ที่หนีบกระดาษ N.109 1 
กล่องๆ ละ 80 บาท 
- ถุงขยะสีแบบม้วน 24x28 
นิ้ว 14 ม้วนๆ ละ 55  บาท 
- น้ ายาล้างจานซันไลด์ชนิด
ขวด1 ขวด ๆ ละ 50 บาท 

  80 
 

55 
 

50 

  

 - กระดาษโฟโต้ 180 แกรม 
1 รีม ๆ   ละ 280 บาท 

  280 
 

  

 - ผ้าขนหนู 3 ผืนๆ ละ 35 
บาท 

  105 
 

  

 - ลวดเสียบ 3 กล่อง ๆ ละ 
10 บาท 
- ป้ายไวนิล  

  30 
 

500 

  

2 1.2 ค่าอาหารว่าง  
เครื่องดื่ม จ านวน 40 คน  
มื้อละ 20 บาท  1 มื้อ       

   
800 

  

      3,000 
   

6.  การประเมินผล 
 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.  เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1–3 ได้เข้าร่วมกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 90  
2.  เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1–3 ได้รับการพัฒนา
และมีความพร้อมรอบด้านเต็มตามศักยภาพ  
ร้อยละ 90 

-  การสังเกต 
-  การสอบถาม 
 

-  แบบบันทึกสังเกต 
-  แบบสอบถาม 
 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1-3  ได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 
        7.2 นักเรียนปฐมวัยชัน้อนุบาลปีที่ 1-3  มีความพร้อมรอบด้านเต็มตามศักยภาพอย่างมีความสุข 
    ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                      (นางสาวพรเพ็ญ  เตมียนันท์) 
                                  ต าแหน่ง ครอัูตราจ้างโรงเรียนบ้านท่าซุง 

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

                      (นายรุ่งโรจน์   เจนเจตวิทย์) 
     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าซุง 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาทักษะการเรียนรู้การงานอาชีพ 
แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ 1 (ตัวบ่งชี้ 1.1 ข้อ2-6 และ ตัวบ่งชี้ 1.2 ข้อ 1-4)  
    มาตรฐานที่ 3 (ตัวบ่งชี้ 3.1-3.2) ขั้นพ้ืนฐาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุ่มงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายรุ่งโรจน์   เจนเจตวิทย์  นางนันทา   วัฒนกุล 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่    
ระยะเวลาด าเนินโครงการ พฤษภาคม 2565 – มีนาคม  2566 
สนองประเด็นกลยุทธ์  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 
22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  เป็นสาระที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียน  มีความรู้  ความเข้าใจ มีทักษะ 
พ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต  และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถน าความรู้เกี่ยวกับการด ารงชีวิต 
การอาชีพ มาประยุกตใ์ช้ในการท างานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  และแข่งขันในสังคมไทยและสากล  เห็น
แนวทางในการประกอบอาชีพ  รักการท างาน และมีเจตคติที่ดีต่อการท างาน สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างพอเพียงและมีความสุข 

โรงเรียนเห็นควรจัดท าโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้การงานอาชีพ  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง  ฝึกทักษะกระบวนการท างาน  การท างานร่วมกับผู้อ่ืน และสร้างเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ได้พัฒนาทักษะการท างาน เพ่ือเป็นพื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพ  น าความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงานไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้   

2.2 เพ่ือให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ได้พัฒนาทักษะการวางแผนท างาน  ท างานตามล าดับ
ขั้นตอนและปรับปรุงการท างานอยู่เสมอ  

2.3 เพ่ือให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ท างานด้วยความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน 
ใช้ปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 

2.4 เพ่ือให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6  มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ 
3.  เป้าหมาย ( นักเรียนชั้น ป. 5 - 6 ) 
 3.1  เชิงปริมาณ 
 3.1.1  นักเรียนชั้น ป. 5 - 6 น าความรู้  ประสบการณ์การปฏิบัติงานเข้าร่วมแข่งขันงาน
วิชาการในระดับต่าง ๆ  ได้รับเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร จ านวน  10  คน 

 3.1.2  นักเรียนชั้น ป. 5 - 6 น าความรู้  ประสบการณ์  เกี่ยวกับการท างานไปประยุกต์ใช้ใน 
ครอบครัวและชุมชน   จ านวน 17 คน 
 3.1.3  นักเรียนชั้น ป. 5 - 6 สามารถวางแผนท างาน ท างานตามล าดับขั้นตอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจ านวน 17 คน 
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3.1.4 นักเรียนชั้น ป. 5 - 6 มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ จ านวน  17 คน 
3.2  เชิงคุณภาพ 

 3.2.1  นักเรียนน าความรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงานไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  อยู่ในระดับดี
มาก 
 3.2.2  นักเรียนสามารถวางแผนท างาน  ท างานตามล าดับขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่
ในระดับดีมาก 

3.2.3  นักเรียนท างานด้วยความรับผิดชอบ ขยัน  ซื่อสัตย์  อดทน ใช้ปรัชญาหลักเศรษฐกิจ 
พอเพียงในการด าเนินชีวิต  อยู่ในระดับดีมาก 

3.2.4   นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ  อยู่ในระดับดีมาก 
 

4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะท างาน เพื่อวางแผนจัดท า

โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้การงาน
อาชีพ  

พฤษภาคม 2565 นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย์ 

2 รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

พฤษภาคม 2565 นางนันทา   วัฒนกุล 
 

3 ชี้แจงแนวทางและวิธีการการปฏิบัติกิจกรรม 
ตามความสนใจของนักเรียน 

พฤษภาคม 2565 นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย์
นางนันทา   วัฒนกุล 

4 ปฏิบัติกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ  
- ท าเครื่องจักสาน จากผักตบชวา 

พฤษภาคม 2565-
มีนาคม 2566 

ครูประจ าชั้น 

5 สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
5.1 เก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานตาม
กิจกรรม 
5.2 จัดท าเอกสารสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
5.3 เสนอสรุปรายงานผลให้แก่ผู้บริหาร
ตามล าดับ 

มีนาคม 2566 นางนันทา   วัฒนกุล 

5.  งบประมาณที่ใช้    
     ใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุน 3,000 บาท  
     งบประมาณท้ังสิ้น 3,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  
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ที ่ กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

1 กิจกรรมที่  1ประชุม
คณะท างาน เพ่ือวางแผน
จัดท าโครงการพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

     

2 กิจกรรมที่ 2 รับสมัคร
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ,6 

     

3 กิจกรรมที่ 3 ชี้แจงแนวทาง
และวิธีการการปฏิบัติ
กิจกรรมตามความสนใจของ
นักเรียน 

     

4 กิจกรรมที่ 4 ปฏิบัติกิจกรรม
ฝึกทักษะอาชีพ 
- จักสาน 
- ค่าวิทยากร 

1,000  2,000  3,000 

5 กิจกรรมที่ 5 สรุปรายงาน
ผลการด าเนินโครงการ 
- เก็บรวบรวมข้อมูลการ
ด าเนินงานตามกิจกรรม 
- จัดท าเอกสารสรุปรายงาน
ผลการด าเนินงาน 
- เสนอสรุปรายงานผลให้แก่
ผู้บริหารตามล าดับ 

     

      3,000 
 
6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 17 คน 
2.  นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะในการท างาน ท างาน
ตามล าดับขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.  นักเรียนท างานด้วยความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ มี
ความสุขกับการปฏิบัติงาน 
4.  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความสนใจ 
5.  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ 

-  ส ารวจ 
 

-  สังเกต 
 

-  สังเกต 
 

-  สอบถาม 
-  สอบถาม 

-  แบบส ารวจ 
 
-  แบบสังเกต 
-  พฤติกรรม 
-  แบบสังเกต
พฤติกรรม 
-  แบบสอบถาม 
-  แบบสอบถาม 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
7.1 นักเรียนมีทักษะการท างาน น าความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงานไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ   
7.2 นักเรียนมีทักษะการวางแผนท างาน  ท างานตามล าดับขั้นตอนและปรับปรุงการท างานอยู่เสมอ 
7.3 นักเรียนท างานด้วยความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ใช้ปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงใน

การด าเนินชีวิต 
7.4 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ 

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

                   (นางนันทา   วัฒนกุล)                                          
               ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ     
 

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

                  (นายรุ่งโรจน์   เจนเจตวิทย์) 
                                   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าซุง 
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ชื่อโครงการ   โรงเรียนสีเขียวและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ 1 (ตัวบ่งชี้ 1.2 ข้อ 1-4) ขั้นพ้ืนฐาน 
    มาตรฐานที่ 3 (ตัวบ่งชี้ 3.1) ขั้นพ้ืนฐาน 
    มาตรฐานที่ 1 (ตัวบ่งชี้ 1.1-1.4 ) ปฐมวัย 
    มาตรฐานที่ 3 (ตัวบ่งชี้ 3.1-3.3 ) ปฐมวัย 
หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายอัมรินทร์   บุญฤทธิ์ นางสาวศุทธินี   ฟักเขียว  

และ นางสาวรัตติกาล   แก้วสุข 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ พฤษภาคม 2565 –  มีนาคม 2566 
สนองประเด็นกลยุทธ์  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2  
 
1.  หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 
22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนส าคัญท่ีสุดกระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ การจัดการเรียนการสอนตาม มาตรา 22  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 เป็นการจัดการศึกษาต้องยืดผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งผู้เรียนแต่ละคน 
มีความสามารถและความถนัดหรือความสนใจที่แตกต่างกัน ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้การ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและพัฒนาตนเองในด้านที่ถนัดหรือมีความสามารถ เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพของ
ตนเอง 

โรงเรียนบ้านท่าซุงเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของพลังงานมีวัตถุประสงค์
เพ่ือปลูกฝังลักษณะนิสัยและทัศนคติในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าให้กับเยาวชนที่อยู่ในโรงเรียนตั้งแต่
ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา  รวมทั้งรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
รู้คุณค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม  ไม่ว่าจะเป็นดิน น้ า ต้นไม้ โดยใช้ห้องเรียนสีเขียวเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ
ระบบการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า  ตั้งแต่เริ่มระบบการผลิต การส่งต่อไปยังสถานที่ต่างๆ  ตลอดจน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ปลอดภัยและมีจิตส านึกที่ดีในการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าอย่างยั่งยืน  ส่งผลต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ดังนั้นการอนุรักษ์พลังงานจึงเป็นมาตรการที่ส าคัญที่จะท าให้มีการผลิตและการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  การอนุรักษ์พลังงานนอกจากจะช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย
ในกิจการแล้วยังจะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากแหล่งที่ใช้และผลิตพลังงานด้วย 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือปลูกฝังลักษณะนิสัยและทัศนคติการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่ 
นักเรียนให้มีการปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัย 

2.2 เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์ 
อย่างสูงสุดและยั่งยืน 



 
๕๘ แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2565 

 

2.3 เพ่ือพัฒนานักเรียนทั้งด้านสติปัญญา  ค่านิยมและจิตส านึกในการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า  
พลังงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.4  เพ่ือมีส่วนร่วมในการลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟฟ้า ประปาและสาธารณูปโภคต่างๆ ของโรงเรียน 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน จ านวน 55 คน ได้รับการปลูกฝังลักษณะนิสัยแล 
ทัศนคติการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจนเป็นปกตินิสัย 

3.1.2 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน จ านวน 55 คน ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ 
ใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดและยั่งยืน 

3.1.3 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน จ านวน 55 คน ได้รับการพัฒนานักเรียนทั้งด้าน 
สติปัญญา  ค่านิยมและจิตส านึกในการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า  พลังงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.1.4 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน จ านวน 55 คน มีส่วนร่วมในการลดค่าใช้จ่าย 
เกี่ยวกับไฟฟ้า ประปาและสาธารณูปโภคต่างๆ ของโรงเรียน 
 3.2  เชิงคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ได้รับการปลูกฝังลักษณะนิสัยและทัศนคติการ 
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจนเป็นปกตินิสัย 

3.2.2 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน มีพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานธรรมชาติได ้
อย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดและยั่งยืน 

3.2.3 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ได้รับการพัฒนานักเรียนทั้งด้านสติปัญญา ค่านิยม 
และจิตส านึกในการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า  พลังงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.2.4 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน มีส่วนร่วมในการลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟฟ้า ประปา 
และสาธารณูปโภคต่างๆ ของโรงเรียน  
 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุม ครูและผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือแจ้งแนว

ทางการด าเนินงาน 
พฤษภาคม 2565 นางสาวศุทธินี   ฟักเขียว 

นางสาวรัตติกาล   แก้วสุข 
นายอัมรินทร์   บุญฤทธิ์ 

 ขออนุมัติโครงการ พฤษภาคม 2565 นางสาวศุทธินี  ฟักเขียว 
 แต่งตั้งคณะกรรมการ พฤษภาคม 2565 ผู้บริหารโรงเรียน 

2 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
1.กิจกรรมให้ความรู้มาตรการด้านประหยัด
พลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2.กิจกรรมนักส ารวจการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประกวด
ห้องเรียนประหยัดพลังงาน 
2.1.ส ารวจห้องเรียนประหยัดพลังงานและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

  
มิถุนายน 2565 

 
 
 
 

พฤษภาคม – 
มีนาคม 2566 

 
ครูเวรประจ าวัน 
 
นางสาวศุทธินี  ฟักเขียว 
 
 
ครูประจ าชั้น 
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ที ่ กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2.2 ปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่าง ๆ 
 

ก.ค.-ธ.ค.65 คณะครูโรงเรียนบ้านท่าซุง 

3. 
 

กิจกรรมประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง เรื่อง การ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

พฤษภาคม2565 
– มีนาคม 2566 
 

ครูเวรประจ าววัน 
นักเรียนแกนน า 

4 กิจกรรมสะท้อนความรู้ที่ได้รับจากการ
ประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โดยการประกวดวาดภาพ ระบายสีและเขียน
ค าขวัญ ดังนี้  
4.1.ระดับชั้นปฐมวัย ประกวดระบายสี 
4.2.ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประกวด
วาดภาพระบายสีและเขียนค าขวัญ 
-ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 

 มิถุนายน 2565 
 

นางสาวศุทธินี  ฟักเขียว 
นางสาวรัตติกาล แก้วสุข 
นายอัมรินทร์ บุญฤทธิ์ 
ครูประจ าชั้น 
 

5. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
5.1 เก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินกิจกรรม
ที่ 1-4  
5.2 จัดท าเอกสาร สรุปรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ 
5.3 เสนอสรุปรายงานผลให้แก่ผู้บริหาร
ตามล าดับ 
5.4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานผล
โครงการ 

มีนาคม 2566 นางสาวศุทธินี  ฟักเขียว 
นางสาวรัตติกาล  แก้วสุข 
นายอัมรินทร์  บุญฤทธิ์ 
 

 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 

ใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุน 500 บาท 
  งบประมาณท้ังสิ้น 500 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

1. กิจกรรมที่ 1ให้ความรู้มาตรการ
ด้ า นปร ะหยั ดพลั ง ง านและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนมีลักษณะนิสัยและทัศนคติในการประหยัด 
พลังงานไฟฟ้าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2. นักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่าง    
คุ้มค่าและรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
3. นักเรียนน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมา 
ปฏิบัติตนในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน  
4.  นักเรียนเห็นคุณค่าของความส าคัญของพลังงาน
ธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 

-  สังเกต/ส ารวจ 
 
-  สังเกต/ส ารวจ 
 
-  สอบถาม 
 
-  สอบถาม 

-  แบบส ารวจ/แบบ
สังเกต 
-  แบบส ารวจ/แบบ
สังเกต 
-  แบบสอบถาม 
 
-  แบบสอบถาม 
 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

2. กิจกรรมที่ 2 นักส ารวจการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

     

 2.1.ส ารวจห้องเรียนประหยัด
พลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

     

3 กิจกรรมที่ 3 ประชาสัมพันธ์
เสียงตามสายการประหยัด
พลังงานไฟฟ้า และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

  -   

4. กิจกรรมที่ 4 สะท้อนความรู้ที่
ได้รับจากการประหยัดพลังงาน
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

     

 โดยการประกวดวาดภาพ ระบาย
สีและเขียนค าขวัญ ดังนี้ 

     

 4.1.ระดับชั้นปฐมวัย ประกวด
ระบายสี 

  100 
 

  

 4.2.ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 
ประกวดวาดภาพระบายสีและ 
เขียนค าขวัญ 

     

 - กระดาษ A 4 1 รีมๆละ 130    130   
 - ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม    230   

5 สรุปรายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

   
 

  

      500 
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7.1 นักเรียนได้รับการปลูกฝังทัศนคติในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และน าไปสู่การปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัย 

7.2 นักเรียนได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานธรรมชาติได้อย่างคุ้มค่า   
เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดและยั่งยืน 

7.3 นักเรียนได้รบัการพัฒนานักเรียน การพัฒนานักเรียนทั้งด้านสติปัญญา  ค่านิยมและจิตส านึกใน
การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า พลังงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7.4 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟฟ้า ประปาและ
สาธารณูปโภคต่างๆ ของโรงเรียน อย่างน้อยร้อยละ10 
 

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

                 ( นางสาวศุทธินี   ฟักเขียว) 
          ต าแหน่ง ครอัูตราจ้างโรงเรียนบ้านท่าซุง 
 

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

                      ( นายรุ่งโรจน์   เจนเจตวิทย์ ) 
                      ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าซุง 
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ชื่อโครงการ          อาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)โรงเรียน 
แผนงาน          การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
สนองมาตรฐาน                 มาตรฐานที่ 1 (ตัวบ่งชี้ 1.1 – 1.2) ขั้นพ้ืนฐาน 
  มาตรฐานที่ 1 (ตัวบ่งชี้ 1.1-1.4) ปฐมวัย 
หน่วยงานรับผิดชอบ         กลุ่มบริหารงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ         นางสาวรัตติกาล   แก้วสุข นางนันทา   วัฒนกุล 
ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ       พฤษภาคม 2565 –   มีนาคม 2566 
สนองประเด็นกลยุทธ์         ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 
 
1. หลักการและเหตุผล 

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 254 5
มาตรา 6  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ 
สติปัญญา สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

  โครงการอาหารกลางวัน เป็นโครงการที่เกิดจากความตระหนักของรัฐบาล ที่มุ่งแก้ปัญหา 
ภาวะทุโภชนาการในเด็ก ซึ่งพบว่านักเรียนประถมศึกษา จ านวนมากขาดแคลนอาหารกลางวันหรือมีอาหาร
กลางวันแต่ปริมาณไม่เพียงพอ หรืออาหารมีคุณค่าทางโภชนาการต่ า ท าให้ภาวะการเจริญเติบโต ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีนโยบายให้ด าเนินการ
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน เพ่ือให้บริการนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ มี
คุณภาพได้มาตรฐานโภชนาการ อันจะช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีภูมิต้านทานโรค 
และเม่ือนักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ย่อมส่งผลให้มีการพัฒนาการด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญา
ดีขึ้นด้วย นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างเต็มศักยภาพ  โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็น
โครงการที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเมื่อปีงบประมาณ  2535เพ่ือแก้ปัญหาการขาดสารอาหารและภาวะทุพ
โภชนาการในเด็ก ด้วยเห็นว่า เด็กควรจะได้ดื่มนมซึ่งเป็นอาหาร ธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์และมีคุณค่าทาง
โภชนาการสูง อันจะส่งผลให้พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็กเป็นไป อย่างเต็มศักยภาพ  

  โรงเรียนบ้านท่าซุง  ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการจัดท าโครงการอาหารกลางวันและ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   สนองตอบนโยบายของรัฐบาลและ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม 
(นม) โรงเรียน ขึ้น โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน   มีคุณค่าทางโภชนาการ อันจะช่วยให้
นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เพ่ือเสริมสร้างความพร้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 
       2.1  เพื่อพัฒนาร่างกายของนักเรียนให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรงและมีน้ าหนัก ส่วนสูง 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข    
       2.2  เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) อย่างเพียงพอและมีคุณค่า
ทางโภชนาการ    
 

3. เป้าหมาย  
3.1  เชิงปริมาณ  
       3.1.1  นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข  จ านวน  

47  คน 
        3.1.2  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการ  จ านวน  47  คน 

3.2  เชิงคุณภาพ 
       3.2.1  นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข  อยู่ใน

ระดับดีมาก 
              3.2.2  นักเรียนนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการ    

4.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

ที ่ กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดหาบุคลากรเพ่ือจ้างเหมาประกอบอาหาร

กลางวันและให้บริการแก่นักเรียน 
เมษายน -
พฤษภาคม2565  

นางนันทา   วัฒนกุล 
 

3 จัดท าอาหารกลางวันให้กับนักเรียน  
 

พฤษภาค2565  – 
มีนาคม 2566 

นางนันทา  วัฒนกุล 
และคณะ 

4 จัดบริการอาหารเสริม(นม) ให้นักเรียนพร้อม
ตรวจสอบการรับจ่าย 

พฤษภาค2565 – 
มีนาคม 2566 

นางสาวรัตติกาล  แก้วสุข 

5 สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ตุลาคม2565  -
มีนาคม 2566 

นางสาวรัตติกาล  แก้วสุข 
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5. งบประมาณที่ใช้   
ใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน  197,400 บาท   

          งบประมาณท้ังสิ้น 197,400 บาท โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
  

 
ที ่

 
กิจกรรม 

ประเภทงบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

1 กิจกรรมที่ 1  จัดหาบุคล
การในการประกอบ
อาหารกลางวันและ
บริการนักเรียน 

197,400 
 

   197,400 

2. กิจกรรมที่ 2 จัดท า
อาหารกลางวันให้กับ
นักเรียน  

     

3. กิจกรรมที่ 3 จัดบริการ
อาหารเสริม(นม) ให้
นักเรียนพร้อมตรวจสอบ
การรับจ่าย 

     

4 กิจกรรมที่ 4 สรุป
รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ 

     

  197,400    197,400 
 

6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. โรงเรียนมีอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการในปริมาณที่เพียงพอ  ให้นักเรียนรับประทาน
ทุกคนและทุกวัน 
2.  นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน    
ร้อยละ 90 
3.  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
ได้รับประทาน อาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการ 
ในปริมาณท่ีเพียงพอทุกคนและดื่มนมทุกวัน  

- สอบถาม 
 
 
- ส ารวจ 
 
- สอบถาม 

- แบบสอบถาม 
 
 
-  แบบบันทึกมูล 
 
-  แบบสอบถาม 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1  นักเรียนมีสุขภาพพลามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข    

7.2  นักเรียนชั้นอนุบาล – ชัน้ประถมศึกษา ได้รับประทานอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) 
อย่างเพียงพอและมีคุณค่าทางโภชนาการ   
 

ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวรัตติกาล   แก้วสุข) 

ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านท่าซุง 
 

ลงชื่อ.....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายรุ่งโรจน์   เจนเจตวิทย์) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าซุง 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ภายในโรงเรียน 
แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ 2 (ตัวบ่งชี้ 2.5-2.6) ขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรฐานที่ 3 (ตัวบ่งชี้ 3.2-3.3) ขั้นพ้ืนฐาน 
มาตรฐานที่ 1 (ตัวบ่งชี้ 1.1 – 1.4) ปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 1 (ตัวบ่งชี้ 3.3) ปฐมวัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอัมรินทร์   บุญฤทธิ์ นางสาวรัตติกาล   แก้วสุข                    

นางสาวศุทธินี   ฟักเขียว 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 
สนองประเด็นกลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 
  
1.  หลักการและเหตุผล 
         ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ปรับปรุง  พ.ศ. 2545) หมวด 4  
มาตรา 24 - 25 ให้มีการ ส่งเสริมสนับสนุนในการปรับปรุง พัฒนาระบบการบริหารทั่วไป จัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และแหล่งการเรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียนอย่างพอเพียง และมีประสิทธิภาพ 
สภาพแวดล้อมที่ดีในสถานศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู บุคลากรใน
สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ช่วยสนับสนุนให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น  

    จากการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจุบัน ยังต้องมีการปรับปรุงอาคารสถานที่ และห้องในสถานศึกษา เพ่ือให้
บรรลุตามแนวทางดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนในการปรับปรุง พัฒนาระบบการ
บริหารทั่วไป จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และแหล่งการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างพอเพียง 
และมีประสิทธิภาพ 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือปรับปรุง ห้อง ในสถานศึกษาให้มีความเพียงพอต่อใช้ประโยชน์  

2.2 เพ่ือปรับปรุง พัฒนา อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ ให้มีความสวยงาม น่าอยู่  
2.3 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการใช้อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมในการจัดกิจกรรม การ

เรียนรู้ได้อย่างคุ้มค่า  
2.4 เพ่ือส่งเสริมความมีจิตสาธารณะในการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา  
2.5 เพ่ือพัฒนางานรกษาความปลอดภัยในโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพ 
 

3.  เป้าหมาย  
3.1 เชิงปริมาณ  
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       3.1.1 ครูและนักเรียนจ านวน 53 คน มีห้องที่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน และการจัดการ
เรียนรู้  

       3.1.2 มีอาคารสถานที่ของโรงเรียนได้รับการปรับปรุง พัฒนา ให้สวยงาม น่าอยู่ และมีความ
พร้อมต่อการใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับครูและนักเรียนจ านวน 53 คน 

        3.1.3 ครูและนักเรียนจ านวน 53 คน มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาด และ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และ รักษาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา อย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง  

        3.1.4 ครูและนักเรียนจ านวน 53 คน มีจิตสาธารณะในการดูแลสิ่งแวดล้อม 
                3.1.5 ครูและนักเรียนจ านวน 53 คน มีความปลอดภัยจากงานรักษาความปลอดภัยใน
โรงเรียน  

3.2 เชิงคุณภาพ  
     3.2.1 มีห้องที่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน และการจัดการเรียนรู้  
     3.2.2 อาคารสถานที่ของโรงเรียน ได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้สวยงามน่าอยู่ และมีความ

พร้อมต่อการใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                3.2.3 ครูและนักเรียน มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาด และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  
                3.2.4 ครูและนักเรียน มีจิตสาธารณะในการดูแลสิ่งแวดล้อม 

      3.2.5 งานรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน ได้รับการปรับปรุงพัฒนา 
 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. 
 

2. 
 
 

3. 
 
4. 
 

เสนออนุมัติโครงการ 
 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 
ปรับปรุงและจัดสภาพแวดล้อม 
 
สรุปผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

พฤษภาคม 2565 
 
พฤษภาคม 2565 
 
 
พฤษภาคม 2565  
- มีนาคม 2566 
 มีนาคม 2566 

นายอัมรินทร์   บุญฤทธิ์ 
 
นายอัมรินทร์   บุญฤทธิ์ 
 
 
นายอัมรินทร์   บุญฤทธิ์ 
และคณะครู 
นายอัมรินทร์   บุญฤทธิ์ 
และคณะครู 

 

5.   งบประมาณที่ใช้ 
ใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุน  5,000 บาท 

          งบประมาณท้ังสิ้น 5,000 บาท โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

1. การจัดจ้างปรับปรุงพัฒนา
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

- - 5,000 -  
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      5,000 
  
 
 
6.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.  ปรับปรุงห้องในสถานศึกษาให้มีความเพียงพอ
ต่อการใช้ประโยชน์  
2.  ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม 
และภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามน่าอยู่ 
3.  ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการใช้อาคารสถานที่ 
และสภาพแวดล้อมในการจัดกิจกรรม การ 
เรียนรู้ได้อย่างคุ้มค่า  
4.  ส่งเสริมความมีจิตสาธารณะในการอนุรักษ์
และพัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา  
5.  พัฒนางานรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน 
ให้มีประสิทธิภาพ 

-  สังเกต 
-  สัมภาษณ์ 
-  ประเมินสภาพจริง 

-  แบบสังเกต 
-  แบบสัมภาษณ์ 
-  แบบประเมินสภาพจริง 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1  โรงเรียนมีห้องในสถานศึกษาเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์  
7.2  โรงเรียนมีอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ มีความสวยงาม น่าอยู่  
7.3  บุคคลากรและนักเรียนมีการใช้อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมในการจัดกิจกรรม การ

เรียนรู้ได้อย่างคุ้มค่า  
7.4  บุคคลากรและนักเรียนมีจิตสาธารณะในการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา  
7.5  โรงเรียนมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 

ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
(นายอัมรินทร์   บุญฤทธิ์) 

ต าแหน่ง ครอัูตราจ้างโรงเรียนบ้านท่าซุง 
 
 

ลงชื่อ...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายรุ่งโรจน์   เจนเจตวิทย์) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าซุง 
 



 
๖๙ แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2565 

 

 
 
 
 
ชื่อโครงการ   ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สนองมาตรฐาน    มาตรฐานที่ 1 (ตัวบ่งชี้ 1.1  ข้อ 2 และตัวบ่งชี้ 1.2 ข้อ 1-4)  
    มาตรฐานที่ 3 (ตัวบ่งชี้ 3.4) ขั้นพ้ืนฐาน 
    มาตรฐานที่ 1 (ตัวบ่งชี้ 1.1 – 1.4) ปฐมวัย 
หน่วยงานรับผิดชอบ  บริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวรัตติกาล   แก้วสุข และครูประจ าชั้น  
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ พฤษภาคม 2565 –มีนาคม 2566 
สนองประเด็นกลยุทธ์         ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 

1.  หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้
ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาว่า การศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและ วัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มาตรา 6 กล่าวไว้ว่าการจัด การศึกษาต้องให้ความส า คัญแก่
ผู้เรียนทุกคนโดยยึดหลักว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ได้และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด ต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และมาตรา 12 กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษา
ต้องเน้นความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการ ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา 
ดังเช่น ความรู้เรื่องทักษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ทั้งนี้ต้องค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล อีกทั้งการประสาน ความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุก
ฝ่าย เพื่อการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ (คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542) 

น ามาซึ่งเจตนารมณ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่เล็งเห็นความส าคัญ
ของปัญหาที่เกิดกับเด็กและเยาวชนในปัจจุบันซึ่งมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้น  จึงต้องการที่จะพิทักษ์และปกป้อง
สิทธิเด็กให้ได้รับการคุ้มครองปกป้องดูแล  เพ่ือเติบโตเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป  ด้วยกระบวนการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

   การจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านท่าซุง มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา  มีความรู้และคุณธรรม เป็นผู้ที่มีจริยธรรมในการด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข มีการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และน ามาพัฒนาตนเองเพ่ือให้ชีวิตมี
คุณภาพ สามารถเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทันและชาญฉลาด และมีความเป็นประชาธิปไตย 
ซึ่งการพัฒนาผู้เรียนให้ได้ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์นั้น โรงเรียนจึงต้องมีระบบการช่วยเหลือผู้เรียน ที่
เป็นกระบวนการด าเนินงานที่มีแบบแผนชัดเจน  ในการส่งเสริม  พัฒนา  ป้องกัน   
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และแก้ไขปัญหา  เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ  ดังนั้นโรงเรียนบ้านท่าซุงจึงได้จัดท าโครงการระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้นเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตอบสนองต่อพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือตามสภาพปัญหา 
2.3  เพ่ือให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม 

ศักยภาพ 
 

3.  เป้าหมาย   
3.1  เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าซุง จ านวน 47 คน ได้รับการดูแลช่วยเหลือตั้งแต่ชั้น 
อนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
               3.1.2 นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าซุง จ านวน 47 คน ได้รับการดูแลช่วยเหลอืทุกคนตามสภาพ
ปัญหา 

3.1.3 นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าซุง จ านวน 47 คน ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ 
มีการพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

3.2  เชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือตามข้ันตอนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตั้งแต่ 

ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับดีมาก 
     3.2.2 นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือตามสภาพปัญหา  

3.1.3 นักเรียนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม 
ศักยภาพ  
 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมที่ 1 ศึกษาข้อมูล (Plan) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องศึกษา 
ข้อมูลจากเอกสารและต าราที่เกี่ยวข้อง 

พฤษภาคม 2565  
 

นางสาวรัตติกาล  แก้วสุข 
 

2. 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมวางแผน (Plan) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 ผู้รับผิดชอบประชุมชี้แจง และ 
ซักซ้อมความเข้าใจในการด าเนินงาน 
2.2 ครูระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ประจ าชั้น ขยายผลการประชุมสู่ครู
ประจ าชั้น 

พฤษภาคม 2565 
 

นางสาวรัตติกาล  แก้วสุข 
และครูประจ าชั้น 
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ที ่ กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3. กิจกรรมที่ 3 ด าเนินการตามแผน (Do) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
3.2 ด าเนินกิจกรรมต่อเนื่อง ดังนี้ 

 
 
พฤษภาคม 2565  
พฤษภาคม 2565  

นาวสาวรัตติกาล  แก้วสุข 
และครูประจ าชั้น 

      3.2.1 ศึกษาข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล 
(ข้อมูลส่วนตัวนักเรียน, แบบบันทึกการ
เยี่ยมบ้าน) 
 

  

      3.2.3 เยี่ยมบ้านนักเรียน มิถุนายน 2565 ครูประจ าชั้น 
      3.2.4 โฮมรูม 

 
พฤษภาคม2565 -
มีนาคม 2566 

ครูประจ าชั้น 

      3.2.5 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน พฤษภาคม และ
พฤศจิกายน2565 

นายรุ่งโรจน์   เจนเจตวิทย ์
และครูประจ าชั้น 

      3.2.6 เลือกและประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา 

พฤษภาคม - 
กรกฎาคม 2565 

นายรุ่งโรจน์   เจนเจตวิทย ์
และครูประจ าชั้น 

      3.2.7 ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีปัญหา 

พฤษภาคม2565 -
มีนาคม 2566 

นางนันทา  วัฒนกุล 
และครูประจ าชั้น 

      3.2.8 ส่งต่อผู้เรียน พฤษภาคม2565 -
มีนาคม 2566 

นางสาวรัตติกาล  แก้วสุข 
และครูประจ าชั้น 

      3.2.9 ให้ทุนการศึกษาและ
ปัจจัยพื้นฐาน 

พฤษภาคม2565  
-มีนาคม 2566 

นางสาวรัตติกาล  แก้วสุข  
และครูประจ าชั้น 

      3.2.10 การพัฒนาศักยภาพตนเอง
ส าหรับนักเรียน 

พฤศจิกายน 
2565 

นางสาวรัตติกาล  แก้วสุข 
และครูประจ าชั้น 

      3.2.11 แนะแนวการศึกษาต่อ  ม.1 
 

พฤศจิกายน -
กุมภาพันธ์ 2565 

นางสาวศุทธินี  ฟักเขียว 
 

      3.2.12 ปัจฉิมนิเทศ  มีนาคม 2566 นางนันทา  วัฒนกุล 
และคณะครู 

    
4. กิจกรรมที่ 4 สรุป ประเมินผลการ

ด าเนินกิจกรรม (Check) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
4.1 ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสรุปผลการ
ด าเนินกิจกรรม 
4.2 ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมรายงานผล
การด าเนินกิจกรรมต่อผู้บังคับบัญชา 

 นางสาวรัตติกาล  แก้วสุข 
และครูประจ าชั้น 
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ที ่ กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
5. กิจกรรมที่ 5 ปรับปรุงและพัฒนางาน  

(Action) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
5.1 คณะครูระบบดูแลฯประชุมสรุปงาน 
5.2 อภิปรายปัญหาและข้อเสนอแนะ
ส าหรับการด าเนินงานครั้งต่อไป 

 นางสาวรัตติกาล  แก้วสุข 

6. กิจกรรมที่ 6 รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ 
6.1 จัดท าสรุปรายงานการด าเนินงาน
โครงการรายงานผู้บริหาร 

มีนาคม 2565 
 

นางสาวรัตติกาล  แก้วสุข 

5.  งบประมาณที่ใช้    
งบประมาณจากเงินอุดหนุน 5,000 บาท  
งบประมาณท้ังสิ้น 5,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ที ่ กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

1. กิจกรรมที่ 1 ศึกษาข้อมูล
(Plan) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

     

 1.1 ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง 
ศึกษาข้อมูลสรุปรายงานโครงการ
จากปีการศึกษาก่อนหน้า 

     

 
 
 

1.2 ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง
ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและต ารา
ที่เก่ียวข้อง 

     

2. กิจกรรมที่ 2 ประชุมวางแผน
(Plan) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 ผู้รับผิดชอบประชุมชี้แจง 
และซักซ้อมความเข้าใจในการ
ด าเนินงาน 
2.2 ครูระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนประจ าสายชั้น ขยายผล
การประชุมสู่ครูประจ าชั้น 
 

     

3. กิจกรรมที่ 3 ด าเนินการตาม
แผน (Do) 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
3.2 ด าเนินกิจกรรมต่อเนื่อง ดังนี้ 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ที ่ กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

   3.2.1 ศึกษาข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล(จากเอกสารระเบียน
สะสม, ข้อมูลส่วนตัวนักเรียน, 
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน) 
   3.2.3 เยี่ยมบ้านนักเรียน 
 3.2.4 โฮมรูม 

  
 
 
 

500 

   

    3.2.5 ประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน 

 500    

    3.2.6 เลือกและประชุม
เครือข่ายผู้ปกครอง 

 500    

    3.2.7 ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มี
ปัญหา 

     

    3.2.8 ส่งต่อผู้เรียน      
    3.2.9 ให้ทุนการศึกษาและ

ปัจจัยพื้นฐาน 
     

    3.2.10 การพัฒนาศักยภาพ
ตนเองส าหรับนักเรียน 
   3.2.11 แนะแนวการศึกษาต่อ  
ม.1 
   3.2.12 ปัจฉิมนิเทศ 
   3.2.13 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  
 
 
 

 
 
 
 

3,500 

  

4. กิจกรรมที่ 4 สรุป ประเมินผล
การด าเนินกิจกรรม (Check) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
4.1 ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม
สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
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4.2 ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม
รายงานผลการด าเนินกิจกรรมต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
 
 

 
 
 

ที ่ กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

5. กิจกรรมที่ 5 ปรับปรุงและ
พัฒนางาน  (Action) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

     

 5.1 คณะครูระบบดูแลฯประชุม
สรุปงาน 

     

 5.2 อภิปรายปัญหาและ
ข้อเสนอแนะส าหรับการ
ด าเนินงานครั้งต่อไป 

     

6. กิจกรรมที่ 6 รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ 

     

 6.1 จัดท าสรุปรายงานการ
ด าเนินงานโครงการรายงาน
ผู้บริหาร 

     

      5,000 

6.   การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  วิธีการประเมิน            เครื่องมือที่ใช้ 
6.1 เพ่ือให้นักเรียนได้รับ 
การดูแลช่วยเหลือตั้งแต่  
ชั้นอนุบาลปีที่ 1  
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

ประเมินจากการ
รายงานผลการ
ด าเนินงานของครู
ประจ าชั้นทุกชั้น 
 
  

เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือประจ าชั้น 
- ข้อมูลส่วนตัวนักเรียน 
- แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน 
- แบบบันทึกโฮมรูม 
- แบบบันทึกการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
- แบบบันทึกรายชื่อคณะกรรมการเครือข่าย
ห้องเรียน 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  วิธีการประเมิน            เครื่องมือที่ใช้ 
6.2 เพ่ือให้นักเรียนได้รับการ

ดูแลช่วยเหลือทุกคนตาม
สภาพปัญหา 

 

ประเมินจากแบบ
บันทึกจากครูประจ า
ชั้นทุกชั้น 

- แบบบันทึกการให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีปัญหา 
- แบบรายงานการให้ทุนการศึกษาและ
ปัจจัยพื้นฐาน 

6.3 เพ่ือให้นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ 

ประเมินจากการ
รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม 

- แบบรายงานการด าเนินกิจกรรม  

 

 
 
 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1  เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
7.2  เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือตามสภาพปัญหา 
7.3  เพ่ือให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม 

ศักยภาพ 
 
 

ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ 
    (นางสาวรัตติกาล   แก้วสุข) 
ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านท่าซุง 

 

ลงชื่อ...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายรุ่งโรจน์   เจนเจตวทิย์) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าซุง 
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ชื่อโครงการ           กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองมาตรฐาน             มาตรฐานที่ 1 (ตัวบ่งชี้ 1.1 ข้อ 1-6 และตัวบ่งชี้ 1.2 ข้อ 1-4)  
    มาตรฐานที่ 3 (ตัวบ่งชี้ 3.1-3.5) ขั้นพ้ืนฐาน 
    มาตรฐานที่ 1 (ตัวบ่งชี้ 1.1 – 1.4) ปฐมวัย 
    มาตรฐานที่ 3 (ตัวบ่งชี้ 3.1-3.4) ปฐมวัย 
หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวรัตติกาล  แก้วสุข นางนันทา  วัฒนกุล และ คณะ 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง        โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    พฤษภาคม 2565 -  มีนาคม  2566 
สนองประเด็นกลยุทธ์  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ได้กล่าวถึงแนวทางพัฒนาให้สถานศึกษามีการ
จัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่เข้มแข็งและทั่วถึง มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนอง
ความสามารถทางวิชาการและความคิดสร้างสรรค์ ผู้เรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนอง
ความสามารถพิเศษ และความถนัดของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม  
จัดกิจกรรมสืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยได้ 
ทั้งนี้ก็เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาครบทุกด้านอย่างสมบูรณ์ 
           โรงเรียนบ้านท่าซุงได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึงมีแนวทางในการและพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่นกิจกรรมตามความสนใจ กิจกรรมพิเศษ 
การทัศนศึกษา การไปเรียนยังแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ  
 

2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ  ความสามารถ  ความสนใจของผู้เรียน 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์  กล้าคิด  กล้าตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง 
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 2.3 เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายให้กับผู้เรียนตรงตามความถนัดและความ
สนใจของผู้เรียน อีกท้ังรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และน าทักษะกระบวนการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างดีมีความสุข 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  3.1.1 การจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ  ความสามารถ  ความสนใจของ
ผู้เรียน จ านวน 47 คน 
 3.1.2  ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์  กล้าคิด  กล้าตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง จ านวน 
47 คน 
 3.1.3 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ครอบครัว และสังคมได้อย่างมีความสุข       จ านวน  47 คน 
 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
  3.2.1  การจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ  ความสามารถ  ความสนใจของ
ผู้เรียน อยู่ในระดับดีมาก 
 
 3.2.2  ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์  กล้าคิด  กล้าตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง อยู่ใน
ระดับดีมาก 
 3.2.3 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ครอบครัว และสังคมได้อย่างมีความสุข อยู่ในระดับดีมาก 
 

4.  วิธีด าเนินงาน / ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ศึกษานโยบาย   ผลการด าเนินการ ปีที่ผ่านมา  

บริบทและสภาพความเป็นไปได้  จัดท าโครงการ 
น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

พฤษภาคม  2565 นางสาวรัตติกาล แก้วสุข 
นางนันทา   วัฒนกุล 
 

2 ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการ /วาง
แผนการด าเนินงาน 

พฤษภาคม 2565 นางสาวรัตติกาล แก้วสุข 
นางนันทา   วัฒนกุล 

3 จัดกิจกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนอง
ความต้องการ  ความสามารถ   
ความสนใจของผู้เรียน 
3.1 กิจกรรมส่งเสริมการร่วมกิจกรรมในวันส าคัญ
ทางศาสนา 
3.2กิจกรรมค่ายวิชาการ 
3.3 กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 
3.4 กิจกรรมเข้าร่วมค่ายพัฒนาคุณธรรม 
3.5 กิจกรรมศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา 

พฤษภาคม 2565- 
มีนาคม 2566 

นางสาวรัตติกาล แก้วสุข 
นางนันทา   วัฒนกุล 
ครูประจ าชั้น 

4 สรุปและประเมินผล มีนาคม 2566 นางสาวรัตติกาล แก้วสุข 
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5.  งบประมาณที่ใช้ 
ใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุน  21,810 บาท 
งบประมาณท้ังสิ้น 21,810 บาท โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

ที ่ กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

1 ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ  
ความสามารถ   
ความสนใจของผู้เรียน 
3.1 กิจกรรมส่งเสริมการร่วมกิจกรรม
ในวันส าคัญทางศาสนา 
3.2กิจกรรมค่ายวิชาการ 
3.3 กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 

  
 
 
 

2,000 
1,000 

 
 
 
 

5,000 
2,810 

 

 

ที ่ กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

1. 
 

3.4 กิจกรรมเข้าร่วมค่ายพัฒนา
คุณธรรม 
3.5 กิจกรรมศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา 

 
 

 

1,000 
 

10,000 

- 
 

  

2 สรุปและประเมินผล      
      21,810 

 

6.  ระดับความส าเร็จ 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. การจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ  
ความสามารถ  ความสนใจของผู้เรียน ร้อยละ 80 
2. ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์  กล้าคิด  กล้าตัดสินใจ 
และแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง ร้อยละ 80 
3. นักเรียนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ครอบครัว 
และสังคมได้อย่างมีความสุข ร้อยละ 80 

- แบบสอบถาม 
- สังเกต 
- สังเกต 
 
- สังเกต 

- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 
- แบบสังเกต 
 
- แบบสังเกต 

  

  7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนได้รับการพัฒนารอบด้านอย่างเต็มศักยภาพ  
 9.2  ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์  กล้าคิด  กล้าตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง 
 9.3 นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและสนใจ อีกทั้งรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ และน าทักษะกระบวนการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างดีมีความสุข 
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ลงชื่อ……………………………………………ผู้เสนอโครงการ 
                                         (นางสาวรัตติกาล  แก้วสุข) 
                                ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านท่าซุง 

 
 

ลงชื่อ ......................................  ผู้อนุมัติโครงการ 
                                       (นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย)์ 
                                   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าซุง  
 
 
 
 
ชื่อโครงการ    พัฒนาความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรของนักเรียน 
แผนงาน      การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สนองมาตรฐาน             มาตรฐานที่ 1 (ตัวบ่งชี้ 1.1 ข้อ 1-6 และตัวบ่งชี้ 1.2 ข้อ 1-4)  
    มาตรฐานที่ 3 (ตัวบ่งชี้ 3.1-3.5) ขั้นพ้ืนฐาน 
    มาตรฐานที่ 1 (ตัวบ่งชี้ 1.1 – 1.4) ปฐมวัย 
    มาตรฐานที่ 3 (ตัวบ่งชี้ 3.1-3.4) ปฐมวัย 
หน่วยงานรับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางนันทา   วัฒนกุล และคณะ 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่  
ระยะเวลาด าเนินโครงการ   พฤษภาคม  2565 –  มีนาคม  2566 
สนองประเด็นกลยุทธ์    ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กล่าวถึงแนวพัฒนาให้ผู้เรียน มีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ผู้เรียน มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติ ผู้เรียนสามารถสื่อ
ความคิดผ่านการพูดเขียนหรือน าเสนอด้วยวิธีต่าง ๆ ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทย 
และภาษาต่างประเทศ ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ได้  และมีการส่งเสริม
ให้พัฒนากระบวนการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยเน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติและควรน าผลการ
ประเมินมาปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน      
 ทางโรงเรียนบ้านท่าซุงจึงจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร    
ด้วยกิจกรรมพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้านทั้งการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การพัฒนาสมรรถนะ
ส าคัญ  การอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเตรียมตัวเพ่ือการทดสอบเพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
ให้มีความรู้ความสามารถดังกล่าวข้างต้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
 2.2  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
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 2.3  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์เป็นไปตามเกณฑ์ 
 2.4  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
 

3. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
 3.1 ผู้เรียนโรงเรียนบ้านท่าซุง มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ จ านวน 47 คน 
 3.2 ผู้เรียนโรงเรียนบ้านท่าซุง  มีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีผลการประเมินการอ่าน คิด 
วิเคราะห์ตามเกณฑ์ จ านวน 47 คน 
 3.3 ผู้เรียนโรงเรียนบ้านท่าซุง  มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติสูงขึ้นตามเกณฑ์ จ านวน 5 คน 
 ด้านคุณภาพ 
 3.1  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ อยู่ในระดับดีมาก 
 3.2  ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ อยู่ในระดับดีมาก 
 3.3  ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์เป็นไปตามเกณฑ์ อยู่ในระดับดีมาก 
 3.4  ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ อยู่ในระดับดีมาก 
  

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 ที่ กิจกรรมและข้ันตอนด าเนินงาน    ระยะเวลา    ผู้รับผิดชอบ 
1 ศึกษานโยบาย   ผลการด าเนินการ ปีที่ผ่านมา  บริบท

และสภาพความเป็นไปได้  จัดท าโครงการ น าเสนอต่อ
ฝ่ายบริหาร 

พฤษภาคม 2565 ผู้บริหาร 
 

2 ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการ /วางแผนการ
ด าเนินงาน 

พฤษภาคม 2565 ผู้บริหาร 
คณะครู 

3 วิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน วาง
แผนการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกสาระการเรียนรู้ 

มิถุนายน 2565 ผู้บริหาร 
คณะครู 

4 กิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ด าเนินกิจกรรมพัฒนานักเรียนรอบด้าน
ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น กิจกรรมภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ วันนี้ การเขียนตามค าบอก ท่องศัพท์วัน
ละค า การอ่านข่าวและเกร็ดความรู้ประจ าวัน  

พฤษภาคม 2565 
- มีนาคม 2566 

นางนันทา  วัฒนกุล  
นายอัมรินทร์  บุญ
ฤทธิ์ 

5 กิจกรรมพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ กิจกรรม
ประกอบด้วย 
 - ท่องสูตรคูณ 
 - คิดเลขเร็ว ป. 1 – 6 
 - เวทคณิต 

พฤษภาคม 2565 
- มีนาคม 2566 

นางสาวรัตติกาล 
แก้วสุข 

6 กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรม
ประกอบด้วย 
 6.1 กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
 6.2 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ด้วย ICT 

 
 

สิงหาคม 65 
 ส.ค.65-ธ.ค.66 

นางสาวศุทธินี  ฟัก
เขียว 
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 ที่ กิจกรรมและข้ันตอนด าเนินงาน    ระยะเวลา    ผู้รับผิดชอบ 
 6.3 อ่านข่าวและเกร็ดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ พ.ค.65-มี.ค.66 

7 จัดท าวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
7.1 จัดท าวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
7.2 จัดท ารายงานผลการวิจัยส่งเป็นรูปเล่มอย่างน้อย 
1 เล่ม/ปีการศึกษา 

 
 
 

พฤษภาคม 2565 
- มีนาคม 2566 

 
 
 
คณะครูโรงเรียนบ้าน
ท่าซุง 

8 ด าเนินการวัดและประเมินผลตามตารางท่ีก าหนด ตุลาคม 2564 
และ มีนาคม  

2565 

ครูประจ าชั้น 

9 สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
4.1 เก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนิน  
4.2 จัดท าเอกสารทางวิชาการ สรุปรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ 
4.3 เสนอสรุปรายงานผลให้แก้ผู้บริหารตามล าดับ 

มีนาคม 2566 นางนันทา  วัฒนกุล 

 
5. งบประมาณ 

ใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุน  42,900 บาท 
งบประมาณท้ังสิ้น 42,900 บาท โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

ที ่ กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

1 ศึกษานโยบาย   ผลการ
ด าเนินการ ปีที่ผ่านมา  บริบท
และสภาพความเป็นไปได้  
จัดท าโครงการ น าเสนอต่อฝ่าย
บริหาร 

    

 

2 วิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน วางแผนการ
จัดการเรียนรู้ และกิจกรรมเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทุกสาระการเรียนรู้ 

    

 

3 กิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้าน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ด าเนินกิจกรรมพัฒนานักเรียน
รอบด้านด้วยกิจกรรมต่าง ๆ   
3.1 วัสดุประกอบการจัด
กิจกรรม 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1,000 
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4 กิจกรรมพัฒนาทักษะทาง
คณิตศาสตร์  
4.1 วัสดุประกอบการจัด
กิจกรรม 

   
 

1,000 

  

5 กิจกรรมพัฒนาทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ 
5.1 วัสดุประกอบการจัด
กิจกรรม 
 
 

 
 
 

1,000 
 

1,000   

ที ่ กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

6 จัดท าวิจัยและพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน  

  
 

 
 

  

 วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม  1,000 37,900   
7 สรุปรายงานผลการด าเนิน

โครงการ 
     

      42,900 
 
6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่ม
สาระเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ  80 
 
2. ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ  80 
 
 
3. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
เป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ  80 
 

-  ทดสอบ 
-  สังเกต 
 
-  สังเกต 
-  ตรวจสอบจากผล
การประเมินสมรรถนะ
ส าคัญนักเรียน 
- สังเกต 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนนักเรียน 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- ผลการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญนักเรียน 
 
- แบบสังเกตพฤติกรรม- - 
ผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ 
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4. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตาม
เกณฑ์ ร้อยละ  40                                                  

- ตรวจสอบจากผลการ
ประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ 
- ผลการทดสอบ
ระดับชาติ 
 

 
-รายงานผลการทดสอบ
ระดับชาติ 

  

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 9.2 ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตร และเรียนรู้ได้ตามวัย 
 9.3 ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 
  

ลงชื่อ……………………………………………ผู้เสนอโครงการ 
                                            (นางนันทา  วัฒนกุล) 
                                ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ 

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

                                       (นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย)์ 
                                   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าซุง  
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ชื่อโครงการ   พัฒนาระบบงานทะเบียน การวัดและประเมินผล 
แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มาตรฐาน   มาตรฐานที่ 1 (ตัวบ่งชี้ 1.1 ข้อ 1-6)  ขั้นพ้ืนฐาน  
    มาตรฐานที่ 3 (ตัวบ่งชี้ 3.4) ขั้นพ้ืนฐาน 
    มาตรฐานที่ 1 (ตัวบ่งชี้ 1.1 – 1.4) ปฐมวัย 
    มาตรฐานที่ 3 (ตัวบ่งชี้ 3.4) ปฐมวัย   
หน่วยงานรับผิดชอบ  งานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางนันทา   วัฒนกุล นางสาวศุทธินี   ฟักเขียว  

และนางสาวดวงกมล   สุขเทพ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ พฤษภาคม 2565  -  มีนาคม 2566 
สนองประเด็นกลยุทธ์  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 

1.  หลักการและเหตุผล 
 การจัดท างานทะเบียนนักเรียน และการจัดท าเอกสารการประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (แบบ ปพ.) ของนักเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการพัฒนางานทะเบียนสู่
ระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความส าคัญต่อสถานศึกษาอย่างมากในการออกเอกสารหลักฐานส าคัญต่างๆ 
ของนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ และที่จบการศึกษาในชั้นสูงสุดของโรงเรียน ที่ส าคัญคือการจัดเก็บข้อมูลของ
นักเรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ และพร้อมที่จะออกเอกสารส าคัญของนักเรียนได้ตลอดเวลา 
 นอกจากนี้กระบวนการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนก็เป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งในการวัดและ
ประเมินผลการเรียน การศึกษามาตรฐาน/ตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือน าไปสู่การสร้าง
แบบทดสอบวัดและประเมินผลระหว่างเรียน  และปลายปีการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการทดสอบ
ในระดับต่างๆ  ได้แก่   การทดสอบระดับชาติ (NT, O-NET) และการประเมินการอ่าน-เขียน การทดสอบ
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา      (การประเมินด้วยแบบทดสอบมาตรฐานกลาง) และการสอบที่ส่งเสริม
ศักยภาพอ่ืนๆ ของนักเรียน เช่น การสอบอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การสอบนานาชาติ 
เป็นต้น 
 ดังนั้น  โรงเรียนบ้านท่าซุง  จึงมีความตระหนักถึงความส าคัญของงานทะเบียน การวัดและ
ประเมินผล จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือจะได้มีเอกสารและระบบงานที่มีคุณภาพของโรงเรียนต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนสามารถจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียน และวัดผลให้มีความถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน และออกเอกสารหลักฐานต่างๆ ได้ทันต่อการใช้งาน 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนสามารถออกแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ได้ตรงตามมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2.3 เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถจัดท า และพัฒนาแบบทดสอบปลายภาคเรียน และปลายปีของนักเรียน
ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้ทดสอบนักเรียนเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 2.4 เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถจัดเก็บ และรายงานข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการวัดและประเมินผลนักเรียน 
ผลการทดสอบในระดับต่างๆ เป็นข้อมูลสารสนเทศในการน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 

3.1.1 ครูผู้สอนสามารถจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียน และวัดผลให้มีความถูกต้อง เป็น 
ปัจจุบัน และออกเอกสารหลักฐานต่างๆ ได้ทันต่อการใช้งาน จ านวน 6 คน 

3.1.2 ครูผู้สอนสามารถออกแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ได้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และ 
ตัวชี้วัดแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 6 คน 

3.1.3 ครูผู้สอนสามารถจัดท า และพัฒนาแบบทดสอบปลายภาคเรียน และปลายปีของ 
นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้ทดสอบนักเรียนเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
จ านวน 5 คน 

3.1.4 ครูผู้สอนสามารถจัดเก็บ และรายงานข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการวัดและประเมินผล 
นักเรียน ผลการทดสอบในระดับต่างๆ เป็นข้อมูลสารสนเทศในการน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป จ านวน 5 คน 

 3.2  เชิงคุณภาพ 
3.2.1 ครูผู้สอนสามารถจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียน และวัดผลให้มีความถูกต้อง เป็น

ปัจจุบัน และออกเอกสารหลักฐานต่างๆ ได้ทันต่อการใช้งาน อยู่ในระดับดีมาก 
3.2.2 ครูผู้สอนสามารถออกแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ได้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และ

ตัวชี้วัดแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีมาก  
3.2.3 ครูผู้สอนสามารถจัดท า และพัฒนาแบบทดสอบปลายภาคเรียน และปลายปีของนักเรียน 

ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้ทดสอบนักเรียนเป็นมาตรฐานเดียวกัน อยู่ใน
ระดับดีมาก 

3.2.4 ครูผู้สอนสามารถจัดเก็บ และรายงานข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการวัดและประเมินผลนักเรียน  
ผลการทดสอบในระดับต่างๆ เป็นข้อมูลสารสนเทศในการน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป อยู่ในระดับดีมาก 
 

4. วิธีด าเนินการและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 ระบบงานทะเบียน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 จัดซื้อ เอกสารการประเมินผลตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ปพ.) 

 
 

พฤษภาคม2565 

 
 
นางนันทา   วัฒนกุล 

 1.2 การรายงานผ่านระบบ Internet, 
Schoolmis 
 

ตามก าหนด 
การรายงาน 

นางสาวดวงกมล  สุขเทพ 
 

2 กิจกรรมที่ 2 การจัดท าแบบทดสอบของโรงเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน  
2.1 แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และปลายปี 

กันยายน - 
มีนาคม 2565 

นางนันทา  วัฒนกุล 
และคณะ 

3 กิจกรรมที่ 3 การด าเนินการทดสอบระดับต่างๆ    
 3.1 การประเมินการอ่าน - เขียน  ภาคเรียนละ 1 ครั้ง นางนันทา  วัฒนกุล 

และคณะ 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 3.2 การสอบก่อนการสอบระดับต่างๆ (Pre-NT, 

Pre O-NET)  
ธันวาคม2565  -
มกราคม 2566 

นางนันทา  วัฒนกุล 
และคณะ 

 3.3 การทดสอบระดับชาติ (RT, NT, O-NET) กุมภาพันธ์ - 
มีนาคม 2565 

นางนันทา  วัฒนกุล 
และครูผู้สอน ป.1 ป.3 ป.6 

 

5.  งบประมาณที่ใช้     
ใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุน 3,000 บาท 
งบประมาณท้ังสิ้น 3,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

1 กิจกรรมที่ 1 ระบบงานทะเบียน 
1.1 จัดซื้อ เอกสารการประเมินผลตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.) 
1.2 ค่าจัดท าแฟ้มเก็บเอกสารรายงาน
ผลการเรียน 

   
1,000 

  

2 กิจกรรมที่ 2 การจัดท าแบบทดสอบ
ของโรงเรียน 
2.1 จัดท าแบบทดสอบปลายภาคเรียน
และปลายปี 

 
 
 
 

 
 

700 
 

 
 

300 

  

3 กิจกรรมที่ 3 การด าเนินการทดสอบ
ระดับต่างๆ 
3.1 การประเมินการอ่าน - เขียน 

 
 
 

 
 

500 
 

 
 
 

  

 3.2 การสอบก่อนการสอบระดับต่างๆ 
(Pre-NT, Pre O-NET) 

 
 

200 
 

   

 3.3 การทดสอบระดับชาติ (RT, NT, 
O-NET) 

 300    

 3.4  การจัดท ารูปเล่มรายงานผลการ
ทดสอบต่างๆ 

     

   1,700 1,300  3,000 
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6. การประเมินผล 
 

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. การจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียน และ
วัดผลให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และออก
เอกสารหลักฐานต่างๆ ได้ทันต่อการใช้งาน 
 

-  ตรวจสอบเอกสาร/
แบบ ปพ.ต่างๆ 

-  แบบสังเกต 
-  แบบตรวจสอบรายการ 

2. การออกแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ได้ตรง
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

-  ตรวจสอบความ
สอดคล้องของ
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

-  แบบสังเกต 
-  แบบตรวจสอบรายการ 

3. การจัดท า และพัฒนาแบบทดสอบปลายภาค
เรียน และปลายปีของนักเรียนตั้งแต่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทั้ง 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ใช้ทดสอบนักเรียนเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

-  ตรวจสอบ
แบบทดสอบ 

-  แบบสังเกต 
-  แบบตรวจสอบรายการ 

4. การจัดเก็บ และรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การวัดและประเมินผลนักเรียน ผลการทดสอบ
ในระดับต่างๆ เป็นข้อมูลสารสนเทศในการ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

-  ตรวจสอบข้อมูล/
รายงาน 

-  แบบตรวจสอบรายการ 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ครูผู้สอนสามารถจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียน และวัดผลให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
และออกเอกสารหลักฐานต่างๆ ได้ทันต่อการใช้งาน 
 7.2 ครูผู้สอนสามารถออกแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ได้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 7.3 ครูผู้สอนสามารถจัดท า และพัฒนาแบบทดสอบปลายภาคเรียน และปลายปีของนักเรียนตั้งแต่
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้ทดสอบนักเรียนเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

7.4 ครูผู้สอนสามารถจัดเก็บ และรายงานข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการวัดและประเมินผลนักเรียน ผล
การทดสอบในระดับต่างๆ เป็นข้อมูลสารสนเทศในการน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 
 
                                 ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ 
     ( นางนันทา   วัฒนกุล ) 
    ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ 
 
 
    ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
     ( นายรุ่งโรจน์   เจนเจตวิทย์ ) 
    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าซุง 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาส่งเสริมศักยภาพวิชาการสู่ความเป็นเลิศ  
แผนงาน   แผนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ 2 (ตัวบ่งชี้ 2.2-2.6) ขั้นพ้ืนฐาน 
    มาตรฐานที่ 2 (ตัวบ่งชี้ 2.1-2.6) ปฐมวัย 
หน่วยงานรับผิดชอบ  บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางนันทา   วัฒนกุล  และ นางสาวศุทธินี  ฟักเขียว 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ พฤษภาคม  2565 – มีนาคม 2566  
สนองประเด็นกลยุทธ์  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 
22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็ม
ตามศักยภาพการจัดการเรียนการสอนตาม เป็นการจัดการศึกษาต้องยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งผู้เรียนแต่ละ
คน มีความสามารถและความถนัดหรือความสนใจที่แตกต่างกัน ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้
การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและพัฒนาตนเองในด้านที่ถนัดหรือมีความสามารถ เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพ
ของตนเอง ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน นอกจากกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียน 
เป็นส าคัญ โดยเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายซึ่งจัดว่าเป็นกระบวนการที่ส าคัญที่สุดตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) แล้ว การส่งเสริม
ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และมีสุนทรียภาพด้านดนตรี กีฬา ศิลปะการแสดง 
รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะส่งเสริมให้นักเรียน  ผู้บริหาร  ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ได้ลงมือฝึกปฏิบัติเรียนรู้และแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี  สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลาในปัจจุบัน และเป็นการส่งเสริมนักเรียน 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความสามารถด้านต่างๆ ได้มีโอกาสแสดงออกอย่างเต็มศักยภาพ 

โรงเรียนบ้านท่าซุงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของกิจกรรมสร้างสรรค์ดังกล่าวจึงจัดท าโครงการ
นี้เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้เป็นที่
ประจักษ์และสามารถสนับสนุนตัวแทนไปแข่งขันในระดับต่างๆ เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับ 
โรงเรียนบ้านท่าซงุต่อไป 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการและสามารถน าความรู้     
ทักษะ ประสบการณ์ไปใช้ในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันส่งเสริม
ผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างเต็มตามศักยภาพ   
 2.2 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงออกถึงความรู้ความสามารถทั้ง
ด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ ให้มีทักษะชีวิต ก้าวเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 มีผลงานทางวิชาการในรูปแบบและ
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วิธีการต่าง ๆ โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมความ      เป็นเลิศและส่งนักเรียนเข้าประกวด และแข่งขันทักษะ
ทางด้านวิชาการกับภายนอก ปรากฏแก่สาธารณชน 
 2.3 เพ่ือสนับสนุน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ความสามารถในการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ  
 

3.  เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 

               3.1.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 
ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพวิชาการสู่ความเป็นเลิศ 
จ านวน  7  คน 
               3.1.2 นักเรียน ที่มีความสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ มีความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการหรือมีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการภายในโรงเรียน
กับภายนอก อย่างต่อเนื่อง ทั้งระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 47 คน 
               3.1.3 ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  จ านวน 6 คน 

3.2  เชิงคุณภาพ 
               3.2.1 นักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมมีความพร้อมทั้งร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ เกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง ผ่านเกณฑ์การแข่งขัน อยู่ในระดับดีมาก  
  3.2.2 โรงเรียนได้รับชื่อเสียงเมื่อนักเรียนประสบความส าเร็จจากการแข่งขัน และมีผลการ
ประเมินต่างๆ จากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก อยู่ในระดับดีมาก 
               3.2.3 ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้สนับสนุนส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  อยู่ในระดับดี
มาก 
 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมที่ 1 ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ 

ในปีที่ผ่านมา ศึกษาบริบทและสภาพความ
เป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการพัฒนาส่งเสริม
ศักยภาพวิชาการสู่ความเป็นเลิศ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมคณะครูกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
เพ่ือศึกษาท าความเข้าใจและเตรียมความ
พร้อม 
1.2 หาแนวทางในการ พัฒนาและส่งเสริม
นักเรียน ที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญา และจิตใจ มีความเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการหรือมีความสามารถพิเศษ ได้รับการ
ส่งเสริมแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการภายใน

พฤษภาคม 2565 นางนันทา  วัฒนกุล 
นางสาวศุทธินี  ฟักเขียว 
และคณะ 
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ที ่ กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
โรงเรียนกับภายนอก อย่างต่อเนื่อง ทั้งระดับ
ปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. กิจกรรมที่ 2   พัฒนาและส่งเสริมนักเรียน
เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 ฝึกซ้อมนักเรียนเข้า ประกวด/แข่งขัน
กิจกรรม ต่างๆ  ภายนอกโรงเรียน  
2.2 ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งตัวแทนเข้าร่วม
การแข่งขันส่งนักเรียนเข้าประกวด/ แข่งขัน
โครงงาน และ กิจกรรมอ่ืนๆ  ภายนอก 
โรงเรียน  
- การแข่งขันระดับเขตคุณภาพฯ 
- การแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่ฯ 
- การแข่งขันระดับภาค 
2.3 ค่าพาหนะเดินทาง น านักเรียน ไปแข่งขัน  
2.3 จัดท าเอกสารสรุปรายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม 

พฤษภาคม2565  – 
มีนาคม 2566 
 
 
กันยายน – ตุลาคม65 
 
 
 
 
 
กันยายน – ตุลาคม65 
มกราคม-กุมภาพันธ์66 
กุมภาพันธ์ 2566 

นางนันทา  วัฒนกุล 
และคณะ 
 
 
คณะครู 
 
 
 
 
 
นางนันทา  วัฒนกุล 
และคณะครู 
 

3. กิจกรรมที่ 3  สรุปรายงานผลการด าเนิน
โครงการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.1 เก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนิน กิจกรรมที่ 
1 – 2 
3.2 จัดท าเอกสารทางวิชาการ สรุปรายงาน
ผลการด าเนินโครงการ 
3.3 เสนอสรุปรายงานผลให้แก่ผู้บริหาร
ตามล าดับ 
3.4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานผล
โครงการ 

มีนาคม 2566 นางนันทา  วัฒนกุล 
นางสาวศุทธินี  ฟักเขียว 

 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 

ใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุน  3,000 บาท 
งบประมาณท้ังสิ้น 3,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
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ที ่ กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

1. กิจกรรมที่ 1  ศึกษาผลการ
ด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 
ศึกษาบริบทและสภาพความ
เป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ
พัฒนาส่งเสริมศักยภาพวิชาการ
สู่ความเป็นเลิศ 
1.1 เอกสารโครงการ 

     

2. กิจกรรมที่ 2  พัฒนาและ
ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะวิชาการท้ังภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
2.1 เอกสารโครงการ 

     

 - วัสดุ อุปกรณ์ ฝึกซ้อม 
ระดับปฐมวัย  

  2,000   

 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
 2.2 ค่าท่ีพัก นักเรียน ไป

แข่งขัน 
     

 2.3 ค่าเบี้ยเลี้ยงครูและ
นักเรียนที่ เข้าร่วมแข่งขัน 

     

 2.4 อ่ืน ๆ (ค่าน ามันเชื้อเพลิง 
ค่าเดินทาง ฯลฯ)                 

 1,000    

 2.5 จัดท าเอกสารสรุปรายงาน
ผลการด าเนินกิจกรรม 

     

3. กิจกรรมที่ 3  สรุปรายงานผล
การด าเนินโครงการ 

     

 

6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียน ร้อยละ 100 มีความสมบูรณ์ทั้งด้าน
ร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ มีความเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการหรือมีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริม
แข่งขันทักษะทางด้านวิชาการภายในโรงเรียนกับ
ภายนอก อย่างต่อเนื่อง ทั้งระดับปฐมวัยและการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  

-  ส ารวจ 
 

-  แบบส ารวจ 
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2. นักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมมีความพร้อมทั้งร่างกาย 
สติปัญญา และจิตใจ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ผ่าน
เกณฑ์การแข่งขัน ร้อยละ 85 

-  ส ารวจ 
 

 

-  แบบส ารวจ 
 

 

3. โรงเรียนได้รับชื่อเสียงเมื่อนักเรียนประสบ
ความส าเร็จจากการแข่งขัน และมีผลการประเมินต่างๆ 
จากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก  
ร้อยละ 85 

-  ส ารวจ 
 
 

 

-  แบบส ารวจ 
 
 

 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 นักเรียน มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ

หรือมีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการภายในโรงเรียนกับภายนอก 
อย่างต่อเนื่อง ทั้งระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

7.2 นักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมมีความพร้อมทั้งร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ เกิดความภาคภูมิใจ
ในตนเอง ผ่านเกณฑ์การแข่งขัน  

7.3 โรงเรียนได้รับชื่อเสียงเมื่อนักเรียนประสบความส าเร็จจากการแข่งขัน และมีผลการประเมิน
ต่างๆ  จากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก  

 
 

ลงชื่อ……………………………………………ผู้เสนอโครงการ 
                                                     ( นางสาวศุทธินี   ฟักเขียว) 
           ต าแหน่ง ครอัูตราจ้างโรงเรียนบ้านท่าซุง 
 
 

ลงชื่อ……………………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                  (นายรุ่งโรจน์   เจนเจตวิทย์) 
                                      ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าซุง 
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ชื่อโครงการ   ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
แผนงาน   แผนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ 2 (ตัวบ่งชี้ 2.1-2.6) ขั้นพ้ืนฐาน 
    มาตรฐานที่ 2 (ตัวบ่งชี้ 2.1-2.6) ปฐมวัย 
หน่วยงานรับผิดชอบ  บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางนันทา   วัฒนกุล 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ พฤษภาคม  2565 – มีนาคม 2566  
สนองประเด็นกลยุทธ์  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 27 วรรคหนึ่งที่บัญญัติไว้ว่า “ให้
คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือความเป็นไทย 
ความเป็นพลเมืองที่ดีของ ชาติ การด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพ่ือการศึกษาต่อ” และใน
วรรคสองที่ว่า “ให้สถานศึกษาขั้น พ้ืนฐานมีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในวรรคหนึ่งใน
ส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและ สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือเป็น
สมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และ ประเทศชาติ”  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้สถานศึกษา
ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ลงวันที่ 11  
กรกฎาคม  2560 และมอบหมายให้โรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของตนเอง
เพ่ือใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา  2561  เป็นต้นไป  หลักสูตรสถานศึกษาเป็นแบบแผน แนวทางหรือข้อก าหนด
ของการจัดการศึกษา ที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีความสามารถ โดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่
ศักยภาพสูงสุดของตนรวมถึงระดับขั้นของมวลประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้สะสม ซึ่งจะช่วยให้
ผู้เรียนน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ประสบการณ์ส าเร็จในการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักตนเอง มีชีวิตอยู่ใน
โรงเรียน ชุมชน สังคม และโลกอย่างมีความสุข   ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษา-ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเป็นหลักสูตรแกนกลางให้สถานศึกษาน าไปจัดท า
สาระ ให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของท้องถิ่นและของผู้เรียน หลังจากที่ได้มีการน าหลักสูตรไปใช้
ระยะหนึ่งแล้ว จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็น
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและเข้าถึงความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
และเหมาะสม การพัฒนาหลักสูตร เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการท างานอย่างต่อเนื่องและต้องค านึงถึง
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนตามกาลเวลา จะกระท าทุกครั้งเมื่อสังคมมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะ
สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นจะท าให้ผู้เรียนได้เพ่ิมพูนประสบการณ์ขึ้นมาใหม่ และพร้อมที่จะน าประสบการณ์
และความรู้ที่เกิดขึ้นมานั้น ไปพัฒนาตนและสังคมให้เจริญงอกงามยิ่งข้ึน 
 เพ่ือให้หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสม ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และผลิตผู้เรียน
ที่มีคุณภาพสู่สังคม โดยมีรากฐานแห่งความเป็นไทย โรงเรียนบ้านท่าซุงจึงจัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษานี้ข้ึน 
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2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ หลักสูตรรายวิชา

เพ่ิมเติม หลักสูตรท้องถิ่นและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง สอดคล้องกับ
ท้องถิ่น และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน  เสริมทักษะการ
เรียนรู้ที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

2.2 เพ่ือให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถ
น าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

3.  เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 

    3.1.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 
ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และ 
ใช้หลักสูตรของสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน บันทึกผลการใช้หลักสูตร ให้ข้อเสนอแนะ
ปรับปรุง  แก้ไขสิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการใช้หลักสูตรติดตาม  นิเทศการใช้หลักสูตรทุกระดับชั้นอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง  จ านวนบุคลากร  7 คน 
               3.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  จ านวนบุคลากร  7  คน 

3.2  เชิงคุณภาพ 
               3.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนา
หลักสูตรและสามารถ จัดท าหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นและเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล  ตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน  เสริมทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 
21  
               3.2.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงกับเป้าหมาย
การศึกษาและความต้องการของ ผู้เรียนและท้องถิ่น ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นของการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  

4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1  ศึกษาผลการด าเนิน
โครงการฯ ในปีที่ผ่านมา ศึกษาบริบทและ
สภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมคณะครู เพื่อศึกษาท าความ
เข้าใจหลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตร

พฤษภาคม 2565 
 

นางนันทา   วัฒนกุล 
และคณะ 
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ที ่ กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
1.2 หาแนวทางในการ พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบแนวทางของ
หลักสูตรฉบับปรับปรุงเป็นต้นฉบับ 
- หลักสูตรระดับปฐมวัย  
- หลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
- หลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
- หลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
- หลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
- หลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
- หลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
1.3 อบรมสัมมนาตรวจสอบต้นฉบับ
หลักสูตร/จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้/
เครื่องมือวัดผลประเมินผลและแก้ไขระเบียบ 

  
 
 
 
 
นางสาวพรเพ็ญ เตมียนันท์ 
นางนันทา  วัฒนกุล 
และคณะ 

2.  กิจกรรมที่ 2   ใช้หลักสูตร บันทึกผลการใช้
หลักสูตร ให้ข้อเสนอแนะปรับปรุง  แก้ไขสิ่ง
ที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการใช้หลักสูตร
ติดตาม นิเทศการใช้หลักสูตรทุกระดับชั้น  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 ประชุมวิเคราะห์สาระมาตรฐานการ
เรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
2.2 ด าเนินการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร 
2.3 วัดและประเมินผลนักเรียนตาม
หลักสูตร 
2.4 จัดท าเอกสารสรุปรายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม 

พฤษภาคม2565  – 
มีนาคม 2566 

นางนันทา  วัฒนกุล 
และคณะ 
 

3. กิจกรรมที่ 3  สรุปรายงานผลการด าเนิน
โครงการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.1 เก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนิน กิจกรรม
ที่1–2 
3.2 จัดท าเอกสารทางวิชาการ สรุปรายงาน
ผลการด าเนินโครงการ 
3.3 เสนอสรุปรายงานผลให้แก่ผู้บริหาร
ตามล าดับ 

มีนาคม 2566 นางนันทา  วัฒนกุล 
และคณะ 
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ที ่ กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3.4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานผล
โครงการ 
ปัญหาอุปสรรคในการใช้หลักสูตรติดตาม 
นิเทศการใช้หลักสูตรทุกระดับชั้น  

 

5. งบประมาณที่ใช้ 
ใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุน  0 บาท 
งบประมาณท้ังสิ้น 0 บาท โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

1
. 

กิจกรรมที่ 1 ศึกษาผลการ
ด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่าน
มา ศึกษาบริบทและสภาพ
ความเป็นไปได้ในการพัฒนา
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา   

     

2
. 

กิจกรรมที่ 2 ใช้หลักสูตร 
บันทึกผลการใช้หลักสูตร ให้
ข้อเสนอแนะปรับปรุง  แก้ไข
สิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการ
ใช้หลักสูตรติดตาม นิเทศการ
ใช้หลักสูตรทุกระดับชั้น  
2.1 วัสดุจัดกิจกรรมโครงการ 

     

3
. 

กิจกรรมที่ 3  สรุปรายงานผล
การด าเนินโครงการ 

     

      0 
 

6.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ มี
ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถ จัดท า
หลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นและ
เทียบเคียงกบัมาตรฐานสากล  ร้อยละ 85 
2. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา สามารถพัฒนาตนเองตามกลุ่มสาระ

-  ส ารวจ 
 
 
 
 
-  ส ารวจ 
 

-  แบบส ารวจ 
 
 
 
 
 
-  แบบส ารวจ 
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การเรียนรู้ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความ
ถนัดและความสนใจของผู้เรียน  เสริมทักษะการเรียนรู้ที่
จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 90 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการวัดผลประเมินผล
ตามสภาพจริงกับเป้าหมายการศึกษาและความต้องการ
ของ ผู้เรียนและท้องถิ่น ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุก
ระดับชั้นของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานร้อยละ 85 

 
 
 
-  ส ารวจ 
 
 

 
 
 
-  แบบส ารวจ 
 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยเหมาะสมกับพัฒนาการผู้เรียน มีคุณภาพเหมาะสม
สามารถใช้พัฒนาผู้เรียนได้ตามศักยภาพ ตรงกับความต้องการของผู้เรียน และชุมชน 
 7.2 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เป็นไปตามแนวทางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตอบสนองความต้องการ ความถนัดและความ
สนใจของผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานความรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง มีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 มีศักยภาพในความเป็นพลเมืองและพลโลก ด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รัก
ความเป็นไทย  และมีทักษะในการด ารงชีวิตรวมถึงทักษะในการประกอบอาชีพ 
 7.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและพัฒนา  
นักเรียนให้เป็นนักเรียนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ และสติปัญญา พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ผลิต
และใช้สื่ออุปกรณ์การเรียน ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
 

 
ลงชื่อ……………………………………………ผู้เสนอโครงการ 

                                                ( นางนันทา  วัฒนกุล) 
         ต าแหน่ง คร ู วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ 
 
 

ลงชื่อ……………………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                                              (นายรุ่งโรจน์   เจนเจตวิทย์) 
                                      ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าซุง 
 
 
 
 
 



 
๙๘ แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2565 

 

ชื่อโครงการ   พัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน 
แผนงาน   กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ 2 (ตัวบ่งชี้ 2.4 และ 2.6) ขั้นพ้ืนฐาน 
    มาตรฐานที่ 2 (ตัวบ่งชี้ 2.3) ปฐมวัย 
หน่วยงานรับผิดชอบ  งานบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย์ และนางนันทา  วัฒนกุล 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ พฤษภาคม 2565  -  มีนาคม 2566 
สนองประเด็นกลยุทธ์  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
        การพัฒนาการเรียนการสอนตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นั้น จะเน้นการ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผู้สอนเป็นผู้ช่วยส่งเสริม  แนะแนวทางให้เกิดองค์ความรู้แก่
ผู้เรียน โดยการจัดหาแหล่งการเรียนรู้  ทั้งแหล่งการเรียนรู้ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  และน าเอา
เทคโนโลยี มาผสมผสานให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด  ดังนั้นผู้สอน  ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา  จะต้องพัฒนาตนเอง  พัฒนาความรู้ความสามารถทั้งด้านเนื้อหาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ตาง ๆ  
ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบสอน  ด้านการถ่ายทอดความรู้สู่เรียนในวิธีต่าง ๆ  ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ให้มาก
ที่สุด  ต้องพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพ  ซึ่งขึ้นอยู่กับการมีร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง  มีขวัญ
ก าลังใจที่ดี   
        ดังนั้น  ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน  เป็นบุคคลส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในโรงเรียน  ถือเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาการศึกษา  เป็นผู้ที่ให้การ
ส่งเสริม  สนับสนุนและจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าประสงค์
ของสถานศึกษา   ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน  จ าเป็นต้องหมั่น
ฝึกฝนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  มีการแสวงหาความรู้  และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ อีกทั้งต้องเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ในการเรียนรู้  จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา  เพ่ือให้รู้เท่าทันกับกระแส
โลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ประกอบกับสถานศึกษาต้องมีการเตรียมความพร้อม
ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน  ให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล  โครงการ
นี้จึงเป็นการเสริมสร้างให้ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  เจ้าหน้าที่ ของโรงเรียน  ให้ไ ด้รับการ
พัฒนาในวิชาชีพ  อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญ  ก าลังใจ  ความสมัครสมานสามัคคี  ความเป็นเอกภาพของ
องค์กร  สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพ  ต่อ
องค์กรและงานราชการสืบต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค ์
         2.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ได้รับการพัฒนาด้วย
การอบรมพัฒนาหรือศึกษาดูงาน จากหน่วยงานอื่น ๆ 
        2.2 เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ  ความสามัคคี  และความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  ระหว่างผู้บริหาร  ครู  
บุคลากรทางการศึกษา  และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน 

2.3 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน สามารถ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  



 
๙๙ แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2565 

 

 
3.  เป้าหมาย 
        3.1 เชิงปริมาณ 

    3.1.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ได้รับการพัฒนาด้วย
การอบรมพัฒนาหรือศึกษาดูงาน จากหน่วยงานอื่น ๆ จ านวน 8 คน 
        3.2 เชิงคุณภาพ 
     3.2.1  ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน  มีขวัญก าลังใจ  มี
ความสามัคคี  และมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  อยู่ในระดับดีมาก 

    3.2.2  ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน  สามารถปฏิบัติงาน
ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  อยู่ในระดับดีมาก 
 

4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 อบรม สัมมนา พัฒนาบุคลากร 

ขั้นตอนการด าเนินงาน  
  

 1.1 ส่งผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  
และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน   เข้ารับการอบรม  
สัมมนา   จากหน่วยงานต่าง ๆ ตามความเหมะ
สม 

พฤษภาคม2565 -
มีนาคม 2566 

นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย์ 
 

 1.2 เก็บรวบรวมใบประกาศ  เกียรติบัตรฯ  ที่ 
ผ่านการอบรม  สัมมนาของบุคลากร 

 นางนันทา  วัฒนกุล 

2 กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานหน่วยงานอื่น  มีนาคม 2566 นางนันทา  วัฒนกุล 
3 กิจกรรมที่ 3 ค่าจ้างครูอัตราจ้าง  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.1 จ้างครูวิชาเอกภาษาไทย 
3.2 จ้างครูวิชาเอกปฐมวัย 
3.3 จ้างครูวิชาเอกวิทยาศาสตร์ 

พฤษภาคม2565 -
มีนาคม 2566 

นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย์ 
นางนันทา  วัฒนกุล 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ 
ใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุน 5,000 บาท เงินนอกงบประมาณ 264,000 บาท 
งบประมาณท้ังสิ้น 269,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

1.  กิจกรรมที่ 1 อบรม สัมมนา พัฒนา
บุคลากร 

     

2. กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานหน่วยงาน
อ่ืน 
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ที ่ กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

3. ค่าจ้างครู 264,000 5,000   269,000 
หมายเหตุ  ทุกกิจกรรมสามารถถัวจ่ายกันได้ 
 

6. การประเมินผล 
 

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.  ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา              
และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน เข้ารับการอบรม
สัมมนา จากหน่วยงานต่าง ๆ ตามความเหมาะสม  
จ านวน  8 คน 

-  การสังเกต 
-  การจดบันทึก 

-  การสังเกต 
-  แบบจดบันทึกหรือ
บันทึกข้อความ 

2.  ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และ
เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน  มีขวัญก าลังใจ  มีความ
สามัคคี  และมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

-  การประเมินเจตคติ -  แบบสอบถาม 

3.  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ   

-  การสังเกต 
-  การประเมินความพึง
พอใจ 

-  การสังเกต 
-  แบบสอบถาม 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1  ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน  ได้รับการพัฒนาด้วยการ

อบรมพัฒนา  หรือศึกษาดูงาน  จากหน่วยงานอื่น ๆ  จ านวนมากกว่า  8  คน 
7.2  ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน  มีขวัญก าลังใจในการ

ปฏิบัติงาน  มีความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  คิดเป็นร้อยละ 90  ขึ้นไป 
7.3 ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน  สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับ

มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  คิดเป็นร้อยละ  90  ขึ้นไป  
 
 
                       ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ 

( นางนันทา  วัฒนกุล ) 
     ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ 
 
 
    ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
            ( นายรุ่งโรจน์   เจนเจตวิทย์ ) 
    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าซุง 
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ชื่อโครงการ   ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ 1 (ตัวบ่งชี้ 1.1-1.2) ขั้นพ้ืนฐาน 
    มาตรฐานที่ 2 (ตัวบ่งชี้ 2.1-2.6) ขั้นพ้ืนฐาน 
    มาตรฐานที่ 3 (ตัวบ่งชี้ 3.1-3.5) ขั้นพ้ืนฐาน 
    มาตรฐานที่ 1 (ตัวบ่งชี้ 1.1-1.4) ปฐมวัย 
    มาตรฐานที่ 2 (ตัวบ่งชี้ 2.1-2.6) ปฐมวัย 
    มาตรฐานที่ 3 (ตัวบ่งชี้ 3.1-3.4) ปฐมวัย 
หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนันทา  วัฒนกุล  นางสาวศุทธินี  ฟักเขียว  
 และ นางสาวรัตติกาล  แก้วสุข 
ลักษณะโครงการ            โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 
สนองประเด็นกลยุทธ์  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6 

1.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ออกกฎกระทรวงข้อ 2 ไว้ว่า  “การประกันคุณภาพการศึกษา” 
หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
แต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษา
ที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่า
สถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาและบรรลุเป้าประสงค์ของ
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล ข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ เพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทุนมนุษย์และเป็นเป้าหมาย
ส าคัญที่สุดที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกคนในสถานศึกษาต้องรับรู้ และปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้
บรรลุถึงเป้าหมายคือมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนดและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาที่เกิดขึ้น 
จากกฎกระทรวงและความส าคัญดังกล่าวโรงเรียนจึงก าหนดให้มีโครงการการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขึ้นเพ่ือให้เกิดความมั่นใจแก่ทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาทุกระดับของโรงเรียนมีคุณภาพและจะ
คงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน 
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2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  เพื่อด าเนินการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
2.2  เพื่อรายงานและเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพภายในต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงาน 

ต้นสังกัด 
2.3  เพื่อน าผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาไปปรับปรุงพัฒนา 

การด าเนินงานของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
 

3.  เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 

          3.1.1  บุคลากรครูทุกคนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในงานระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

         3.1.2  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3  ทุกคนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัยด้านคุณภาพของเด็กตามท่ีโรงเรียนก าหนด 

               3.1.3  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  ทุกคนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ด้านคุณภาพของผู้เรียนตามท่ีโรงเรียนก าหนด 

      3.1.4  โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายในจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างน้อย 
ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง                                                              
  3.2  เชิงคุณภาพ 

3.2.1  บุคลากรครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมมีความพึงพอใจต่องานระบบประกัน 
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนระดับดีมาก 

    3.2.2  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3  ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานการศึกษาระดับ 
ปฐมวัย ด้านคุณภาพของเด็กตามท่ีโรงเรียนก าหนด อยู่ในระดับดีมาก 

      3.2.3  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ด้านคุณภาพของผู้เรียนตามท่ีโรงเรียนก าหนด อยู่ในระดับดีมาก 

3.2.4  โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในจากหน่วยงานต้นสังกัดในระดับดีมาก 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1  สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับครู บุคลากร 
คณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครอง ชุมชน 
และผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ   
1.2  วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร
สถานศึกษา จุดเน้น บริบท ความต้องการ ทิศ
ทางการจัดการศึกษา อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
โรงเรียน 

พฤษภาคม2565 นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย์ 
นางนันทา  วัฒนกุล 
และคณะ 
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ที ่ กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.3  ก าหนดเป็นมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
และประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 
 

2. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1  วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของปัจจัยภายใน
โรงเรียน วิเคราะห์ โอกาส และอุปสรรคของปัจจัย
ภายนอกโรงเรียน ประเมินสถานภาพของโรงเรียน 
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ก าหนดกรอบ
กลยุทธ์/กลยุทธ์การพัฒนา ก าหนดแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมรองรับ ประมาณการงบประมาณ 
ทรัพยากรที่ใช้สนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียน 

พฤษภาคม 2565 นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย์ 
นางนันทา  วัฒนกุล 
และคณะครู 

 2.2  จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
เป็นแผนระยะกลาง  4  ปี 
2.3  วิเคราะห์ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
วิเคราะห์  ประมาณการงบประมาณรายรับ รายจ่าย 
จัดล าดับความส าคัญของโครงการ จัดท ารายละเอียด
ของโครงการ กิจกรรม 
2.4  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี (Action Plan) 
2.5  เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ให้ความเห็นชอบ 

  

3. ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.1  ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
3.2  ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของแผนงานโครงการ กิจกรรมต่างๆ  
3.3  จัดท าเอกสารสรุปรายงานผลการด าเนิน
โครงการ  กิจกรรม 

พฤษภาคม 2565  
– มีนาคม 2566 

 
 
 
คณะครูโรงเรียนบ้านทา่ซุง 
 
นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย์ 
นางนันทา  วัฒนกุล 

4. ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
ของโรงเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
4.1  ก าหนด/มอบหมายผู้รับผิดชอบในการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

พฤษภาคม 2565  
– มีนาคม 2565 

 
 
 
นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย์ 
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ที ่ กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 4.2  วิเคราะห์มาตรฐานและเป้าหมายตามมาตรฐาน

การศึกษาของโรงเรียนที่ประกาศใช้ ก าหนดวิธีการ
และเครื่องมือที่ใช้เก็บ รวบรวมข้อมูล 
4.3  ด าเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในของโรงเรียน 
4.4  สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของ
โรงเรียน 

 นางนันทา  วัฒนกุล 
 
 
นางนันทา  วัฒนกุล 
 
นางนันทา  วัฒนกุล 

5. ติดตามผลการด าเนินการให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
5.1  ก าหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามผล  
5.2  ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานติดตามผล  
5.3  วิเคราะห์ ก าหนดกรอบและสร้างเครื่องมือ
ติดตามผล 
5.4  จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ  
5.5  รายงานผลการติดตาม 

พฤษภาคม 2565  
– มีนาคม 2566 

นางนันทา  วัฒนกุล 
นางสาวศุทธินี  ฟักเขียว 
นางสาวรัตติกาล  แก้วสุข 

6. จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง  
(Self - Assessment Report : SAR) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
6.1  รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลทั่วไปและผล
การประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
6.2  จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง 
6.3  เสนอรายงานผลการประเมินตนเองต่อ
คณะกรรมการ 
 สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ 
6.4  จัดส่งรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
6.5  เผยแพร่รายงาน 

มีนาคม 2566 นางนันทา  วัฒนกุล 
นางสาวศุทธินี  ฟักเขียว 
นางสาวพรเพ็ญ เตมียนนัท ์

7. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
7.1  เก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนิน  
กิจกรรมที่ 1 – 6  
7.2  จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
7.3  เสนอสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการต่อ
ผู้บริหารตามล าดับ 
7.4  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานผลโครงการ 

มีนาคม 2566 นางนันทา  วัฒนกุล 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ 
ใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุน  1,000 บาท 
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งบประมาณท้ังสิ้น 1,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

1. กิจกรรมที่ 1 ก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน 
1.1  วสัดุประกอบการจัด
กิจกรรม 

  
 
 

 
 

 

 -  กระดาษ A4  1  รีม  รีมละ 
130 บาท 

  130   

2. กิจกรรมที่ 2 ด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 

     

 2.1 วัสดุประกอบการจัด
กิจกรรม 

     

3. กิจกรรมที่ 3 ประเมินผล
และตรวจสอบ    
คุณภาพการศึกษาภายใน
ของโรงเรียน 
3.1 วัสดุประกอบการจัด
กิจกรรม 

     

 -  กระดาษ A4 1 รีม  รีมละ 
130 บาท 

  130   

4.  กิจกรรมที่ 4 ติดตามผลการ
ด าเนินการให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 
4.1 วัสดุประกอบการจัด
กิจกรรม 

     

5. กิจกรรมที่ 5 จัดท ารายงาน
ผลการประเมิน 
ตนเอง 
5.1  วสัดุประกอบการจัด
กิจกรรม - กระดาษ A4 2 
รีม  รีมละ 130 บาท 

   
 
 
 
 

260 
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ที ่ กิจกรรม 
รวม 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

 
 

5.2  ค่าจ้างเข้าเล่มรายงาน
ผลการประเมินตนเอง  
(Self - Assessment 
Report : SAR)   

 400 
 

   

 ระดับปฐมวัย  2  ชุด  และ
ระดับ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
2  ชุด   

     

6. กิจกรรมที่ 6 สรุปรายงาน
ผลการด าเนิน    
โครงการ 
6.1  วสัดุประกอบการจัด
กิจกรรม 

  
 
 

   

 6.2  ค่าจ้างเข้าเล่มเอกสาร
สรุปรายงานผล 
การด าเนินโครงการ 2 ชุด   

 80    

      1,000 
 
6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.  บุคลากรครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมมี
ความพึงพอใจต่องานระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน ร้อยละ 90 
2.  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3  ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ด้าน
คุณภาพของเด็กตามที่โรงเรียนก าหนดและมีนักเรียน
ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ  90 
3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  ผ่านเกณฑ์
การประเมินตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  ด้านคุณภาพของผู้เรียนตามที่โรงเรียน
ก าหนดและมีนักเรียนระดับดีขึ้นไป ร้อยละ  90 
4.  โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในจาก 
หน่วยงานต้นสังกัดในระดับดีขึ้นไป 

-  แบบส ารวจ 
 
 
-  ประเมินคุณภาพ 
 
 
 
-  ประเมินคุณภาพ 
 
 
 
-  การสังเกต 

-  แบบส ารวจ 
 
 
-  แบบประเมิน
คุณภาพ 
 
 
-  แบบประเมิน
คุณภาพ 
 
-  ผลการประเมิน 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 โรงเรียนมีความเข้มแข็งและชุมชนให้ความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
7.2 โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง       

     
 
 
 
ลงชื่อ……………………………………ผู้เสนอโครงการ 
          (นางนันทา  วัฒนกุล) 
ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ 
 
 
ลงชื่อ ……………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายรุ่งโรจน์   เจนเจตวิทย์) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าซุง 
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ชื่อโครงการ                           นิเทศภายใน 
แผนงาน    การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
สนองมาตรฐาน                       มาตรฐานที่ 2 (ตัวบ่งชี้ 2.3-2.6) ขั้นพ้ืนฐาน 
     มาตรฐานที่ 2 (ตัวบ่งชี้ 2.2, 2.3 และ 2.6) ปฐมวัย 
หน่วยงานรับผิดชอบ                 ฝ่ายบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                 นายรุ่งโรจน์   เจนเจตวิทย์  และ นางนันทา  วัฒนกุล 
ลักษณะโครงการ                        โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ          พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 
สนองประเด็นกลยุทธ์   ประเด็นกลยุทธ์ที่  6 
  
1.  หลักการและเหตุผล 
        ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 มาตรา 
22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนส าคัญท่ีสุดกระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ การจัดการเรียนการสอนตาม มาตรา 22  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เป็นการจัดการศึกษาต้องยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งผู้เรียนแต่ละคนมี
ความสามารถและความถนัดหรือความสนใจที่แตกต่างกัน ผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้การ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและพัฒนาตนเองในด้านที่ถนัดหรือมีความสามารถ เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพของ
ตนเอง 
        การนิเทศภายในโรงเรียน มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนรู้และการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกฝ่ายในที่
จะต้องมีการติดตาม การนิเทศภายในกับครูทุกคนในแต่ละระดับชั้นเรียน ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องใน
แนวทางเดียวกัน เน้นการช่วยเหลือ สนับสนุนและส่งเสริมเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ ตามศักยภาพ
ของผู้เรียนเพ่ือให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาด้วยวิธีที่หลากหลาย จน
เกิดผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตามความต้องการของสังคมเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็น
สากล อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิมศักยภาพทางด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้ สอนให้สอดคล้อง
กับนโยบายการศึกษาของโรงเรียนให้ทันเหตุการณ์ในยุคโลกาภิวัฒน์และสนองนโยบายในการจัดการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่ให้มีการจัดการเรียนรู้และวัดประเมินผลที่หลากหลาย เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้เป็นพลเมืองที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
  โรงเรียนบ้านท่าซุง จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
ครูได้รับการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ ส่งผลให้การจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพท าให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ท่ีหลากหลาย และสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  เพื่อให้โรงเรียนมีรูปแบบและกระบวนการในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลนิเทศภายใน 

โรงเรียนด้านวิชาการ อย่างเป็นระบบ ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ  
2.2  เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของครูให้สูงขึ้น 
2.3  เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาให้สูงขึ้น 
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3.  เป้าหมาย      
3.1  เชิงปริมาณ 

3.1.1  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีรูปแบบและกระบวนการในการนิเทศติดตาม  
ประเมินผลนิเทศภายในโรงเรียนด้านวิชาการ อย่างเป็นระบบ ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ จ านวน  7  คน  

3.1.2  ยกระดับประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของครู จ านวน  7 คน 
             3.1.3  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์และสมรรถนะส าคัญ  
ผ่านเกณฑต์ามหลักสูตร  จ านวน  47 คน 

3.2  เชิงคุณภาพ 
3.2.1  โรงเรียนมีรูปแบบและกระบวนการในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลนิเทศภายใน 

โรงเรียนด้านวิชาการ อย่างเป็นระบบ ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  อยู่ในระดับดีมาก 
3.2.2  เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของครู อยู่ในระดับดีมาก 

     3.2.3  เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตร อยู่ในระดับดีมาก 

 

4. กิจกรรมและข้ันตอนด าเนินงาน 

 
 

ที ่ กิจกรรมและข้ันตอนด าเนินงาน    ระยะเวลา    ผู้รับผิดชอบ 
  1. กิจกรรมนิเทศภายใน 

1.1 วางแผนและก าหนดแผนการนิเทศภายใน 
1.2 ประชุมคณะกรรมการบริหารก าหนดการ
นิเทศภายในและชี้แจงงานนิเทศให้คณะครู
รับทราบ 
1.3 นิเทศภายในตามแผนที่ก าหนดและการ
สังเกตการสอนและเยี่ยมห้องเรียน ภาคเรียนละ 
2 ครั้ง 
 
1.4 ติดตามตรวจสอบประเมินความก้าวหน้า 
1.5 สรุปการนิเทศ ครั้งที่ 1 
1.6 สรุปการนิเทศ ครั้งที่ 2 

 
พฤษภาคม 2565 
พฤษภาคม 2565 
 
 
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
มิ.ย.และ ก.ย.65 
ธ.ค.65 และ  
ก.พ.66 
ก.ค.65 - กพ.66 
กันยายน 2565 
กุมภาพันธ์ 2566 

 
นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย์ 
นางนันทา  วัฒนกุล 
 
 

 2. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
ขั้นตอนกาด าเนินงาน 
2.1 เก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนิน กิจกรรมการ
นิเทศภายใน 
2.2 จัดท าเอกสาร สรุปรายงานผลการด าเนิน
โครงการ 
2.3 สรุปผลและรายงานผล 
 

 
 
มีนาคม 2566 
 
มีนาคม 2566 
 
มีนาคม 2566 

 
 
นางนันทา  วัฒนกุล 
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5.  งบประมาณที่ใช้    
ใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุน 0 บาท 
งบประมาณท้ังสิ้น 0 บาท โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 

ที ่ กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

1. กิจกรรมที่ 1 นิเทศภายใน      
2.  กิจกรรมที่ 2 สรุปรายงาน

ผลการด าเนินโครงการ 
     

      0 
 

6.การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. โรงเรียนมีรูปแบบและกระบวนการ
ในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
นิเทศภายในโรงเรียนด้านวิชาการ อย่าง
เป็นระบบ ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ  
ร้อยละ 80 

-  ประเมินความพึงพอใจ 
 
 

 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
-  แบบบันทึกการนิเทศชั้นเรียน 
 
 

2. เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอนของครู ร้อยละ 80 

-  ประเมินความพึงพอใจ 
 

-  แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

3. เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และสมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา ร้อยละ 80 

- ประเมินความพึงพอใจ 
 

-  แบบประเมินความพึงพอใจ 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  ครูปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนมาเป็นแบบที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
        7.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นสูงขึ้นน 
 7.3  ผลการประเมินการด าเนินงานโครงการเป็นข้อมูลส าคัญในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนาการด าเนินงานตามโครงการอย่างต่อเนื่อง 
 
                                       ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                    (นางนันทา  วฒันกุล)  
                                          ต าแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ 
  
                           ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ     
                                                (นายรุ่งโรจน์   เจนเจตวิทย์) 

               ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าซุง 
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ส่วนที่   5   
   การก ากับ ตดิตามการประเมินและการรายงาน 

 
1.  การก ากับ ติดตาม 
 

1.1  แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
1.2 ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานวัตถุประสงค์ของขอบข่ายส าคัญ และจัดท าปฏิทินการติดตามคุณภาพ
การศึกษา 

 1.3 ด าเนินการติดตามผลโดยตรวจสอบความก้าวหน้าด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิตและปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่องและเป็นระยะ 
 1.4 รวบรวมข้อมูล ร่องรอย หลักฐานการด าเนินงานทั้งหมาดในภาพรวมของแผนพัฒนาการศึกษา   
 1.5 ร่วมจัดท ารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 1.6  เตรียมการและให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 

2.  การประเมินแผน /โครงการ/กิจกรรม 
 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 
 2.2 ก าหนดกรอบการประเมิน  โครงการ กิจกรรม ตามแผน 
 2.3 จัดท าเครื่องมือการประเมิน  แล้วท าการประเมินในแต่ละโครงการ 
 2.4 น าผลการประเมินมาจัดท าเป็นรายงานผลโครงการ  
 

3.  การรายงานผลและการจัดท าข้อมลสารสนเทศ 
 3.1 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ   
 3.2 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ 
 3.3  เขียนรายงานประจ าปีสถานศึกษา  จัดท าเป็นรูปเล่ม 
 3.4  น าเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3.5  รายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัด  
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 ปฏิทินการติดตาม ก ากับและประเมินผล 
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2565 

 
โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ/ 

ผู้นิเทศ ติดตาม พ.ศ 2564 พ.ศ. 2565 
พค
. 

มิย. กค. สค. กย ตค พย. ธค มค
. 

กพ. มีค
. 

1.โครงการห้องสมุดมีชีวิต            นายอัมรินทร์ 
/นายรุ่งโรจน์ 

2.โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ             นางสาวดวงกมล 
/นายรุ่งโรจน์ 

3.โครงการโรงเรียนสีขาวต่อต้านยา
เสพติด 

           นางสาวรัตติกาล/ 
นายรุ่งโรจน์ 

4.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง            นายอัมรินทร์/ 
นายรุ่งโรจน์ 

5.โครงการนักเรียนท่าซุง 3D            นายรุ่งโรจน์/ 
นายรุ่งโรจน์ 

6.โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย            นางสาวพรเพ็ญ/ 
นายรุ่งโรจน์ 

7.โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
การงานอาชีพ 

           นางนันทา/ 
นายรุ่งโรจน์ 

8.โครงการโรงเรียนสีเขียวและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

           นางสาวศุทธินี/ 
นายรุ่งโรจน์ 

9.โครงการอาหารกลางวันและ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน 

           นางสาวรัตติกาล/ 
นายรุ่งโรจน์ 

10.โครงการพัฒนาปรับปรุง
สิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ 

           นายอัมรินทร์/ 
นายรุ่งโรจน์ 

11.โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

           นางสาวรัตติกาล/ 
นายรุ่งโรจน์ 

12.โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

           นางสาวรัตติกาล/ 
นายรุ่งโรจน์ 

13.โครงการพัฒนาความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรของ
นักเรียน 

           นางนันทา/ 
นายรุ่งโรจน์ 

14.โครงการพัฒนาระบบงาน
ทะเบียนการวัดและประเมินผล 
 

           นางนันทา/ 
นายรุ่งโรจน์ 



 

๑๑
๓ 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565  
 

แผนงาน/โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้นิเทศ ติดตาม พ.ศ 2565 พ.ศ. 2566 

พค. มิย. กค. สค. กย ตค พย. ธค มค. กพ. มีค
. 

15.โครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพ
ทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ 

           นางสาวศุทธินี/ 
นายรุ่งโรจน์ 

16.โครงการส่งเสริมและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

           นางนันทา/ 
นายรุ่งโรจน์ 

17.โครงการโครงการพัฒนา
บุคลากรและศึกษาดูงาน 

           นางนันทา/ 
นายรุ่งโรจน์ 

18.โครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  

           นางนันทา/ 
นายรุ่งโรจน์ 

19.โครงการโครงการนิเทศภายใน              นางนันทา/ 
นายรุ่งโรจน์ 
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รายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   

โรงเรียนบ้านท่าซุง 
 

  1.  นายวิเชียร  แสงนุภาพ   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
  2.  นายก าจัด  พุทธขาว    กรรมการ 
  3.  นายบ าเพ็ญ  สาโรจน ์                   กรรมการ 
  4.  นายอภิสิทธิ์  ชูแก้ว                               กรรมการ 
  5.  นายสมศักดิ์  อมรรัตนาภรณ์                  กรรมการ 
  6   นาย สมเกียรติ  บุญญะ                  กรรมการ 
  7.  นางสาวจงรักษ์  ไสลภูม ิ                  กรรมการ 
  8.  นางนันทา  วัฒนกุล          กรรมการ  
   9.  นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย์   กรรมการและเลขานุการ 
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คณะกรรมการการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

    
  1.  นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย์   ประธานคณะท างาน 
  2.  นางนันทา  วัฒนกุล                 กรรมการ 

3.  นางสาวศุทธินี  ฟักเขียว   กรรมการ 
4.  นางสาวดวงกมล  สุขเทพ   กรรมการ 

 5.  นางสาวพรเพ็ญ  เตมียนันท์   กรรมการ 
 6.  นายอัมรินทร์  บุญฤทธิ์     กรรมการ 

   7.  นางสาวรัตติกาล  แก้วสุข                 กรรมการและเลขานุการ 
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ค ารับรองของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านท่าซุง 

   ตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านท่าซุง ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  ให้ความเห็นชอบในแผนปฏิบัติราชการปีการศึกษา  2565                  
โรงเรียนบ้านท่าซุงและอนุมัติให้ด าเนินการตามแผนดังกล่าวได้ต่อไป 
         
 
 
 
      ลงชื่อ............................................. 
                      (นายวิเชียร  แสงนุภาพ) 
      ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                  โรงเรียนบ้านท่าซุง 
 

  
 

   
   



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


