
 

    
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา  อำเภอกมลไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ที่..................วนัท่ี  ๑๗  พฤษภาคม  256๔ 
เร่ือง  ขอความเห็นชอบการใช้แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 256๔ 
……………………………………………………………………………………………………………… 
เรียน    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา   
  ด้วยโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ จัดการศึกษาระดับอนุบาล ๑ จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
มีการบริหารการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และมาตรฐานโรงเรียนโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้ม
โฮงวิทยา  โรงเรียนได้ดำเนินการวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการ  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา 
และความต้องการของแต่ละฝ่าย 
 ๒. กำหนดแนวทาง วิธีการในการพัฒนาและจัดสรรงบประมาณตามความจำเป็นในการปรับปรุงพัฒนางาน 
 ๓. จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรมเครื่องมือนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงาน 
 บัดนี้ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา  ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้นำเสนอ และขอความเห็นชอบใช้แผนปฏิบัติการดังกล่าวจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา   
 จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาความเห็นชอบ 
 

                    (นางไพรวัลย์ ชาทิพฮด) 
                  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

ความเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา 
…………………………………………………………………….……อนุมัติ…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
(นายเฉลิมชัย ศรีชาติ) 

       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวทิยา   

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
………………………………………………………..…………เห็นชอบตามเสนอ………………………………..……………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
(นายพิชัย  วันจรูญ) 

                                                          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 



 

    
 

คำนำ 
 

 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 256๔ เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ ภารกิจ
ดังกล่าวจำเป็นต้องใช้ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการ โดยได้พิจารณาดำเนินการบริหารงบประมาณตามแผนงาน /
โครงการ ให้เป็นไปตามนโยบาย และจุดเน้นในการดำเนินงาน ปีการศึกษา  256๔ 

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 256๔  ฉบับนี้ประกอบด้วย สภาพท่ัวไปของโรงเรียน 
ทิศทางการพัฒนา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าประสงค์  กลยุทธ์ และจุดเน้น รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ท่ีจะใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารและพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดประสิทธิผล ท้ังนี้โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในคราวประชุม ครั้งท่ี ๓/256๔ วันท่ี  ๑๗  พฤษภาคม  
256๔ 
    โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา  ขอขอบคุณคณะทำงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ีมีส่วนร่วมในการ
จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 256๔ ให้สำเร็จลุล่วงเป็นประโยชน์ต่อการขับเคล่ือนการบริหารจัด
การศึกษา ส่งผลให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพตามศักยภาพเท่าเทียมกัน   
 

 
 
 
   

                นายเฉลิมชัย ศรีชาติ 
                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

    
 

สารบัญ 
 
เร่ือง             หน้า 
 
ส่วนท่ี 1 สภาพท่ัวไป              1 
ส่วนท่ี 2 สภาพปัจจุบัน              ๕๓ 
ส่วนท่ี 3 ผลการดำเนินงาน             ๕๖ 
ส่วนท่ี 4 โครงการตามแผนปฏิบัติการ            ๖๐ 
 บัญชีการจัดสรรงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีการศึกษา 2563       ๖๑ 
 รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการ                ๖๒ 
ส่วนท่ี ๕ การกำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล          ๒๐๐ 
ภาคผนวก 
 - คำส่ังจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 256๔ 
 - บันทึกการให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปี 256๔ ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    
 

ส่วนที่  1 
บทนำ 

๑. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
      ๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 
 ๑.๑.๑ ช่ือโรงเรียน โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ต้ังอยู่ระหว่างหมู่ท่ี ๑๒ บ้านแก และ 
หมู่ท่ี ๑๑ บ้านส้มโฮง แต่อยู่ในเขตปกครองของบ้านแกหมู่ท่ี ๑๒ ถนนสัญจรพานิช ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน บนเนื้อท่ี ๑๓ ไร่ ๒ งาน ๕๐ ตารางวา โทรศัพท์ ๐๔๓- ๘๓๐๓๐๑   
Website www.khsschool.com 
 ๑.๑.๒ เปิดสอนระดับช้ันอนุบาลปีท่ี ๑ ถึงระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  
 ๑.๑.๓ มีเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียน รวมทั้งส้ิน ๔ หมู่บ้าน ในเขตปกครองส่วนท้องถิ่น ๒ แบบ คือเขต
เทศบาลตำบลธัญญา มี ๒ หมู่บ้าน คือ บ้านแกหมูท่ี ๑ และหมู่ท่ี ๑๒ เป็นเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา 
อีก ๒ หมู่บ้าน คือบ้านหัวแฮด หมู่ท่ี ๑๐ บ้านส้มโฮงหมู่ท่ี ๑๑ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  
๑.๒ ข้อมูลด้านการบริหาร 
      ข้อมูลผู้บริหาร 
      รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

ปี พ.ศ.  
ที่ดำรงตำแหน่ง 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

พ.ศ. ๒๔๖๖ นายโหรย  โพนวิบูลย์ ตำแหน่งครูใหญ่ 
พ.ศ. ๒๔๖๗ นายธรรม ทัศนภักดิ์ ตำแหน่งครูใหญ่ 
พ.ศ. ๒๔๗๐ นายจำปี ไชยจำนงค์ ตำแหน่งครูใหญ่ 
พ.ศ. ๒๔๗๓ นายศรี(เสรี)  สินธุศิริ ตำแหน่งครูใหญ่ 
พ.ศ. ๒๔๘๕ นายสุวัฒน์ แสงพรหม ตำแหน่งครูใหญ่ 
พ.ศ. ๒๔๙๒ นายนคร  บุระผากา ตำแหน่งครูใหญ่ 
พ.ศ. ๒๕๑๒ นายสมศักดิ์  คำประสาน ตำแหน่งครูใหญ่ 
พ.ศ. ๒๕๒๐ นายสุพจน์ นาชัยเพชร ตำแหน่งครูใหญ่ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ นายสันต์  บุระผากา ตำแหน่งครูใหญ่ 
พ.ศ. ๒๕๓๒ นายสินชัย  ปัญญา ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ นายสินชัย  ปัญญา ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ นายฉัตร  นาชัยเพชร ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 
พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๓ นายประสงค์ บาลลา ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 
พ.ศ. ๒๕๖๓-ปัจจุบัน นายเฉลิมชัย ศรีชาติ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

 

 



 

    
 

๑.๒.๒ ข้อมูลผู้บริหาร 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนช่ือ นายเฉลิมชัย ศรีชาติ โทรศัพท์ ๐๘๙-๘๖๓๗๔๖๙ 
 E-mail : Srichart88.gmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา การบริหารการศึกษา  
ประวัติโรงเรียน 
 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ต้ังเมื่อวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๔๖๕ เรียกช่ือ โรงเรียนประชาบาล 
กมลาไสย ๖ (วัดบ้านแก) มีหลวงพิพัฒน์กมลา เป็นนายอำเภอ เป็นผู้จัดต้ังโดยมีนักเรียนจากบ้านแก บ้านบ่อ บ้าน
สะอาด บ้านหัวแฮด บ้านส้มโฮง มาเรียน ครั้งแรกจำนวน ๒๑๖ คน มีนายโหรย โพนวิบูลย์ เป็นครูใหญ่ อาศัยศาลา
วัดบ้านแกเป็นที่ทำการสอน 
 พ.ศ. ๒๔๗๗ นักเรียนจากบ้านบ่อ บ้านสะอาด กลับไปเรียนท่ีบ้านของตน 

พ.ศ. ๒๔๘๑ เริ่มสร้างอาคารเรียนใหม่ เป็นอาคารเอกเทศ บนพื้นท่ีดินปัจจุบันและต้ังช่ือโรงเรียนใหม่ว่า 
โรงเรียนประชาบาลกมลาไสย ๖ (เกษมวิทยสถาน) 

พ.ศ. ๒๕๐๐ เปล่ียนช่ือโรงเรียนใหม่เป็น โรงเรียนบ้านแกส่งเสริมวิทยา 
พ.ศ. ๒๕๑๗ เปล่ียนช่ือโรงเรียนใหม่เป็น โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 
พ.ศ. ๒๕๓๒ เปิดทำการสอนระดับอนุบาล 
พ.ศ. ๒๕๓๔ เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา 

๑.๒.๓ ปรัชญา คติพจน์ สัญลักษณ์ วิสัยทัศน์ และสีประจำโรงเรียน 
          ปรัชญา  “ นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา ”( แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี )   
          คติพจน์ “วิชา กีฬา วินัย” 
          วิสัยทัศน์ “โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษา พัฒนาศิลปะดนตรี บนวิถีพอเพียง คู่เคียงส่ิงแวดล้อม  
                       มีความพร้อมด้านสุขภาวะ” 
          อัตลักษณ์ ระดับขั้นพื้นฐาน “นักเรียนเป็นผู้มีสุนทรียภาพด้านดนตรีและกีฬา” 
 เอกลักษณ์ “โรงเรียนส่งเสริมศิลปะดนตรี” 

สีประจำโรงเรียน     สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ มุ่งมั่น เจริญเติบโต 
          สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความหวัง ความอ่อนน้อม ความเมตตา  

อักษรย่อ         ก.ฮ.ส. 
 

 
 
 

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 
ความหมาย ตราสัญลักษณ์ 
วงกลม ๓ วง หมายถึง การบริหารด้านการศึกษาให้แก่หมู่บ้าน ในเขตบริการ ๓ บ้าน  
คือ บ้านแก บ้านหัวแฮด บ้านส้มโฮง 
รวงข้าวล้อมรอบวงกลม หมายถึง ความเจริญทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน “ต้นยาง” 
ดอกไม้ประจำโรงเรียน “ดอกคูณ” 

 

mailto:Pbanla@hotmail.com%20วุฒิ


 

    
 

๑.๒.๔ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

 ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยามีมาตรฐานการศึกษา พัฒนาศิลปะดนตรี  
ก้าวทันเทคโนโลยี บนวิถีพอเพียง คู่เคียงชุมชนและส่ิงแวดล้อม ดีพร้อมด้านสุขภาวะและทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
พันธกิจ (Mission) 
 ๑. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรสถานศึกษา  
 ๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม  
เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
 ๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
 ๕. ส่งเสริมความสามารถทางด้านศิลปะดนตรีและเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้
 ๖. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น 
 ๗. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๘. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

เป้าประสงค์ (Objective) 
 ๑. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร 
 ๒. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามทักษะสำคัญ 
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๓. ครูและบุคลากรทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 ๔. โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการท่ีมีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 ๕. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 ๖. สถานศึกษาส่งเสริมความสามารถทางด้านศิลปะดนตรีและเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้

กลยุทธ์โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา (พ.ศ. 256๔– 2566)  
 กลยุทธ์ของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของสำนักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.)  
 ๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา 
 ๒. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 
 ๓. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึกรักษ์
ส่ิงแวดล้อม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
 ๔. สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อ
รองรับการกระจายอำนาจอย่างมีประสิทธิภาพบนหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
 ๕. เร่งรัดพัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้แก่ 
บุคลากรในสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ                         
 



 

    
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา  
 ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยามีมาตรฐานการศึกษา พัฒนาศิลปะดนตรี  
ก้าวทันเทคโนโลยี บนวิถีพอเพียง คู่เคียงชุมชนและส่ิงแวดล้อม ดีพร้อมด้านสุขภาวะและทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
            พันธกิจ  

  ๑.  ส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานของหลักสูตรปฐมวัย 
  ๒. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีส่งเสริมพัฒนาการท้ัง ๔  ด้าน  
  และสอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง 
  ๓.  พัฒนาครูปฐมวัยให้เป็นครูคุณภาพเป็นผู้นำด้านวิชาการปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค ์
 ๑. เด็กมีความรู้และทักษะพื้นฐานตามหลักสูตรพื้นฐาน เป็นคนดีมีคุณภาพ 
 ๒. เด็กมีพัฒนาการท่ีดีท้ัง ๔ ด้าน มีพัฒนาการทางสมองตามศักยภาพ 

 ๓. ครูปฐมวัย เป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพสามารถเป็นครูผู้นำด้านวิชาการปฐมวัยให้กับโรงเรียน ชุมชน และ
หน่วยงานอื่น 

     อัตลักษณ์ระดับปฐมวัย 
                   เด็กปฐมวัยมีความสนใจใฝ่รู้สู่ทักษะการคิดและมีจิตวิทยาศาสตร์ 
    เอกลักษณ์ 
                   ไหว้สวยยิ้มใส 
    กลยุทธ์สถานศึกษา 
     กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึง 
 กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาเด็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย                                      
 กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาเด็กให้นำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
 กลยุทธ์ที่ ๖ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ที่ ๗ บริหารจัดการการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 



 

    
 

๑.๒.๕. โครงสร้างการบริหารโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
นางสาวอรยุพา พลโสดา 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
นางกุหลาบ  ดอนชัย 

 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
นายพยอม โพนไสว 

 

กลุ่มบริหารงานแผนและงบประมาณ 
นางฉริสา  จุลทะกอง 

 

1. งานหลักสูตรสถานศึกษา 
นางสาวอรยุพา พลโสดา 
นางเริงฤดี กมลคร (ปฐมวัย) 
2. การวางแผนงานด้านวิชาการ 
   การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
นายแผน ปัญญา 
นางเริงฤดี กมลคร (ปฐมวัย) 
3. งานจัดการเรียนการสอน 
นางทิพวรรณ บรรพบุตร 
นางภัทรนิษฐ์ คำวิโส 
4. งานวัดผลประเมินผลการศึกษา 
นางสาวผ่องพรรณ เพียรมงคล 
5. งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา - นางสาวอรยุพา พลโสดา 
6. งานพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่ง
เรียนรู้  - นายพยอม โพนไสว 
7. งานนิเทศการศึกษา 
นางสาวอรยุพา พลโสดา 
8. งานแนะแนว 
นางสาวไพวรรณ มณีศร ี
9. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
นางทิพวรรณ บรรพบุตร 
นางเริงฤดี กมลคร (ปฐมวัย) 
10. งานสง่เสริมชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งทางวชิาการ และงาน
ประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการ - นายพยอม โพนไสว 
11. งานสง่เสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการ - นางอุไรวรรณ ชศูรีย่ิง 
12. งานจัดทำระเบียบแนว
ปฎิบัติงานวิชาการ 
นางสาวอรยุพา พลโสดา 
13. งานห้องสมุดโรงเรียน 
นางภัทรนิษฐ์ คำวิโส 
14. งานพัฒนาสือ่และเทคโนโลยี 
นางทิพวรรณ บรรพบุตร 
15. งานคัดเลอืกหนังสือ แบบเรียน 
นางสาวอรยุพา พลโสดา 
 

 

1. งานวางแผนอัตรากำลัง  
สรรหา บรรจุแต่งต้ัง การเลื่อน
ขั้นเงินเดือน 
นางกุหลาบ  ดอนชัย 
2. งานการลาทุกประเภท การ
ประเมินผลการปฎิบัติงาน 
นางเริงฤดี กมลคร  
3. งานการดำเนินการทางวินัย
และการลงโทษ 
นางเริงฤดี กมลคร  
4. งานจัดระบบและการจัดทำ
ทะเบียนประวัติบุคลากร 
นางเริงฤดี กมลคร  
นางสาวชลลัดดา บรรพรม 
5. งานส่งเสริมวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมสำหรับข้าราชการครู 
นางกุหลาบ  ดอนชัย 
นางสาวชลลัดดา บรรพรม6 
6. การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
นางเริงฤดี กมลคร  
7. งานส่งเสริมการประเมินวิทย
ฐานะ ส่งเสริมยกย่องเชิดชู
เกียรติ การขอใบอนุญาต การ
เสนอขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
นางเริงฤดี กมลคร  
8. งานหัวหน้าระดับสายชั้น 
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 
นางกุหลาบ  ดอนชัย 
หัวหน้าสายชั้นช่วงชั้นท่ี 1 
นางภัทรนิษฐ์ คำวิโส 
หัวหน้าสายชั้นช่วงชั้นท่ี 2 
นางสาวอรยุพา พลโสดา 
หัวหน้าสายชั้นช่วงชั้นท่ี 3 
นายแผน ปัญญา 
 

คุณภาพนักเรียน 

1. การจัดทำแผน
งบประมาณและคำขอต้ัง
งบประมาณ 
นายพยอม โพนไสว 
2. งานการเงิน 

นางฉริสา  จลุทะกอง 
3. งานการจัดทำหรือหา
แบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน
และรายงาน 
นางสมบูรณ์ หันชัยเนาว์ 
4. งานพัสดุ 
นายพยอม โพนไสว 
5. งานพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือจัดทำและ
จัดหาพัสดุ 
นางสาวไพวรรณ มณีศร ี
6. การจัดทำแผนปฎิบัติ
การ  
นางไพรวัลย์ ชาทิพฮด 
7. การปฏิบัติงานอื่นใด
ตามท่ีได้รับมอบหมาย
เก่ียวกับกองทุนเพ่ือ
การศึกษา 
นางสมบูรณ์ หันชัยเนาว์ 
8. งานรายได้/ระดม
ทรัพยากรการศึกษา 
นางสมบูรณ์ หันชัยเนาว์ 

1. การพัฒนาระบบเครือขา่ยข้อมูล
สารสนเทศ 
นางสาวชนกฤทัย  หาญอาษา 
นางสาวสมใจ คำคง 
2. งานประสานงานและพัฒนาเครือข่าย
สถานศึกษา งานจัดระบบ 
การบริหาร - นางอุไรวรรณ ชูศรีย่ิง 
3. งานวางแผนการบริหารการศึกษา 
นายแผน ปัญญา 
4. งานการดำเนินงานธุรการ 
นายกมล มุนตะทุม นางสาวสมใจ คำคง 
5. งานอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อม  นายพยอม โพนไสว 
นายสันติ โทฮาด 
6. งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
นายแผน ปัญญา 
7. งานส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม 
นางภัทรนิษฐ์ คำวิโส 
8. งานอนามัยโรงเรียน 
นางสมบูรณ์ หันชัยเนาว์ 
9. งานคณะกรรมการสถานศึกษา/
สัมพันธ์ชุมชน     
นายพยอม โพนไสว 
10. งานกิจกรรมนักเรียน 
นางอุไรวรรณ ชูศรีย่ิง นายแผน ปัญญา 
ระบบดูแลนักเรียน 
นายแผน ปัญญา นางสาวสมใจ คำคง 
11. งานโภชนาการ(อาหารกลางวัน-นม) 
นางกุหลาบ  ดอนชัย 
นางสมบูรณ์ หันชัยเนาว์ 
12. งานกีฬาและนันทนาการ 
นายนิติกรณ์ นารี นายแผน ปัญญา 
13. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
นางไพรวัลย์ ชาทิพฮด นายแผน ปัญญา 
14. งานควบคุมภายใน 
นางภัทรนิษฐ์ คำวิโส 
15. งานสหกรณ์โรงเรียน 
นางสมบูรณ์ หันชัยเนาว์ 
นางสาวชนกฤทัย หาญอาษา 
 
 
 
โรงเรียนประชารัฐ นายอนุชิต  แสงสวัสด์ิ 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
นายเฉลิมชัย ศรีชาติ  

 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

    
 

๑.๒.๖ เทคนิคการบริหารจัดการ  
 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ ด้าน 
ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานท่ัวไป ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ PDCA , SBM  
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบ TEAM  MODEL  

T 
๒T 

๑.Thai  (ความเป็นไทย) 
๒.Train (ฝึกฝน เฉพาะเจาะจง,ติว เข้มมากกว่าการสอน) 

E 
๕ E 

๑. Environment (ส่ิงแวดล้อม,แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน) 
๒. EQ ( Emotional Quotient ความฉลาดทางอารมณ์) 
๓. English ( ส่งเสริมภาษาอังกฤษ, ความเป็นสากล) 
๔. Evaluation (การประเมินผล) 
๕. Economy (ความมัธยัสถ์, ความพอเพียง คุ้มค่า) 

A 
๕ A 

๑. Activity (ส่งเสริมกิจกรรมอย่างหลากหลาย) 
๒. Aptitude (สร้างทัศนคติ,ศรัทธา ,แบบอย่างท่ีดี ,คิดตรงกัน) 
๓. Action (บุคลิก ,การวางตน,กิริยา) 
๔. Academic (ยั่งยืน, ยืนยนั) 
๕. Asean (เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน) 

M ๑. Multiple Intelligence (พหุปัญญา) 
๒. Moral (คุณธรรม) 
๓. Music (ความสามารถด้านดนตรี มีความสุข) 
๔. Mirror (ตรวจสอบตัวเอง กระจกส่องตัวเอง) 
๕. Medial (ปานกลาง ยืดหยุ่น ปรับตัว) 
๖. Meeting (การประชุม ,การพูดคุย ปรึกษาหารือ) 
๗. Move (เป็นการบริหารแบบเคล่ือนท่ีเข้าหา เข้าไปช่วยเหลือ นำส่งใหม่ๆเข้าสู่องค์กร) 
๘. Moon (ผู้บริหารต้องสำนึกเมื่อรับการสนับสนุนจากคนอื่นดังดวงจันทร์รับแสง 
จากดวงอาทิตย์ก็ต้องให้ประโยชน์แก่คนอื่นแม้จะน้อยอย่างแสงจันทร์ก็ยังพอเป็น แสงสว่างใน
เวลาค่ำคืน) มีนโยบายสนองผู้มีส่วนได้เสียในการจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 

 

 
 
 



 

    
 

๑.๓  ข้อมูลนักเรียน 
    ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน ดังนี ้

 ๑. จำนวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการท้ังหมด  ๓๑๐ คน 
 ๒. จำนวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน ๓๑๐ คน จำแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน ดังนี้ 

ระดับช้ัน 
จำนวน
ห้อง 

เพศ 
`รวม ครูประจำช้ัน 

ชาย หญิง 
อนุบาล.๑ ๑ ๘ ๑๑ ๑๙ นางสาวชลลัดดา  บรรพรม 
อนุบาล ๒ ๑ ๑๑ ๑๒ ๒๓ นางกุหลาบ  ดอนชัย 
อนุบาล ๓ ๑ ๑๐ ๖ ๑๖ นางเริงฤดี   กมลคร 

รวม  อบ.1-2 ๓ ๒๙ ๒๙ ๕๘  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑/๑ ๑ ๗ ๗ ๑๔ นางภัทรนิษฐ์  คำวิโส 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑/๒ ๑ ๗ ๗ ๑๔ นางสาวจันจิมา  ใจจุลละ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๑ ๑๓ ๑๑ ๒๔ นางไพรวัลย์ ชาทิพฮด 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓/๑ ๑ ๑๒ ๖ ๑๘ นางฉริสา จุลทะกอง 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓/๒ ๑ ๑๑ ๖ ๑๗ นางสาวสายใจ พวงเพชร 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๑ ๑๑ ๑๑ ๒๒ นางสาวชนกฤทัย หาญอาษา 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕/๑ ๑ ๑๓ ๕ ๑๘ นางทิพวรรณ  บรรพบุตร 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕/๒ ๑ ๑๒ ๕ ๑๗ นางสาวอรยุพา  พลโสดา 

นายสุรชัย ไกรหลง 
ช้ันประถมศึกษาป่ีท่ี ๖/๑ ๑ ๑๐ ๑๐ ๒๐ นางสมบูรณ์     หันชัยเนาว์ 
ช้ันประถมศึกษาป่ีท่ี ๖/๒ ๑ ๑๐ ๑๐ ๒๐ นางสาวผ่องพรรณ  เพียรมงคล 

รวม ป.1-6 ๑๑ ๑๐๖ ๗๘ ๑๘๔  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑ ๑๒ ๙ ๒๑ นางสาวไพวรรณ  มณีศรี 
นายแผน  ปัญญา 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑ ๑๔ ๘ ๒๒ นางอุไรวรรณ  ชูศรียิ่ง  
นายสันติ โทฮาด 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑ ๑๔ ๑๑ ๒๕ นายพยอม  โพนไสว 
นายพิชิตชัย  ดอนสินบูรณ์ 

รวม ม.1-3 ๓ ๔๐ ๒๘ ๖๘  
รวมทั้งหมด ๑๖ ๑๗๕ ๑๓๕ ๓๑๐  

     ๓.  จำนวนนักเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ      
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ๓๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ  ๙๓.๒๐ 
     ๔. จำนวนนักเรียนท่ีมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  ๓๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒๐ 
     ๕. จำนวนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องเรียนรว่ม ๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๘๘ 
     ๖. จำนวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ ๑๐  คน คิดเป็นร้อยละ  ๒.๙๔ 



 

    
 

     ๗. จำนวนนักเรียนปัญญาเลิศ ๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๘.๙๐ 
     ๘. จำนวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๒๗ 
     ๙. จำนวนนักเรียนท่ีลาออกกลางคัน (ปัจจุบัน)  ไม่มี  คิดเป็นร้อยละ ๐ 
     ๑๐. สถิติการขาดเรียนเฉล่ีย ๒ คน /ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๐ 
๑๑. จำนวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ำช้ัน ไม่มี  คิดเป็นร้อยละ ๐ 

๑๒. จำนวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร 
   อ. ๓ จำนวน ๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐  
    ป. ๖ จำนวน ๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
   ม. ๓ จำนวน ๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๑๓. อัตราส่วนครู : นักเรียน = ๑ : ๑๘ 
๑๔. จำนวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ ๓๑๐ คน   
      คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

     ๑๕. จำนวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง  ๓๑๐  คน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๕๗ 
     ๑๖. จำนวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน ผู้ปกครอง  ๓๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๕๗ 
     ๑๗. จำนวนนักเรียนท่ีทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมท้ังในและนอกโรงเรียน ผู้ปกครอง  ๓๐๙  คน     
               คิดเป็นร้อยละ  ๙๘.๘๐ 
     ๑๘. จำนวนนักเรียนท่ีมีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ   
           ๒๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๘๔ 
     ๑๙. จำนวนนักเรียนท่ีผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามท่ีกำหนด ในหลักสูตรสถานศึกษา ๓๑๐  คน          
               คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
     ๒๐. จำนวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามท่ีกำหนดในหลักสูตร
สถานศึกษา ๓๑๐   คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐   
ข้อมูลนักเรียนเรียนรวม แยกตามระดับชั้น เพศ ประเภทความพิการ  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 

ระดับชั้น 
ประเภทความพิการ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 
รวม ๑.๑ ๑.๒ ๒.๑ ๒.๒ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ 

อนุบาล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
ป.๑ 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ๓ 0 0 0 0 ๐ 0 ๑ 0 ๘ 
ป.๒ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
ป.๓ 0 0 0 0 0 0 0 0 ๔ 0 0 0 ๐ 0 0 0 1 0 ๕ 
ป.๔ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 4 
ป.๕ 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
ป.๖ 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
ม.๑ 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 ๑ 0 5 
ม.๒ 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
ม.๓ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 2๖ ๗ 0 0 1 0 1 0 5 1 ๔๐ 



 

    
 

1.4 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รายละเอียดข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก วิชาที่สอน 

๑. นายเฉลิมชัย ศรีชาติ ๔๙ คศ.๓ กศ.ม. การบริหารการศึกษา แนะแนว 
๒ นางอุไรวรรณ  ชูศรียิ่ง ๕๙ คศ.๓ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
๓ นางกุหลาบ  ดอนชัย ๕๙ คศ.๓ ค.บ. ประถมศึกษา อนุบาล 
๔ นายพยอม  โพนไสว ๕๖ คศ.๓ ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ ศิลปะ/สังคม/การงาน 
๕ นางผ่องพรรณ เพียรมงคล ๕๘ คศ.๓ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
๖ นางสาวอรยุพา  พลโสดา ๕๔ คศ.๓ ค.ม. หลักสูตร ศิลปะ/ประวัติศาสตร์/หน้าท่ีฯ 
๗ นางฉริสา  จุลทะกอง ๕๔ คศ.๓ วท.ม. ชีววิทยาศึกษา ทุกวิชา 
๘ นางสมบูรณ์     หันชัยเนาว์ ๕๑ คศ.๓ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
๙ นางสาวไพวรรณ  มณีศรี ๕๐ คศ.๓ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

๑๐ นางภัทรนิษฐ์  คำวิโส ๔๘ คศ.๓ ศษ.ม บริหารการศึกษา ทุกวิชา 
๑๑ นางไพรวัลย์ ชาทิพฮด ๔๔ คศ.๓ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ทุกวิชา 
๑๒ นายแผน    ปัญญา ๔๓ คศ.๓ กศ.ม. พลศึกษา วิทยาศาสตร์ 
๑๓ นางเริงฤดี  กมลคร ๔๑ คศ.๓ ค.บ. ปฐมวัย ปฐมวัย 
๑๔ นายสันติ โทฮาด ๔๔ คศ.๒ ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ ศิลปะ/สังคม/การงาน 
๑๕ นางทิพวรรณ  บรรพบุตร ๓๓ คศ.๒ ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์/วิทยาศาสตร์ 
๑๖ นายนิติกรณ์ นารี ๓๔ คศ.๑ ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษา/พลศึกษา 
๑๗ นางสาวสายใจ พวงเพชร ๓๘ คศ.๑ ศษ.ม บริหารการศึกษา ปฐมวัย 
๑๘ นายพิชิตชัย ดอนสินบูรณ์ ๓๒ ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
๑๙ นางสาวชนกฤทัย หาญอาษา ๒๕ ครูผู้ช่วย ศษ.. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/สังคมศึกษา 

ครูอัตราจ้าง 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา งบประมาณ 
๑ นางสาวสมใจ    คำคง   ๔๒ ศศ.บ รัฐศาสตร ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ สพฐ. 
๒ นายกมล   มุนตะทุม   ๓๖ ค.บ คอมพิวเตอร์ศึกษา เจ้าหน้าท่ีธุรการ สพฐ. 
๓ นางสาวชลลัดดา บรรพรม ๓๑ ค.บ ภาษาไทย อนุบาล ๑ งบอุดหนุนท่ัวไป 
๔ นางสาวจันทิมา   ใจจุลละ ๓๒ ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา ทุกวิชา  งบอุดหนุนท่ัวไป 
๕ นายสุรชัย    ไกรหลง ๒๖ ศษ.บ ดนตรีคีตศิลปไ์ทยศึกษา ดนตรี/ศิลปะ งบอุดหนุนท่ัวไป 

จำนวนครูท่ีสอนวิชาตรงเอก ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๐๐ 
จำนวนครูท่ีสอนตรงความถนัด ๔ คน คิดเป็นร้อยละ  ๓๕.๐๐ 
 
 
 



 

    
 

ผลงานโรงเรียน ครูที่ได้รับรางวัล เกียรติบัตร และผลงานดีเด่นต่างๆ ปีการศึกษา  256๓ 
ผลงานดีเด่นที่โรงเรียนได้รับ 

ท่ี ชื่อผู้รับรางวัล ชื่อผลงาน / รางวัล หน่วยงานที่มอบ 
๑ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนรอบรู้สุขภาพ 

จากศูนย์อนามัย ๗ 
กรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข 
๒ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น  

ปีท่ี ๔ ติดต่อกัน ประจำปี ๒๕๖๓ 
กระทรวงแรงงาน 

๓ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ผลการประเมินภายนอก(สมศ) รอบท่ี ๔ 
ระดับดีมาก มาตรฐานความโดดเด่น
(Challenging Standard) “การส่งเสริม
ดนตรีไทย”เป็นต้นแบบมีความโดดเด่น
ได้รับการยอมรับ ระดับชาติ C2 

สำนักรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา

(องค์การมหาชน) 

ผลงานดีเด่นด้านต่างๆของครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ท่ี ชื่อผู้รับรางวัล ชื่อผลงาน / รางวัล หน่วยงานที่มอบ 
๑ นางเริงฤดี กมลคร ชนะเลิศ Best Practice ระดับปฐมวัย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ( 

ผลงานนักเรียนท่ีทำชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน (รางวัลดีเด่นที่ได้รับ) 

ท่ี ชื่อผู้รับรางวัล ชื่อผลงาน / รางวัล หน่วยงานที่มอบ 
๑ เด็กหญิงอาทิตยา ยะไวทย์ ได้รับโล่ เด็กและเยาวชนดีเด่น  

ประจำปี ๒๕๖๓ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

๒ เด็กชายสิทธิชาติ ชาติบุตร ได้รับเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบ ระดับดี  
ระดับมัธยมศึกษา  

กระทรวงวัฒนธรรม 

๓ เด็กชายธนากร นาจำรัส ได้รับเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบ ระดับดี  
ระดับประถมศึกษา  

กระทรวงวัฒนธรรม 

๔ เด็กหญิงศศิกานต์ ของหอม ได้รับรางวัลเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวนิิต” ระดับ
จังหวัด 

วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 

๕ เด็กหญิงพิชามญช์ุ  คำวิโส ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นเนื่องในวัน
เด็กแห่งชาติ  

กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

    
 

1.๕ ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้  

ท่ี ประเภทอาคาร แบบ 
จำนวน
ห้อง 

การใช้ประโยชน์ หมายเหตุ 

1 อาคารเรียน ป. 1 ฉ 6 ใช้เป็นห้องเรียน  
2 อาคารเรียน สปช. 105/ 26 

 
8 ใช้เป็นห้องเรียนระดับก่อน

ประถมศึกษา/ห้องประชุม/ 
ห้องพักคร ู

 

3 อาคารเรียน สปช. 105/ 29 
 

8 ใช้เป็นห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ
ทางภาษา/ห้องพักครู/
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

 

4 อาคารเรียน สปช. 105/ 29 
 

6 ใช้เป็นห้องเรียนระดับมัธยมศึกษา/
ห้องเรียนรวม/ห้องพักคร/ู
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 

 

5 อาคารอเนกประสงค์ สปช. ๒05/ 26 
 

1 ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน/
ห้องพลศึกษา 

 

6 โรงอาหาร กส.3 1 ใช้เป็นโรงอาหาร  
7 อาคารช่ัวคราว กส.401 4 ใช้เป็นห้องดนตรี ชำรุดรอจำหน่าย 
8 ส้วม สปช. 601/ 26 

 
5 เป็นห้องส้วม  

9 ส้วม สปช. 601/ 26 6 เป็นห้องส้วม  
10 ส้วม สปช. 601/ 26 4 เป็นห้องส้วม  
11 ส้วม สปช. 601/ 26 4 เป็นห้องส้วม  
12 ห้องสมุด อนุบาล 1 ห้องสมุด/ห้องอาเซียน 

/ห้องเรียนรวม 
 

 
ห้องปฏิบัติการ 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑   ห้อง 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑   ห้อง 
ห้องสมุด                            จำนวน ๑   ห้อง 
ห้องอาเซียน                        จำนวน ๑  ห้อง 
ห้องเรียนเรียนรว่ม                 จำนวน  ๑  ห้อง 
 
 
 
 

 



 

    
 

1.๕.1 อาคารห้องปฏิบัติการพิเศษ/ระบุการใช้งาน 

ท่ี ห้องปฏิบัติการ จำนวน 
ใช้ในการ
เรียน-สอน 

ใช้งานบริหาร รวมทั้งหมด 

๑ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒๓ ๒๐ ๓ ๒๓ 
๒ ห้องพักครู  ป. 4-6  ๓ - ๓ ๓ 
๓ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ๑ ๑ - ๑ 
๔ ห้องประชุม ๑ ๑ - ๑ 
๕ ห้องวิชาการ ๑ - ๑ ๑ 
๖ ห้องสมุด ๓ - ๒ ๒ 
๗ ห้องสมุด ไอซีที ๑๐ ๑๐ - ๑๐ 
๘ ห้องวิทยาศาสตร์ ๑ ๑ - ๑ 
๙ ห้องงานงบประมาณ ๑ - ๒ ๒ 

๑๐ ห้องวิชาการอนุบาล ๑ - ๑ ๑ 
 รวมทั้งหมด ๔๗ ๓๓ ๑๔ ๔๗ 

สรุป   คอมพิวเตอร์ท้ังหมด  ๔๗ เครื่อง 
        ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ๓๓ เครื่อง 
        ใช้เพื่อการบริหารจัดการ ๑๔ เครื่อง 
        จำนวนนักเรียนท่ีสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาท่ีรายงาน  
        เฉล่ีย ๘๐ คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๖๗ ของนักเรียน 

1.๕.2 ข้อมูลครุภัณฑ์เคร่ืองฉายโปรเจคแตอร์ 

ท่ี ห้องปฏิบัติการ จำนวน ใช้ในการเรียน-สอน ใช้งานบริหาร 
๑ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ ๑  
๒ ห้องประชุม ๑ ๑ 
๓ ห้องเรียนรวม ๑ ๑  

 รวมทั้งหมด ๓ ๓  
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

    
 

1.๕.3 ข้อมูลครุภัณฑ์โทรทัศน์ ชุด DLIT   

ท่ี ชั้น 
จำนวน
ทั้งหมด 

ใช้ในการเรียน-สอน หมายเหตุ 

๑ อนุบาล ๑ ๑ ๑ ใช้สอน 
๒ อนุบาล  ๒ ๑ ๑ คอมพิวเตอร์ 
๓ อนุบาล ๓ ๑ ๑ ใช้สอน 
๔ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๑ ๑ คอมพิวเตอร์ 
๕ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๑ ๑ คอมพิวเตอร์ 
๖ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๑ ๑ คอมพิวเตอร์ 
๗ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๑ ๑ ใช้สอน 
๘ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๑ ๑ ใช้สอน 
๙ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๑ ๑ คอมพิวเตอร์ 

๑๐ ห้องอาเซียน ๑ ๑ คอมพิวเตอร์ 
๑๑ ห้องประชุม ๑ ๑ สอน/ประชุม 

1.๕.4 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้จำนวนคร้ัง/ป ี

๑. ห้องสมุด ๒๔๐/ครั้ง/ป ี
๒. ห้องภาษาอังกฤษ ๒0๐/ครั้ง/ป ี
๓. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒0๐/ครั้ง/ป ี
๔. ห้องวิทยาศาสตร์ ๕๐/ครั้ง/ป ี
๕.ห้องอาเซียน/ห้องเรียนรวม ๒0๐/ครั้ง/ป ี
๖.โรงอาหาร ๒0๐/ครั้ง/ป ี
๗. แหล่งเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ( สวนเกษตร) ๕๐/ครั้ง/ป ี
๘. สนามเด็กเล่น  BBL ๒0๐/ครั้ง/ป ี
๙. สระว่ายน้ำ ๔๐/ครั้ง/ป ี
๑๐. ห้องสมุดลิง ๒0๐/ครั้ง/ป ี
๑๑.บ้านต้นไม ้ ๒0๐/ครั้ง/ป ี
๑๒.เรือนปั้น ๒0๐/ครั้ง/ป ี

 

 

 

 

 



 

    
 

๑.๖ ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 ๑. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นหมู่บ้านแกหมู่ท่ี ๑๒ และบ้านส้มโฮงหมู่ท่ี ๑๑  
มีประชากรประมาณ ๓,๒๔๑ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดป่าทิพวัน อาชีพหลักของชุมชน คือ  
ทำนา ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยท่ัวไป คือ ประเพณีบุญบั้งไฟ 
 ๒. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ อาชีพหลัก คือ รับจ้าง พนักงานบริษัท 
 ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว ต่อปี  ๕๐,๐๐๐ บาทจำนวนคนเฉล่ีย
ต่อครอบครัว ๕ คน 
 ๓. โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
             พื้นท่ีโดยรอบหมู่บ้านเหมาะแก่การปลูกข้าวและอยู่ในเขตชลประทาน เขื่อนลำปาว มีแหล่งน้ำธรรมชาติ
เป็นลำน้ำขนาดใหญ่มีจุดเริ่มต้นท่ีตำบลฆ้องชัย ไหลผ่านตำบลธัญญาออกสู่แม่น้ำชีท่ีตำบลเจ้าท่า มีช่ือว่า กุดวังซอ 
เป็นแหล่งน้ำท่ีมีปลาชุกชุมโดยเฉพาะฤดูฝน ประชากรประกอบอาชีพทำนาข้าว โดยทำได้ปีละ 2 ครั้ง คือนาปี และ
นาปรัง คิดเป็นเกษตรกรทำนา 98 % ค้าขาย 0.5 % รับจ้าง 0.5 % รับราชการ 1 % ท้ังนี้การค้าขายหรือรับจ้าง
นั้นจะทำเมื่อเสร็จจากฤดูการทำนาแล้วเท่านั้น ประชากรร้อยละ 100 นับถือศาสนาพุทธ วัฒนธรรมประเพณีมี
เฉพาะแต่ละเดือนท่ีเรียกว่า พระเพณี 12 เดือน (ฮีต : จารีต 12 เดือน) ตามประเพณีของชาวอีสาน เช่น เดือนอ้าย 
(เดือน 1) เดือนยี่ (เดือน 2) เดือนสาม เดือนส่ีฟังเทศน์มหาชาติ(พระเวสสันดร) เดือนห้าประเพณีสงกรานต์  
เดือนหกประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นต้น    
           โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา มีแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นสถานท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนอยู่หลาย
แหล่ง เช่น แหล่งศูนย์เกษตร โรงงานปุ๋ยชีวภาพ บ่อเล้ียงจระเข้ บ่อเล้ียงปลา ทางโรงเรียนได้มีการใช้แหล่งเรียนรู้
ดังกล่าวเป็นประจำ นอกจากนั้นทางโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ยังได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองร่วมกัน
ต้ังกองทุนศรีแสนดีประชาร่วมใจ กองทุนรัตนมณี คณะครูผู้มีจิตศรัทธา เป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในแต่ละปี
การศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทางโรงเรียนมอบทุนการศึกษา ๑๕๔ ทุน เป็นจำนวนเงินท้ังส้ิน  
๘๒,๒๘๐  บาท 
           ชุมชนมีความสัมพันธ์กับสถานศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี ประชากรจบการศึกษาภาคบังคับ ท้ัง ป.๔ ป.๖  และ
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ท้ังเรียนในระบบและเรียนในศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    
 

๑.๗ โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตรเวลาเรียนโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา  
กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 
(ชั่วโมง/ปี) 

ระดับมัธยมศึกษา
(ชั่วโมง/ภาคเรียน) 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้          
ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 
คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 
วิทยาศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๘๐ ๘๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม          
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 
- ภูมิศาสตร์          
- เศรษฐศาสตร์          
- ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 
- สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
- ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
- การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
- ภาษาต่างประเทศ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 12๐ 12๐ 12๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘8๐ ๘8๐ ๘8๐ ๘8๐ ๘8๐ ๘8๐ ๔๔๐ ๔๔๐ ๔๔๐ 
 รายวิชาเพิ่มเติม          
- หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม  
และการดำเนิน  ชีวิตในสังคม 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

- ภาษาไทย(เพิ่มเติม)       ๒๐ ๒๐ ๒๐ 
- วิทยาศาสตร์(เพิ่มเติม)       ๒๐ ๒๐ ๒๐ 
- ภาษาอังกฤษ(เพิ่มเติม)       ๒๐ ๒๐ ๒๐ 
- การงาน       ๒๐ ๒๐ ๒๐ 
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 
- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน          
- กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 
- ชุมนุม ชมรม ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๑๓ ๑๓ ๑๓ 
- กิจกรรมเพื่อสังคม 
และสาธารณประโยชน์ 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๗ ๗ ๗ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๔๐ ช่ัวโมง/ปี ๖๐๐ ช่ัวโมง/ปี 



 

    
 

๑.๘ ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา 256๓  
ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ 3 ข้ึนไป 

ระดับชั้น 
ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนด้าน 

ครบทั้ง 4 ด้าน 
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 

อ.1 21 20 22 21 91.30 
อ.2 15 15 15 15 93.75 
อ.3 28 28 27 28 95.65 
รวม 64 63 64 64 93.57 

ร้อยละ 94.12 92.65 94.12 94.12  
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป 

      ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 

ระดับช้ัน 

รายวิชา(พื้นฐาน) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะว

ัติศ
าส

ตร
์ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
ฯ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

ป.1 23 24 23 24 23 24 24 24 23 
ป.2 27 22 26 29 31 35 35 33 22 
ป.3 17 14 14 14 14 19 16 18 9 
ป.4 21 23 31 10 6 35 32 35 21 

ป.5 34 33 36 29 21 38 37 40 22 

ป.6 27 24 30 21 15 33 26 33 20 

รวม 187 198 191 137 117 249 217 198 147 

ร้อยละ 71.65 75.86 73.18 52.49 44.83 95.40 83.14 75.86 56.32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

จำนวนนักเรียน 
จำนวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป 

ภาคเรียนท่ี 1 ร้อยละ ภาคเรียนท่ี 2 ร้อยละ 
ภาษาไทย 25 16 64.00 15 60.0 
คณิตศาสตร์ 25 25 100.00 15 60.00 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25 13 52.00 15 60.00 
สังคมศึกษาฯ 25 4 16.00 8 32.00 
สุขศึกษาฯ 25 23 92.00 25 100.00 
ศิลปะ 25 19 76.00 25 100.00 
การงานฯ 25 5 20.00 21 84.00 
ภาษาอังกฤษ 25 11 44.00 7 28.00 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

จำนวนนักเรียน 
จำนวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป 

ภาคเรียนท่ี 1 ร้อยละ ภาคเรียนท่ี 2 ร้อยละ 
ภาษาไทย 24 15 62.50 13 54.16 
คณิตศาสตร์ 24 20 83.33 11 45.83 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24 12 50.00 8 33.33 
สังคมศึกษาฯ 24 1 4.16 4 16.67 
สุขศึกษาฯ 24 23 95.83 19 79.16 
ศิลปะ 24 14 58.33 15 62.50 
การงานฯ 24 1 4.16 17 70.83 
ภาษาอังกฤษ 24 4 16.67 5 20.83 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

จำนวนนักเรียน 
จำนวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป 

ภาคเรียนท่ี 1 ร้อยละ ภาคเรียนท่ี 2 ร้อยละ 
ภาษาไทย 21 9 42.86 8 38.10 
คณิตศาสตร์ 21 15 71.43 6 28.57 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21 7 33.33 6 28.57 
สังคมศึกษาฯ 21 3 14.29 5 23.81 
สุขศึกษาฯ 21 21 100.00 21 100.00 
ศิลปะ 21 15 71.43 11 52.38 
การงานฯ 21 8 38.10 14 66.67 
ภาษาอังกฤษ 21 10 47.62 4 19.05 

 



 

    
 

2) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไป 
      ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 

ระดับช้ัน จำนวนนักเรียน 
ผลการประเมิน ระดับดี 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเย่ียม 
ป.1 25 0 3 17 5 22.00 88.00 
ป.2 36 0 7 11 18 29.00 80.56 
ป.3 22 0 5 7 9 16.00 72.73 
ป.4 35 0 1 18 16 34.00 97.14 
ป.5 40 0 1 13 26 39.00 97.50 
ป.6 33 0 1 17 15 32.00 96.97 
ม.1 25 0 1 16 8 24.00 96.00 
ม.2 24 0 8 13 3 16.00 66.67 
ม.3 21 0 3 13 5 18.00 85.71 
รวม 261 0 30 125 105 230.00 88.12 

 

3) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป                   
      ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 

ระดับช้ัน จำนวนนักเรียน 
ผลการประเมิน ระดับดี 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเย่ียม 
ป.1 25 0 2.00 15.00 8.00 23.00 92.00 
ป.2 36 0 0.00 16.00 20.00 36.00 100.00 
ป.3 22 0 3.00 7.00 12.00 19.00 86.36 
ป.4 35 0 2.00 15.00 20.00 35.00 100.00 
ป.5 40 0 0.00 10.00 30.00 40.00 100.00 
ป.6 33 0 0.00 8.00 25.00 33.00 100.00 
ม.1 25 0 0.00 15.00 10.00 25.00 100.00 
ม.2 24 0 5.00 12.00 7.00 19.00 79.17 
ม.3 21 0 0.00 15.00 6.00 21.00 100.00 
รวม 261 0 12.00 113.00 138.00 251.00 96.17 

 

 
 
 
 
 



 

    
 

4) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2563 ของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ในระดับผ่านขึ้นไป 

สมรรถนะสำคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อย
ละ ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเย่ียม 

1. ความสามารถในการส่ือสาร 0 1 12 20 33 100 
2. ความสามารถในการคิด 0 1 20 12 33 100 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 0 1 20 12 33 100 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 0 0 6 27 33 100 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 0 0 0 33 33 100 

รวม 0 3 58 104 165 100 

 5) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2563 ของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในระดับผ่านขึ้นไป 

สมรรถนะสำคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเย่ียม 
1. ความสามารถในการส่ือสาร 0 0 3 18 21 100 
2. ความสามารถในการคิด 0 3 13 5 21 100 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 0 0 15 6 21 100 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 0 0 0 21 21 100 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 0 0 0 21 21 100 

รวม 0 3 31 71 105 100 
 
5. ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 
     5.1 ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

     1) ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2563 

ความสามารถ 
คะแนนเฉล่ียร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ด้านภาษา 44.59 47.76 47.46 
ด้านคำนวณ 51.00 41.30 40.47 

รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน 47.79 44.53 43.97 

      

 

  



 

    
 

 2) การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  
ปีการศึกษา 2562 - 2563 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ด้านภาษา 46.69 44.59 -2.1 
ด้านคำนวณ 56.57 51.00 -5.53 

รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน 51.63 47.79 -3.84 

    5.2  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
       1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 

รายวิชา 
คะแนนเฉล่ีย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 51.65 56.28 56.20 
คณิตศาสตร์ 26.50 30.16 29.99 
วิทยาศาสตร์ 36.14 38.89 38.78 
ภาษาอังกฤษ 33.50 43.67 43.55 

เฉลี่ย 4 สาระ 39.95 42.25 42.13 
 

       2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 - 2563 

รายวิชา 

คะแนนเฉล่ีย 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 41.32 51.65 10.33 
คณิตศาสตร์ 23.20 26.50 3.30 
วิทยาศาสตร์ 36.25 36.14 -0.11 
ภาษาอังกฤษ 25.20 33.50 8.30 

เฉลี่ย 4 สาระ 31.49 39.95 21.82 
   5.3  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
       1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 

รายวิชา 
คะแนนเฉล่ีย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 47.87 54.81 54.29 
คณิตศาสตร์ 18.59 25.90 25.46 
วิทยาศาสตร์ 27.91 30.14 29.89 
ภาษาอังกฤษ 27.21 34.85 34.38 

เฉลี่ย 4 สาระ 30.40 36.43 36.01 
 



 

    
 

  2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 - 2563 

รายวิชา 

คะแนนเฉล่ีย  

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 57.75 47.87 -9.88 
คณิตศาสตร์ 20.67 18.59 -2.08 
วิทยาศาสตร์ 29.13 27.91 -1.22 
ภาษาอังกฤษ 26.50 27.21 0.71 

เฉลี่ย 4 สาระ 33.51 30.40 -3.11 
5.4  ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

1) ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2563 

รายวิชา 
คะแนนเฉล่ีย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
การอ่านออกเสียง 92.80 74.13 74.14 
การอ่านรู้เรื่อง 93.30 72.23 71.86 
เฉลี่ยรวม 93.05 73.20 73.02 
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี ดี 

   
 2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)  
 ปีการศึกษา 2562 - 2563 

รายวิชา 

คะแนนเฉล่ีย  

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

การอ่านออกเสียง 87.54 92.80 +5.26 
การอ่านรู้เรื่อง 93.85 93.30 -0.55 
เฉลี่ยรวม 90.96 93.05 +2.09 
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

    
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) 
๑. การศึกษาปฐมวัย 
 

ด้าน คุณภาพ 
๑.  คุณภาพของเด็ก ดีมาก 
๒.  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก 
๓.  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ ดีมาก 

 
จุดเด่น  
 ด้านคุณภาพของเด็ก 
  ๑. เด็กมีร่างกายแข็งแรง เคล่ือนไหวได้อย่างคล่องแคล่ว น้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์  
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และมีสุขนิสัยท่ีดี โดยเด็กได้ออกกำลังกาย เช่น ฝึกการเคล่ือนไหวในน้ำ 
เต้นฮูล่าฮู๊ปเพื่อสุขภาพ เล่นสนามเด็กเล่นตามหลักพัฒนาสมอง (BBL) เล่นตามรอยพระยุคคลบาท เล่นผ่าน 
ฐานลูกเสือต่างๆ ในสถานศึกษา เป็นต้น รู้จักรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ เด็กรู้จักล้างมือ ๗ ขั้นตอน แปรง 
ฟันหลังอาหาร รู้จักใช้ส่ิงของส่วนตัว แก้วน้ำ ผ้าเช็ดหน้า เด็กได้รับการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอจากครู  
และเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธัญญา รู้จักการระมัดระวังตนไม่ได้รับการบาดเจ็บและ 
อุบัติเหตุ ซึ่งสถานศึกษามีความใส่ใจในเรื่องสุขภาพ อนามัย และความปลอดภัยของเด็ก ได้ดำเนินงานอย่าง 
ต่อเนื่อง มีผลงานเป็นท่ีประจักษ์จนกระท่ังเป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันดีเด่นระดับประเทศ โรงเรียน 
ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร และสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี 
  ๒. เด็กมีอารมณ์แจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ควบคุม และกล้าแสดงออก เด็กมีความ 
สนุกสนานจากการละเล่นพื้นบ้าน การเคล่ือนไหวประกอบจังหวะ การร้องเพลง ได้รับการปลูกฝังให้รักษ์ดนตรี 
ไทย มีความสามารถในการฟ้อนรำ เป่าแคน ตีกลอง ได้แสดงบนเวทีท้ังในสถานศึกษาและชุมชนอย่างสม่ำเสมอ  
สอดคล้องกับเอกลักษณ์สถานศึกษา “โรงเรียนส่งเสริมศิลปะดนตรี” ซึ่งสถานศึกษาเป็นโรงเรียนดนตรีไทย  
๑๐๐ % เด็กช่ืนชอบการทำงานศิลปะสร้างสรรค์ต่างๆ ซึ่งเด็กมีความสามารถ มีผลงานรางวัลเหรียญทอง  
การสร้างภาพด้วยการฉีกตัดปะ และปั้นดินน้ำมัน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ 
  ๓. เด็กมีทักษะการแสวงหาความรู้ได้ การสำรวจ การคิดรวบยอด โดยเด็กเรียนรู้จากการทำ 
โครงงาน กิจกรรมวิทยาศาสตร์แสนสนุก กิจกรรมรหัสลับไข่ไดโนเสาร์ เด็กได้สำรวจเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู ้
ท่ีหลากหลาย เช่น ศูนย์กสิกรรม ไทกาฬสินธุ์ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล (วัดผาน้ำย้อย) เด็กมีนิสัยรักการอ่าน ใช้ 
เวลาว่างในมุมหนังสือ และยืมหนังสือนิทานภาพกลับไปอ่านร่วมกับผู้ปกครองท่ีบ้านสม่ำเสมอ เด็กมีจินตนาการ
สร้างสรรค์ ช่ืนชอบการประดิษฐ์ของเล่น ของใช้ เช่น เครื่องเขย่าเสียงจากมะตูม หุ่นถุงมือ เด็กมีสมาธิ ได้รับการฝึก
โดยเย็บปักกระดุม เย็บตุ๊กตาผ้า ส่งต่อลูกแก้วโดยใช้ช้อนไม่ให้ลูกแก้วตก เป็นต้น 
  
 
 
 
 



 

    
 

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ต้ังอยู่ในชุมชน ท่ีมีความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้นำท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และวัดให้ความสำคัญ 
กับการศึกษา ประกอบกับผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและเป็นเครือข่ายของ 
สถาบันอุดมศึกษา ทำให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกฝ่ายให้การสนับสนุนในการพัฒนาผู้เรียน 
และสถานศึกษา เช่น วัดสว่างโพธิ์ศรี วัดทิพวัน สนับสนุนโครงการสอนศีลธรรม จริยธรรมและให้ทุนการศึกษา  
ชุมชนจัดผ้าป่าหาเงินช่วยก่อสร้างป้ายโรงเรียน สระว่ายน้ำ สนามเด็กเล่น จ้างครูสอนภาษาอังกฤษ และระดม 
ทุน(บริจาค) ให้กำลังใจส่งเสริมสนับสนุนการเข้าประกวด การแข่งขันทางวิชาการของเด็ก และส่งเสริมให้เด็ก 
รักษ์ดนตรีไทย สอดคล้องกับเอกลักษณ์สถานศึกษา “โรงเรียนส่งเสริมศิลปะดนตรี” จึงถือได้ว่าโรงเรียนบ้าน 
แกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา มีจุดเด่นซึ่งเป็นปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ท่ีเอื้อต่อ 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งสถานศึกษาได้รับรางวัลจากการพัฒนาด้านต่างๆ เช่น รางวัลโรงเรยีนดนตรี 
ไทย ๑๐๐% จากกระทรวงวัฒนธรรม รางวัลดีเด่นด้านสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี จาก 
กระทรวงแรงงาน ต่อเนื่องกัน ๓ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) รางวัลโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันดีเด่นระดับประเทศ  
และโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 
 ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  
  ๑. ครูเป็นผู้ท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดี เอาใจใส่ในการดูแลเด็ก ครูส่วนใหญ่จบการศึกษาปฐมวัย หรือ 
มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมให้เด็กมีพัฒนาการครบทุกด้านสมวัย มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง  
อบรมให้ความรู้ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างครแูละผู้ปกครองในเรื่องพัฒนาการของเด็กอย่างสมำ่เสมอ 
  ๒. ครูจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้มีมีพัฒนาการด้านรา่งกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ โดยนำเด็กออก 
กำลังกายด้วยการเต้นฮูล่าฮู๊ป แอโรบิค เกมการละเล่นพื้นบ้าน เล่นสนามเด็กเล่น บ้านต้นไม้ เรือนปั้น  
ฐานลูกเสือ และฝึกการทรงตัวในสระว่ายน้ำ ส่งเสริมให้เด็กรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์และบริโภคผักสวน 
ครัวที่เด็กช่วยกันปลูกและดูแล และครูส่งเสริมเด็กในเรื่องดนตรีไทย การร้องเพลง การฟอ้นรำ สอดคล้องกับ 
เอกลักษณ์โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา “โรงเรียนส่งเสริมดนตรีไทย” 
  ๓. ครูจัดประสบการณ์ท่ีหลากหลายให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติเอง ได้คิด สังเกต  
สำรวจ แก้ปัญหา เช่น โครงงาน การประดิษฐ์ของเล่น ของใช้ตามความสนใจของเด็ก กิจกรรม BBR แยกขยะการ
ทดลองวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกจิต มีสมาธิ เช่น เย็บกระดุม เย็บตุ๊กตาผ้า รู้จักการสืบเสาะ เช่น  
หารหัสลับไข่ไดโนเสาร์ เป็นต้น อีกท้ังยังนำเด็กเข้าเรียนรู้ยังแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น สนามเด็กเล่น BBL 
ตามรอยพระยุคคลบาท บ้านต้นไม้ เรือนปั้นดินน้ำมัน ดินเหนียว ศูนย์กสิกรรมไทกาฬสินธุ์ นั่งรถไฟสาย 
ขอนแก่น-หนองคาย เป็นต้น โดยครูมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 
  ๔. ครูจัดทำส่ืออย่างหลากหลายโดยจัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดทำส่ือ เช่น รอก 
กะลามะพร้าว อุปกรณ์เดินกะลา บล็อกไม้จากไม้มะขาม บัตรคำ บัตรภาพ หุ่นนิ้วมือ จิกซอว์ เกมบิงโก  
ตัวอักษร สมุดมะเฟือง ปฏิทินหรรษา  หุ่นจากกล่องกระดาษ หมวกรูปสัตว์ เกมการศึกษา ส่วนประกอบ 
ต้นไม้ เป็นต้น มีการจัดเก็บส่ือท่ีเป็นระเบียบสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ 
 
 
 



 

    
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 ด้านคุณภาพของเด็ก  
  ๑. ความมีระเบียบวินัย  
  ๒. ทักษะการส่ือสาร 
 ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  
  ครูบางส่วนบันทึกหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ยังไม่ต่อเนื่อง งานวิจัยบางส่วนไม่ 
สอดคล้องกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชั้นเรียนตามสภาพจริง และการใช้เครื่องมือในการประเมินผลยังไม่หลากหลาย 
ข้อเสนอแนะ  
 ด้านคุณภาพของเด็ก 
  ๑. เด็กควรได้รับการส่งเสริมด้านความมีระเบียบวินัย รู้จักการอดทนรอคอยการปฏิบัติตาม 
คำส่ังของผู้อื่น โดยการส่งเสริมให้เด็กมีเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติตนให้มีความเป็นระเบียบ สร้างข้อตกลงใน 
ห้องเรียน โดยให้เด็กได้มีส่วนร่วมในข้อกำหนด เล่านิทานหรือร้องเพลงเกี่ยวกับระเบียบวินัย จัดให้เด็กมี 
ระเบียบในการเข้าแถว การรู้จักอดทนรอคอยในการรับส่งผลงาน การรอรับประทานอาหารพร้อมเพื่อน เป็นต้น 
ช่ืนชมเม่ือเด็กประพฤติดี กล่าวยกย่องเด็กต่อหน้าเพื่อน ส่งเสริมให้เด็กปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และฝึกฝนให้เด็ก 
ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  
  ๒. เด็กควรได้รับการฝึกฝนให้มีทักษะในการใช้ภาษาในการส่ือสาร จัดกิจกรรให้เด็กได้พูดคุย  
แสดงความรู้สึก ความต้องการ กระตุ้นให้เด็กได้รู้จักตั้งคำถาม และให้เด็กได้ตอบคำถาม จัดกิจกรรมให้เด็ก 
อธิบายส่ิงท่ีกำลังเล่นหรือปฏิบัติอยู่ เล่าเรื่องเรียงตามลำดับเหตุการณให้ผู้อื่นเข้าใจได้ โดยจัดกิจกรรมเล่า 
เหตุการณ์ข่าวสารในชีวิตประจำวัน เล่านิทาน เป็นต้น 
 
 กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๒ ป ี 
 
 ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  
  ครูควรได้รับการส่งเสริมให้มีบันทึกหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
สม่ำเสมอ ระบุเด็กท่ีมีผลการประเมินไม่เป็นไปตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ให้มีความชัดเจน บันทึกปัญหา  
และแนวทางแก้ไข เมื่อปัญหาเกิดขึ้นซ้ำหลายครั้งควรจัดทำวิจัยเพื่อหาแนวทางการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม  
พร้อมท้ังจัดหาแนวทาง วิธีการใหม่ ๆ หรือนวัตกรรม มาใช้ในการแก้ปัญหาให้ตรงจุด และควรพัฒนาเครื่องมือ 
ในการประเมินพัฒนาการเด็กให้มีความหลากหลายข้ึน เช่น แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก แบบบันทึกคำพูดเด็ก  
แบบตรวจช้ินงานเด็ก เป็นต้น 
 
 กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๒ ปี 
 
 
 
 
 
 



 

    
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  
 คุณภาพของเด็ก  
  สถานศึกษามีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ ด้วยสถานศึกษาเป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน 
ดีเด่นระดับประเทศ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร และสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี ซึ่งมี 
ผลพัฒนาคุณภาพเด็กระดับคุณภาพดีมากให้มีการยกระดับคุณภาพให้สูงยิ่งขึ้น ควรมีการจัดทำนวัตกรรมใน 
การพัฒนาคุณภาพเด็ก ให้มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม และสามารถเผยแพร่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่ง นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็ก โดยมีการจัดประชุมผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายวิเคราะห์ 
สภาพปัญหา ระบุปัญหา ศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาท่ีคล้ายคลึงกันจากผู้อื่น จัดทำและทดสอบนวัตกรรม  
ตรวจสอบโดยผู้เช่ียวชาญ หาประสิทธิภาพของนวัตกรรม ประเมินส่ือ เทคโนโลยี ปรับปรุงตรวจสอบ และ 
เผยแพร่ขยายผลต่อสาธารณะ โดยควรมีการดำเนินงานพฒันาอย่างต่อเนื่อง 
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีนโยบายด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ท้ังในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและในระดับ 
สถานศึกษา โดยมีเป้าหมายท่ีจะสร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ในรูปแบบเครือข่าย เช่น 
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา มีการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐ 
  ชุมชนบ้านแก บ้านหัวแฮด บ้านส้มโฮงและหมู่บ้านใกล้เคียง เป็นชุมชนท่ีมีความสามัคคี  
มีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮง 
วิทยา ได้รับความร่วมมือจากชุมชน องค์กรท้องถิ่น และเครือข่ายอุดมศึกษาด้วยดีมาตลอด เช่น ชุมชนจัด 
ผ้าป่าสามัคคีหาเงินจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ สร้างป้ายโรงเรียน สระว่ายน้ำ สนามเด็กเล่น ห้องสมุดลิง และ 
สนับสนุนเงินในการท่ีสถานศึกษาจัดส่งผู้เรียนเข้าประกวด แข่งขันในกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ ทางวัดสว่าง 
โพธิ์ศรีสนับสนุนโครงการสอนศีลธรรม จริยธรรมและให้ทุนการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นเครือข่ายให้ 
การสนับสนุนด้านวิชาการ โดยจัดให้นักศึกษามาฝึกประสบการณ์ เพื่อบรรเทาการขาดแคลนครู 
  กรณีตามท่ีกล่าวมานั้น ถือได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนท้ังในระดับปฐมวัย ระดับ 
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น จึงเป็นโอกาสอันดีท่ีสถานศึกษาจะได้สร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อส่งเสริม 
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ฉะนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง 
และยั่งยืน โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ควรดำเนินการอย่างเป็นระบบ ดังนี ้
  ๑. ประชุม ช้ีแจง แสดงเหตุผล ถึงความจำเป็น ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและ 
บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนภาคีเครือข่ายท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้มีความ 
ตระหนักในการพฒันาคุณภาพการศึกษาการ มีส่วนร่วมรับผิดชอบ ตลอดจนการกำกับดูแลในการพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียน  
  ๒. กำหนดโครงการ กิจกรรม ท่ีชุมชนประสงค์จะสนับสนุน ไว้ใน แผนพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ โดยกำหนดเป้าประสงค์ หรือเป้าหมาย รูปแบบวิธีปฏิบัติ หรือ 
ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จ และกำหนดระยะเวลาดำเนินงานท่ีชัดเจน (อาจกำหนด 
เป็นโครงการต่อเนื่อง) 
  ๓. กำหนดบุคคล หรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ การติดตามตรวจสอบ ประเมินผล โดย 
ต้องให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
  หากรูปแบบวิธีปฏิบติั หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ท่ีทำให้สถานศึกษาประสบความสำเร็จ หรือ 



 

    
 

บรรลุตามเป้าหมาย เป็นท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ มีหลักฐานของความสำเร็จปรากฏชัดเจน โดยมี 
การสรุปรูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนองค์ความรู้และประสบการณ์ มีหลักฐานร่องรอยเชิง 
ประจักษ์ เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ก็อาจถือได้ว่าเป็นแบบอย่างท่ีด ี 
 ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  
  ครูจัดทำนวัตกรรม การละเล่นพื้นบ้านเสริมสร้างเด็กปฐมวัย โดยนวัตกรรมดังกล่าวนี้ได้รับ 
การคัดเลือกในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และคัดเลือกวิธีปฏิบัติและผลงานดีเด่น ด้านการดูแลการจัด 
ประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ท้ังนี้ควรมีการพัฒนาอย่าง 
ต่อเนื่อง โดยการระบุปัญหาท่ีมาของการจัดทำนวัตกรรมให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น สอดคล้องกับปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
ในช้ันเรียนอย่างแท้จริง บันทึกผลการแก้ปัญหาดังกล่าว พิสูจน์นวัตกรรมท่ีสร้างขึ้นนั้นเมื่อนำไปใช้จะได้ผล 
ตามท่ีต้องการหรือไม่ โดยการตรวจสอบโดยผู้เช่ียวชาญ หาประสิทธิภาพของนวัตกรรม ประเมินส่ือ เทคโนโลยี  
ปรับปรุงตรวจสอบ และเผยแพร่ขยายผลให้แก่ผู้อื่นต่อไป 
๒. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ด้าน คุณภาพ 
๑. คุณภาพของผู้เรียน  ดีมาก 
๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีมาก 
๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ดีมาก 

 
จุดเด่น  
 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
  ๑. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะพื้นฐาน ตาม 
หลักสูตรสถานศึกษา และตามกิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัดขึ้น ตามระดับช้ันท่ีศึกษา จะเห็นได้จากผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนของผู้เรียน มีพัฒนาการ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา  
๒๕๖๑ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉล่ียคะแนนสูงกวา่ 
ระดับประเทศ และผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ รวมความสามารถท้ัง ๓ ด้าน ค่าคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศ 
  ๒. ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขในการเรียนรู้ โดย 
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสถานศึกษาได้จัดขึ้น ในช่วงระยะเวลาก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ ระหว่างพักกลางวัน  
และหลังเลิกเรียน หรือในช่วงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จะเห็นได้จากสถานศึกษาได้จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน ได้ 
เรียนรู้เป็นจำนวนมากในแต่ละสัปดาห์ เช่น การว่ายน้ำ การเล่นกีฬา การออกกำลังกาย การเต้นแอโรบิก การ 
เล่นละครภาษาไทย และภาษาอังกฤษ การโต้วาที การฟ้อนรำ การเล่นดนตรี นาฏศิลป์ เป็นต้น 
  ๓. ผู้เรียนได้เรียนรู้และได้เล่นดนตรีทุกคน ทุกระดับช้ัน โดยสถานศึกษามีนโยบายว่า ผู้เรียน 
ทุกคนต้องเล่นดนตรีได้ อย่างน้อยคนละ ๑ อย่าง เป็นโรงเรียนส่งเสริมศิลปะดนตรี ผู้เรียนได้รับโล่รางวัล 
โรงเรียนดนตรไีทย ๑๐๐ % และผู้เรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๘ ปี 
การศึกษา ๒๕๖๑ ได้รับรางวัลระดับชาติ จำนวน ๕ รางวัล 
  (๑) เด่ียวซออู้ ม.๑-๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี ๑ 
  (๒) เด่ียวซอด้วง ม.๑-๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี ๑ 



 

    
 

  (๓) บรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.๑-๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี ๒ 
  (๔) เด่ียวจะเข้ ม.๑-๓ รางวัลชนะเลิศ 
  (๕) ขับร้องเพลงไทย ป.๑-๖ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี ๒ 
  ๔. ผู้เรียนเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง เจริญเติบโตตามวัย มีจิตอาสาในการทำ 
ความดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ มีค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มีค่านิยมตามหน้าท่ี 
เด็กไทย ๑๐ ประการ มีค่านิยมตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมา 
คารวะ ยิ้มง่าย ไหว้สวย มีความมนุษยสัมพันธ์ มีปฏิสันถารกับผู้มาเยือน กล้าแสดงออกในทางท่ีถูกท่ีควร เรียน 
และเล่นอยู่ในโรงเรียนอย่างมีความสุข ด้วยความรู้รักสามัคคี 
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ต้ังอยู่ในชุมชน ท่ีมีความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้นำท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และวัด ให้ 
ความสำคัญกับการจัดการศึกษา ประกอบกับผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและเป็น 
เครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษา ทำให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกฝ่ายให้การสนับสนุนในการ 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษา เช่น วัดสว่างโพธิ์ศรีสนับสนุนโครงการสอนศีลธรรม จริยธรรมและให้ 
ทุนการศึกษา ชุมชนจัดผ้าป่าหาเงินช่วยก่อสร้างป้ายโรงเรียน สระว่ายน้ำ สนามเด็กเล่น จ้างครูสอน 
ภาษาอังกฤษ ซื้อครุภัณฑ์ดนตรีไทยชุดวงเครื่องสายผสมขิม และระดมทุน (บริจาค) ให้กำลังใจส่งเสริม 
สนับสนุนการเข้าประกวด การแข่งขันกิกรรมทางวิชาการของผู้เรียน โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา  
ต้ังอยู่ในชุมชน ท่ีมีความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้นำ 
ท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และวัด ให้ความสำคัญกับการศึกษา ประกอบกับผู้บริหารสถานศึกษามี 
ความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและเป็นเครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษา ทำให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัด 
การศึกษาทุกฝ่ายให้การสนับสนุนในการพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษา เช่น วัดสว่างโพธิ์ศรี วัดทิพวัน  
สนับสนุนโครงการสอนศีลธรรม จริยธรรมและให้ทุนการศึกษา ชุมชนจัดผ้าป่าหาเงินช่วยก่อสร้างป้ายโรงเรียน  
สระว่ายน้ำ สนามเด็กเล่น จ้างครูสอนภาษาอังกฤษ และระดมทุน(บริจาค) ให้กำลังใจส่งเสริมสนับสนุนการเข้า 
ประกวด การแข่งขันทางวิชาการของผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนรักษ์ดนตรีไทย เล่นเครื่องดนตรี และขับร้อง 
เพลงไทย ซึ่งส่งเสริมจนผู้เรียนได้รับรางวัลระดับประเทศ สอดคล้องกับเอกลักษณ์สถานศึกษา “โรงเรียน 
ส่งเสริมศิลปะดนตรี” นอกจากนี้สถานศึกษาได้รับรางวัลจากการพัฒนาด้านต่างๆ เช่น รางวัลโรงเรยีนดนตรี 
ไทย ๑๐๐% จากกระทรวงวัฒนธรรม รางวัลดีเด่นด้านสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี จาก 
กระทรวงแรงงาน ต่อเนื่องกัน ๓ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) รางวัลโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันดีเด่นระดับประเทศ  
และโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จึงถือได้ว่าโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยามีจุดเด่นซึ่งเป็นปัจจัย 
สภาพแวดล้อมภายนอกทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ  
 การจัดกิจกรรมส่งเสริมดนตรีไทยให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนเล่นดนตรีไทย ร้องเพลง 
ไทย และผู้เรียนมีความสามารถเล่นดนตรีได้ และร้องเพลงไทยได้ พร้อมท้ังได้รับรางวัลจาการประกวด 
แข่งขันเล่นดนตรีไทย ขับร้องเพลงไทยระดับชาติ 

 



 

    
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
 ผู้เรียนควรได้เรียนรู้ และได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเพิ่มมากขึ้น 
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ  
 การใช้เทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนรู้อย่างท่ัวถึงให้ครบทุกห้องเรียนและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ข้อเสนอแนะ  
 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
 ผู้เรียนควรได้เรียนรู้ และได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเพิ่มมากขึ้น  
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ท้ัง ๔ ด้าน คือการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ให้ผู้เรียน 
สามารถใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการส่ือสารได้อย่างเหมาะสม ตามระดับช้ันท่ีศึกษา  
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในสถานศึกษา มีปัญหาคล้ายคลึงกันหลาย 
แห่ง กล่าวคือ ครูผู้สอนไม่เพียงพอ การจัดหาครูเจ้าของภาษามีข้อจำกัดหลายประการ ตลอดท้ังครูสอน 
ภาษาอังกฤษมีความเช่ียวชาญไม่เพียงพอ และขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดท้ัง ขาดแรงจูงใจในการ 
จัดการเรียนการสอนท่ีดี ดังนั้น สถานศึกษาจึงควรจัดหา และพัฒนาส่ือประกอบการเรียนการสอนให้ทันสมัย  
และเพียงพอ ให้สอดคล้องกับบริบท สภาพจริงของผู้เรียน สภาพจริงของสถานศึกษา และสภาพสังคมภายนอก 
ท่ัวไป 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรมีการสร้างเจตคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษ และสร้าง 
แรงจูงใจต่อผู้เรียนในรูปแบบต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล อาจมีข้อตกลงความร่วมมือใน 
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน กับ หน่วยงาน หรือสถานศึกษาอื่น ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือมีการ 
แลกเปล่ียนครูและบุคลากรทางการศึกษาระหว่างโรงเรียน ท้ังนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นผู้เรียน และสร้าง 
บรรยากาศท่ีดีต่อการเรียนรู้ ตลอดท้ัง มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมร่วมกันในบางโอกาส เช่น การจัดการ 
เรียนรู้นอกสถานท่ี การเข้าค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ การทัศนศึกษานอกสถานศึกษา และกิจกรรมอื่นๆ เปน็ต้น 
   
  กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๒ ปี 
 
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ  
 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงมีส่ือเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้อย่าง 
กว้างขวางลึกซึ้ง ค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูจึงควรนำเทคโนโลยีมาใช้ประกอบในการจัดกิจกรรม เช่น ให้ 
ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ตในทุกห้องเรียน สถานศึกษาจึงควร 
 ๑. จัดซื้อจัดหาเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์พร้อมระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้ 
ประกอบการจัดการเรียนรู ้
 ๒. ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบอินเตอร์เน็ตให้มีความเสถียร ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือ  
จัดหาระบบอินเตอร์เน็ตใหม่ 
 
  กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี 
 



 

    
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  
 คุณภาพของผู้เรียน  
 สถานศึกษา ได้วางแผนพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามธรรมชาติ และเต็ม 
ตามศักยภาพ และมีความสุขในการเรียนรู้ โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ท่ีสถานศึกษาได้จัดขึ้น สถานศึกษาได้จัด 
กิจกรรมให้กับผู้เรียนในช่วงเวลาก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติในภาคเช้า ระหว่างเวลาพักกลางวัน ในช่วงหลังเลิก 
เรียน หรือในช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้จำนวนมากใน 
แต่ละวันของสัปดาห์ เช่น การว่ายน้ำ การเล่นกีฬา การออกก าลังกาย การเต้นแอโรบิค การเล่นละคร 
ภาษาไทย การเล่นละครภาษาอังกฤษ การโต้วาที การฟ้อนรำ การเล่นดนตรี และการแสดงนาฏศิลป์ เป็นต้น 
เป็นนโยบายและวิธีการท่ีดีในการบริหารจัดการสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา ท่ีจะพัฒนาผู้เรียนได้ 
เรียนรู้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ถึงแม้โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา เป็นสถานศึกษาไม่ใหญ่ 
นัก มีผู้เรียน ๓๓๗ คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ ๑๗ คน อัตราจ้าง ๖ คน รวม ๒๓ คน แต่ 
สามารถจัดกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างดีเย่ียม เป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาอื่นได้ 

เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล และมีความยั่งยืน สถานศึกษาควร 
ดำเนินงานตามกิจกรรมดังกล่าว เพิ่มเติมดังนี้ 

๑. ควรกำหนดกิจกรรมนี้ไว้ในแผนพฒันาและแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อผู้เรียนจะได้เรียนรู้ 
ตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ อย่างต่อเนื่อง 
 ๒. การดำเนินงานตามกิจกรรมนี้ใช้เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมี 
กิจกรรมต้องดำเนินการจำนวนมากและหลากหลาย ควรกำหนดตารางเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีแน่นอน 
แต่สามารถยืดหยุ่นได้ เพื่อท่ีจะให้การดำเนินงานไม่ไปกระทบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรูอ้ื่นมากนัก 
ซึ่งได้กำหนดไว้ตามตารางจัดการเรียนรู้ของครูแต่ละคน 
 ๓. ควรจัดผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ครบทุกกิจกรรม เพื่อผู้เรียนจะได้เรียนรู้และค้นหา 
ตัวเองว่า มีความถนัดและความสนใจในเรื่องใดโดยเฉพาะ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานการเลือกศึกษาต่อ และเลือก 
ประกอบอาชีพในอนาคต 
 ๔. ควรมีการวัดและประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำผลมาปรับปรุง 
และพัฒนาการดำเนินงานตามกิจกรรม จะได้ทราบถึงสภาพความสำเร็จหรือปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 
ตามกิจกรรม และจะเป็นข้อมูลสารสนเทศในการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม ให้เป็นที่น่าสนใจของผู้เรียน 
ตลอดท้ังมีการสรุปผลและเผยแพร่ทางส่ือต่างๆ ต่อไป 
 ๕. ควรจัดให้มีการประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติ ในเวลาและโอกาสอันควรแก่ผู้มีส่วน 
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เป็นการสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมการดำเนินงานตามกิจกรรม และเพื่อเป็นขวัญและ 
กำลังใจ 
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีนโยบายด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ท้ังในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและในระดับ 
สถานศึกษา โดยมีเป้าหมายท่ีจะสร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ในรูปแบบเครือข่าย เช่น 
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา มีการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐ 
 ชุมชนบ้านแก บ้านหัวแฮด บ้านส้มโฮงและหมู่บ้านใกล้เคียง เป็นชุมชนท่ีมีความสามัคคีมี 
ความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮง 



 

    
 

วิทยา ได้รับความร่วมมือจากชุมชน องค์กรท้องถิ่น และเครือข่ายอุดมศึกษาด้วยดี เช่น ชุมชนจัดผ้าป่าสามัคคี 
หาเงินจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ สร้างป้ายโรงเรียน สระว่ายน้ำสนามเด็กเล่น ห้องสมุดลิง ซื้อครุภัณฑ์ดนตรี 
ไทยชุดวงเครื่องสายผสมขิม และสนับสนุนเงินในการท่ีสถานศึกษาจัดส่งผู้เรียนเข้าประกวด แข่งขันในกิจกรรม 
ทางวิชาการต่างๆ ทางวัดสว่างโพธิ์ศรีสนับสนุนโครงการสอนศีลธรรม จริยธรรมและให้ทุนการศึกษา  
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นเครือข่ายให้การสนับสนุนด้านวิชาการ โดยจัดให้นักศึกษามาฝึกประสบการณ์ เพื่อ 
บรรเทาการขาดแคลนครู  
 กรณีตามท่ีกล่าวมานั้น ถือได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนท้ังในระดับปฐมวัย ระดับ 
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น จึงเป็นโอกาสอันดีท่ีสถานศึกษาจะได้สร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อส่งเสริม 
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ฉะนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง 
และยั่งยืน โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ควรดำเนินการอย่างเป็นระบบ ดังนี ้
 ๑. ประชุม ช้ีแจง แสดงเหตุผล ถึงความจำเป็น ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและ 
บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนภาคีเครือข่ายท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้มีความ 
ตระหนักในการพฒันาคุณภาพการศึกษา การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ตลอดจนการกำกับดูแลในการพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียน  
 ๒. กำหนดโครงการ กิจกรรม ท่ีชุมชนประสงค์จะสนับสนุน ไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ โดยกำหนดเป้าประสงค์ หรือเป้าหมาย รูปแบบวิธีปฏิบัติ หรือ 
ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ และกำหนดระยะเวลาดำเนินงานท่ี 
ชัดเจน (อาจกำหนดเป็นโครงการต่อเนื่อง) 
 ๓. กำหนดบุคคล หรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ การติดตามตรวจสอบ ประเมินผล โดยต้อง 
ให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
 หากรูปแบบวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ท่ีทำใหส้ถานศึกษาประสบความสำเร็จ หรือ 
บรรลุตามเป้าหมาย เป็นท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ มีหลักฐานของความสำเร็จปรากฏชัดเจน โดยมี 
การสรุปรูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนองค์ความรู้และประสบการณ์ มีหลักฐานร่องรอยเชิง 
ประจักษ์ เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ก็อาจถือได้ว่าเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ  
 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง มีส่ือเทคโนโลยี มีแหล่งเรียนรู้อย่าง 
หลากหลาย สามารถค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูจึงควรนำเทคโนโลยีมาใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการ 
เรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกห้องเรียน 
สรุปประเด็นจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมีวิสัยทัศน์ท่ีจะจัด 
การศึกษาข้ันพื้นฐานของประเทศไทยให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย มีพันธกิจ 
ท่ีจะส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ ส่งเสริมให้ 
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย  
๑๒ ประการ พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเน้นการมีส่วนร่วม และ มีเป้าหมายให้ผู้เรียนระดับการศึกษาพื้นฐาน 
ทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ท่ี ๒๑ สถานศึกษา 
มีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาส่ือ 
เทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 



 

    
 

สรุปผลการประเมินความโดดเด่น  
 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสนองตอบต่อความต้องการ  
ความสนใจ ความสามารถเฉพาะบุคคลของผู้เรียน ตอบสนองต่อท้องถิ่น ชุมชน ได้อย่างมีคุณภาพ เหมาะสม  
โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปะดนตรี เพื่อตอบสนองนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้แก่ผู้เรียน 

 

ตอนที่ ๒ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
๒.๑ การศึกษาปฐมวัย 
 ด้านที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
ผลการดำเนินงาน 
 สถานศึกษามีการกำหนดวิสัยทัศน์ โรงเรียนมาตรฐานการศึกษา พัฒนาศิลปะดนตรี บนวิถีพอเพียง  
คู่เคียงส่ิงแวดล้อม ดีพร้อมด้านสุขภาวะ มีกลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
ตามหลักสูตร ส่งเสริมความสามารด้านดนตรีและเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ ๒  
ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการ 
กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพ 
ภายในของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา สถานศึกษามีการพัฒนางานอย่าง 
เป็นระบบ จัดทำโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการครบทุกด้านสมวัย สอดคล้องกับ 
บริบท เช่น โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ  
โครงการส่งเสริมด้านสังคม โครงการบ้านบัณฑิตน้อย โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม โครงการ 
ส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น อีกท้ังมีการจัดให้เด็กได้ผลิตส่ือและของเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับครู และ 
ผู้ปกครอง นำเด็กเรียนรู้ยังแหล่งเรียนรู้ในชุมชน มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบสามารถพัฒนาเด็กได้บรรลุ 
เป้าหมายตามแผน ส่งผลให้การกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเด็กท่ีมีความเหมาะสม เป็นไปได้ เด็กมี 
พัฒนาการด้านร่างกายมีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โดยพบว่า เด็กมีน้ำหนักส่วนสูง 
เป็นไปตามเกณฑ์ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เนื่องด้วยสถานศึกษาจัดโครงการอาหารกลางวันและ 
อาหารเสริมนม โดยสถานศึกษาจัดอาหารท่ีถูกหลักโภชนาการให้กับเด็กเป็นประจำทุกวัน ให้เด็กบริโภคผัก 
ปลอดสารพิษ จากแปลงผักสวนครัวในสถนศึกษา โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย กิจกรรมหนูน้อย 
แข็งแรง สร้างนิสัยให้เด็กรักการออกก าลังกาย เต้นฮูล่าฮูปเพื่อสุขภาพ กิจกรรมกระโดดเชือก เด็กได้ 
เคล่ือนไหวร่างกาย กล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่ โดยเล่นสนามเด็กเล่นตามหลักพัฒนาสมอง (BBL) เล่นตามรอย 
พระยุคคลบาท ซึ่งมีสระว่ายน้ำ บ้านต้นไม้ ห้องสมุดลิง เรือนปั้น ศูนย์เศรษฐกิจพอพียง กระดานล่ืน เป็นต้น  
สามารถจัดสรรเป็นพื้นท่ี ดังนี้ พื้นท่ีพัฒนาระบบผิวสัมผัส ประกอบด้วย เรือนปั้น (ดินน้ำมัน ดินเหนียว ข้ีผ้ึง)  
บ่อทราย แปลงเศรษฐกิจพอเพียง พื้นท่ีพัฒนาระบบสร้างสมดุล ประกอบด้วย การเดินทรงตัวบนล้อรถยนต์ 
บ้านต้นไม้ กระดานล่ืน พื้นท่ีพัฒนาระบบสัมพันธภาพของร่างกาย การโหน การห้อยตัว การโยนลูกบอล การ 
ว่ายน้ำ เด็กร่วมกิจกรรม จูเนียร์สเก้าท์ทุกเช้าวันพุธ มีการเล่นผ่านฐานลูกเสือต่าง ๆ ในสถานศึกษาท้ังหมด ๑๔  
ฐาน ประกอบด้วยฐานเดินทรงตัว ลอดห่วงหรรษา กระโทรงตัว ข้ึนเนินเหิรฟ้า ไต่เขาต่างระดับ วิ่งซิกแซก ปีน 
ป่ายสายฟ้า โหนราวเจ้าพลัง ลอดถ้ำมังกร ทาร์ซาน ห้วงขุมทรัพย์ คู่ทรงสมส่วน สไลด์เดอร์ยักษ์ และ The 
winner ผลัดเปล่ียนหมุนเวียนในแต่ละอาทิตย์ เด็กได้เล่นกีฬา และกีฬาพื้นบ้าน ซึ่งเด็กมีความสามารถได้รับ 
รางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันชักเย่อ และวิ่ง ๕๐ เมตร ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองฟ้าแดดสง 
ยาง เด็กมีสุขนิสัยท่ีดี โดยมีกิจกรรมหนูน้อยปลอดภัยล้างมือ ๗ ข้ันตอนหลังอาหารตรวจสุขภาพ แปรงฟันหลัง 
อาหาร รู้จักใช้ส่ิงของส่วนตัว แก้วน้ำ ผ้าเช็ดหน้า เด็กได้รับการตรวจสุขาพอย่างสม่ำเสมอจาก โรงพยาบาลส่งเสริม



 

    
 

สุขภาพตำบลธัญญา เด็กส่วนใหญ่รู้จักการระมัดระวังตนไม่ได้รับการบาดเจ็บและอุบัติเหตุ โดย 
สถานศึกษาเห็นความสำคัญของความปลอดภัย เชิญวิทยากรจากภายนอกให้ความรู้เรื่องอุบัติเหตุ กฎจราจร  
ซักซ้อมเด็กเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ไฟไหม้ ติดต้ัง ถังดับเพลิงท่ีพร้อมใช้งาน และมีการเปล่ียนทุก ๓ เดือน โดย 
ได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลธัญญาในการจัดวิทยากรและอุปกรณ์ สถานศึกษามีความใส่ใจในเรื่อง 
สุขภาพ อนามัย และความปลอดภัยของเด็ก ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีผลงานเป็นท่ีประจักษ์จนกระท่ังเป็น 
โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันดีเด่นระดับประเทศ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร และสถานศึกษา 
ปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ดี 
สถานศึกษาจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ กิจกรรมสร้างสรรค์เสริมจินตนาการหนูน้อย ส่ง 
แสริมให้เด็กประดิษฐ์ของเล่น ของใช้ และทำผลงานศิลปะสร้างสรรค์ต่าง ๆ เช่น สร้างภาพด้วยการฉีกตัดปะ 
กระดาษ ปั้นดินน้ำมัน วาดภาพระบายสี ประกวดวาดภาพระบายสี ด้วยสีไม้ สีน้ำ พิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาติ  
เช่น ใบไม้ มือ ก้านกล้วย เป็นต้น ซึ่งเด็กมีความสามารถในการท าผลงานศิลปะ โดยมีผลงานรางวัลเหรียญทอง  
การสร้างภาพด้วยการฉีกตัดปะ และปั้นดินน้ำมัน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ เด็กมีความ 
สนุกสนานจากการละเล่นพื้นบ้าน เสือกินวัว วิ่งเปรี้ยว บอลกระดาษ รีรีข้าวสาร แมวไล่หนู เป็นประจำทุกวัน  
ส่งเสริมให้เด็กมีความมั่นใจกล้าแสดงออก เล่านิทานหน้าห้องเรียนและลานกิจกรรมสม่ำเสมอ เด็กรู้จักการช่ืน 
ชมเพื่อน ช่ืนชอบธรรมชาติ ช่วยกันดูแลต้นไม้และปลูกผักสวนครัว กิจกรรมหนูน้อยอารมณ์ดีเพราะมีดนตรี 
และเสียงเพลง จัดประกวดร้องเพลงประกอบท่าทาง เด็กได้รับการส่งเสริมให้รักและสืบสานดนตรีไทย โดยจัด 
ให้เด็กได้ใกล้ชิดและเล่นดนตรีไทยอย่างง่าย ในมุมดนตรี และในห้องดนตรีไทย เช่น กลองยาว ฉิ่ง อังกะลุง  
แคน และขลุ่ย ซึ่งเด็กได้แสดงการฟ้อนรำ เป่าแคน ตีกลอง บนเวทีท้ังในสถานศึกษาและชุมชนเนื่องในวัน 
สำคัญต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับเอกลักษณ์สถานศึกษา “โรงเรียนส่งเสริมศิลปะดนตรี” และ 
สถานศึกษามีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องจนกระท่ังได้รับรางวัลโรงเรียนดนตรไีทย ๑๐๐% จากกระทรวง 
วัฒนธรรม เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม รู้จักช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม โครงการส่งเสริม 
พัฒนาการด้านสังคม โดยมีการส่งเสริมให้เด็กได้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ โดยมีการ 
สอดแทรกคุณธรรมในการจัดกิจกรรมต่างๆ จัดให้เด็กได้เช้าวัดฟังธรรม ณ วัดป่าทิพวัน ไหว้พระ เวยีนเทียน  
ประดิษฐ์ธุง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาพระธาตุยาคู กิจกรรมดาวดี มอบดาวแก่เด็กท่ีทำความดี เช่น จิตอาสา ใช้ 
น้ำใช้ไฟอย่างประหยัด กิจกรรมเวรประจำวัน กิจกรรมกตัญญูหนูทำได้ กิจกรรมสร้างวินัย กิจกรรมออมทรัพย์  
กิจกรรมจูเนียร์สเก้าท์ เด็กได้ร่วมกิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมเข้าฐานต่างๆ ในสถานศึกษา กิจกรรมสร้าง 
วินัย กิจกรรหนูน้อยรักธรรมชาติ ต้นไม้ รักษาสภาพแวดล้อม เก็บกวาดเศษใบไม้ ขยะในเขตรับผิดชอบ รู้จัก 
การคัดแยกขยะ โดยเด็กคัดแยกขยะตามกิจกรรม BBR (Bag Bank Recycle) ซึ่งเด็กคัดแยกขยะขวดพลาสติก 
กระดาษ เศษอาหารเปลือกผลไม้ออกจากกัน โดยมีการรวบรวมขวดพลาสติกและเศษกระดาษนำไปขาย ซึ่ง 
รายได้จะนำมาใช้ในการซื้ออุปกรณ์การทำความสะอาด เด็กได้รับการพัฒนาด้านสังคมอย่างต่อเนื่อง แต่เด็ก 
บางส่วนยังขาดระเบียบวินัย การรู้จักการอดทนรอคอยการปฏิบัติตามคำส่ังของผู้อื่น เด็กมีพัฒนาการด้าน 
สติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ดี ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้าน 
สติปัญญา จากโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา มีความสามารถในการคิด การคิดรวบยอด การแก้ปัญหา 
โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เช่น โครงงานข้าวจ่ี โครงงานสายรุ้งแสนสวย (การทำธุง)  
โครงงานดอกไม้แสนสวยด้วยมือเรา (ผลิตดอกไม้จากระดาษ) โครงงานกรองน้ำให้ใสด้วยมือเรา ให้เด็กได้กรอง 
น้ำ ผ่านใยบวบ ถ่าน หินหยาบ หินละเอียด และสำลี เป็นต้น กิจกรรมวิทยาศาสตร์แสนสนุก โดยการจัดให้เด็ก 
ได้ทดลองวิทยาศาสตร์ตามโครงการบ้านบัณฑิตน้อย และจัดให้เด็กกับเด็กปฐมวัยจากสถานศึกษาในกลุ่ม 



 

    
 

เครือข่าย และผู้ปกครองร่วมกิจกรรมงานเทศกาลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โดยสถานศึกษาเป็นศูนย์ปฐมวัย 
ต้นแบบเครือข่ายโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ซึ่งมีการจัดกิจกรรมผ่านฐานต่าง ๆ เช่น การเดินทางของ 
อีเมล นับจำนวน เมื่อประสาทตาลาไปพักผ่อน ความรู้สึกยามเท้าเปลือย แล่นได้ด้วยแรงลม เรือน้อยพลังยาง 
ภูเขาไฟระเบิด เป็นต้น กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน เด็กได้รับการส่งเสริมให้รักการอ่าน โดยจัดมุมหนังสือใน 
ห้องเรียน และนำเด็กเข้าใช้ห้องสมุด จัดให้เด็กได้ยืมหนังสือนิทานกลับบ้าน เพื่อร่วมกันอ่านพร้อมกับ 
ผู้ปกครอง ส่งเสริมให้เด็กได้มีจินตนาการสร้างสรรค์ ผ่านการประดิษฐ์ของเล่น ของใช้ เช่น เครื่องเขย่าเสียง 
จากมะตูม รอกจากกะลามะพร้าว หุ่นรูปสัตว์ ดอกไม้กระดาษ หุ่นถุงมือ กิจกรรมรหัสลับไข่ไดโนเสาร์ โดยเด็ก 
จะค้นหาไข่ไดโนเสาร์ในกองทราย ท่ีครูนำไปซ่อนไว้ ซึ่งภายในไข่มีพยัญชนะ ภาพกับเงา จำนวนนับ เป็นต้น  
ซึ่งเด็กจะได้เรียนรู้จากไข่ เรียนรู้คำพื้นฐาน การบวก การจับคู่ เป็นต้น เด็กได้รับการส่งเสริมให้มีประสบการณ์  
รู้จักการสำรวจ โดยครูนำเด็กเรียนรู้ท่ีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น ศูนย์กสิกรรมไทกาฬสินธุ์ พระมหาเจดีย์ 
ชัยมงคล (วัดผาน้ำย้อย) พิพิธภัณฑ์สิรินธร หาดดอกเกตุ นั่งรถไฟสายขอนแก่นหนองคาย เป็นต้น จากนั้นให้ 
เด็กสรุปด้วยการวาดภาพและนำเสนอ กิจกรรมจิตศึกษา เด็กได้เรียนรู้การฝึกสมาธิ เช่น เย็บปักกระดุม เย็บ 
ตุ๊กตาผ้า ส่งต่อลูกแก้วโดยใช้ช้อนไม่ให้ลูกแก้วตก เป็นต้น ซึ่งจากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษามีความ 
สอดคล้องกับผลการประเมินภายนอก ส่งผลให้มีความเช่ือถือได้ สถานศึกษาส่งเสริมพัฒนาการเด็ก อย่าง 
ต่อเนื่อง โดยเด็กมีพัฒนาการสูงขึ้นตามลำดับ โดยครูจัดทำสรุปพัฒนาการเด็กในแต่ละช้ันเรียน และทุกปี 
การศึกษา มาเป็นข้อมูลพื้นฐาน จากนั้นนำพัฒนาการมาเรียบเทียบหาจุดบกพร่องในการแก้ไข มีการปรับปรุง 
หลักสูตร ให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของเด็กและชุมชน โดยสถานศึกษาได้รับรางวัลพัฒนา 
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ท้ังนี้โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยาด าเนินงานตามมาตรฐานด้านคุณภาพ 
ของเด็กได้อย่างเหมาะสม เป็นไปได้ กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความเช่ือถือได้ เป็นไปตาม 
เกณฑ์ท่ีกำหนดครบถ้วน เด็กมีพัฒนาการดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
สรุปการประเมินด้านที่ ๑ คุณภาพของเด็ก มีระดับคุณภาพ ดีมาก 
 จุดเด่น  
 ๑. เด็กมีร่างกายแข็งแรง เคล่ือนไหวได้อย่างคล่องแคล่ว น้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์  
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และมีสุขนิสัยท่ีดี โดยเด็กได้ออกก าลังกาย เช่น ฝึกการเคล่ือนไหวในน้ำ 
เต้นฮูล่าฮูปเพื่อสุขภาพ เล่นสนามเด็กเล่นตามหลักพัฒนาสมอง (BBL) เล่นตามรอยพระยุคคลบาท เล่นผ่าน 
ฐานลูกเสือต่าง ๆ ในสถานศึกษา เป็นต้น รู้จักรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ เด็กรู้จักล้างมือ ๗ ข้ันตอน  
แปรงฟันหลังอาหาร รู้จักใช้ส่ิงของส่วนตัว แก้วน้ำ ผ้าเช็ดหน้า เด็กได้รับการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอจาก 
ครู และเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธัญญา รู้จักการระมัดระวงัตนไม่ได้รับการบาดเจ็บและอุบัติเหตุ 
ซึ่งสถานศึกษามีความใส่ใจในเรื่องสุขภาพ อนามัย และความปลอดภัยของเด็ก ได้ดำเนินงานอย่าง 
ต่อเนื่อง มีผลงานเป็นท่ีประจักษ์จนกระท่ังเป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันดีเด่นระดับประเทศ โรงเรียน 
ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร และสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี 
 ๒. เด็กมีอารมณ์แจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ควบคุม และกล้าแสดงออก เด็กมีความ 
สนุกสนานจากการละเล่นพื้นบ้าน การเคล่ือนไหวประกอบจังหวะ การร้องเพลง ได้รับการปลูกฝังให้รักษ์ดนตรี 
ไทย มีความสามรถในการฟ้อนรำ เป่าแคน ตีกลอง ได้แสดงบนเวทีท้ังในสถานศึกษาและชุมชนอย่างสม่ำเสมอ  
สอดคล้องกับเอกลักษณ์สถานศึกษา “โรงเรียนส่งเสริมศิลปะดนตรี” ซึ่งสถานศึกษาเป็นโรงเรียนดนตรีไทย  
๑๐๐ % เด็กช่ืนชอบการท างานศิลปะสร้างสรรค์ต่างๆ ซึ่งเด็กมีความสามารถ มีผลงานรางวัลเหรียญทอง การ 
สร้างภาพด้วยการฉีกตัดปะ และปั้นดินน้ำมัน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ 



 

    
 

 ๓. เด็กมีทักษะการแสวงหาความรู้ได้ การสำรวจ การคิดรวบยอด โดยเด็กเรียนรู้จากการท า 
โครงงาน กิจกรรมวิทยาศาสตร์แสนสนุก กิจกรรมรหัสลับไข่ไดโนเสาร์ เด็กได้สำรวจเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ี 
หลากหลาย เช่น ศูนย์กสิกรรมไทกาฬสินธุ์ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล (วัดผาน้ำย้อย) เด็กมีนิสัยรักการอ่านใช้เวลา 
ว่างในมุมหนังสือ และยืมหนังสือนิทานภาพกลับไปอ่านร่วมกับผู้ปกครองท่ีบ้านสม่ำเสมอ เด็กมีจินตนาการ 
สร้างสรรค์ ช่ืนชอบการประดิษฐ์ของเล่น ของใช้ เช่น เครื่องเขย่าเสียงจากมะตูม หุ่นถุงมือ เด็กมีสมาธิ ได้รับ 
การฝึกโดยเย็บปักกระดุม เย็บตุ๊กตาผ้า ส่งต่อลูกแก้วโดยใช้ช้อนไม่ให้ลูกแก้วตก เป็นต้น 
จุดที่ควรพัฒนา  
  ๑. ความมีระเบียบวินัย  
  ๒. ทักษะการส่ือสาร 
ข้อเสนอแนะ  
 ๑. เด็กควรได้รับการส่งเสริมด้านความมีระเบียบวินัย รู้จักการอดทนรอคอยการปฏิบัติตาม 
คำส่ังของผู้อื่น โดยการส่งเสริมให้เด็กมีเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติตนให้มีความเป็นระเบียบ สร้างข้อตกลงใน 
ห้องเรียน โดยให้เด็กได้มีส่วนร่วมในข้อกำหนด เล่านิทานหรือร้องเพลงเกี่ยวกับระเบียบวินัย จัดให้เด็กมี 
ระเบียบในการเข้าแถว การรู้จักอดทนรอคอยในการรับส่งผลงาน การรอรับประทานอาหารพร้อมเพื่อน เป็นต้น 
ช่ืนชมเม่ือเด็กประพฤติดี กล่าวยกย่องเด็กต่อหน้าเพื่อน ส่งเสริมให้เด็กปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และฝึกฝนให้เด็ก 
ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  
 ๒. เด็กควรได้รับการฝึกฝนให้มีทักษะในการใช้ภาษาในการส่ือสาร จัดกิจกรรให้เด็กได้พูดคุย  
แสดงความรู้สึก ความต้องการ กระตุ้นให้เด็กได้รู้จักตั้งคำถาม และให้เด็กได้ตอบคำถาม จัดกิจกรรมให้เด็ก 
อธิบายส่ิงท่ีกำลังเล่นหรือปฏิบัติอยู่ เล่าเรื่องเรียงตามลำดับเหตุการณให้ผู้อื่นเข้าใจได้ โดยจัดกิจกรรมเล่า 
เหตุการณ์ข่าวสารในชีวิตประจำวัน เล่านิทาน เป็นต้น 
 
  กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๒ ปี 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  
 สถานศึกษามีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ ด้วยสถานศึกษาเป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน 
ดีเด่นระดับประเทศ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร และสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี ซึ่งมี 
ผลพัฒนาคุณภาพเด็กระดับคุณภาพดีมากให้มีการยกระดับคุณภาพให้สูงยิ่งขึ้น ควรมีการจัดทำนวัตกรรมใน 
การพัฒนาคุณภาพเด็ก ให้มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม และสามารถเผยแพร่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่ง นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็ก โดยมีการจัดประชุมผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายวิเคราะห์ 
สภาพปัญหา ระบุปัญหา ศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาท่ีคล้ายคลึงกันจากผู้อื่น จัดทำและทดสอบนวัตกรรม  
ตรวจสอบโดยผู้เช่ียวชาญ หาประสิทธิภาพของนวัตกรรม ประเมินส่ือ เทคโนโลยี ปรับปรุงตรวจสอบ และ 
เผยแพร่ขยายผลต่อสาธารณะ โดยควรมีการดำเนินงานพฒันาอย่างต่อเนื่อง 
  
 
 
  
 



 

    
 

ด้านที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ผลการดำเนินงาน 
โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร เป็นการบริหารแบบมี 
ส่วนร่วม คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากร พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วน 
ร่วมในการจัดการศึกษา ประสานสัมพันธ์บ้าน วัด โรงเรียน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้นำ 
ท้องถิ่น ครูและบุคลากร ผู้ปกครองเด็ก แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานระดับปฐมวัย คณะกรรมการจัดทำ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๓) และ 
แผนปฏิบัติการระดับปฐมวัยประจำปี ๒๕๖๑ มีคำส่ังให้ครูปฏิบัติหน้าท่ีประจำช้ันอนุบาลครบทุกช้ัน มี 
โครงสร้างการบริหารโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ซึ่งประกอบด้วย กองทุนศรีแสนดีประชาร่วมใจ  
ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการ 
เครือข่ายผู้ปกครอง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาแบ่งการบริหารงานออกเป็น ๔ กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่ม 
งานบริหารงานวิชาการ กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล และกลุ่มงานบริหารท่ัวไป  
สร้างความเข้าใจกับผู้ทีมีส่วนเกี่ยวข้องให้มีความตระหนักในการดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรมท่ีกำหนดไว้ 
ในแผน มีปฏิทินการปฏิบัติงานโดยผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรม มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ทุกภาคการศึกษา และมีการนิเทศ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อรายงาน 
ผลการประเมินพัฒนาการเด็กให้ผู้บริหารรับทราบและกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการ 
ดำเนินงาน และเก็บเป็นข้อมูลเพื่อวางแผนพัฒนาในปีถัดไป สถานศึกษามีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔  
ด้าน แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการบริหารงานระดับปฐมวัย กำหนดคุณลักษณะท่ีพึง 
ประสงค์เป็น ๑๒ มาตรฐาน โดยมีสาระการเรียนรู้เป็นส่ือกลางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม 
พัฒนาเด็กทุกด้าน ซึ่งสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย ประสบการณ์สำคัญและสาระท่ีควรเรียนรู้ ตลอดจนมี 
โครงสร้างหลักสูตรท่ีเอื้อต่อการพัฒนาเด็ก พร้อมท้ังสอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น พระธาตุยาคู การทำธุง  
เป็นต้น จัดส่ือการเรียนรู้ เกมการศึกษาสอดคล้องกับทุกหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน การ 
ทดลองวิทยาศาสตร์ และสอดแทรกการเรียนรู้แบบวอลดอร์ฟ การศึกษาปฐมวัย ๓ ช้ันเรียน ได้แก่ช้ันอนุบาล  
๑ (อายุ ๓-๔ ปี) มี ๑ ห้องเรียน ช้ันอนุบาล ๒ (อายุ ๔-๕ ปี) มี ๑ ห้องเรียน และช้ันอนุบาล ๓ (อายุ ๕-๖ ปี) มี  
๑ห้องเรียน รวมทั้งหมดมี ๓ ห้องเรียน สถานศึกษาได้มีคำส่ังมอบหมายหน้าท่ีภาระงานสอนให้มีครูประจำช้ัน 
ครบท้ัง ๓ ห้องเรียน ถือได้ว่าโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน และ 
สถานศึกษายังได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยร้อยเอ็ดและมหาวิทยาลัยราชภัฎ 
มหาสารคาม จัดส่งนักศึกษาวิชาเอกปฐมวัยมาฝึกประสบการณ์ สถานศึกษาดำเนินงานตามโครงการพัฒนา 
บุคลากร โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โครงการพัฒนาครูให้มีความสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
อย่างมีประสิทธิภาพเน้นเด็กเป็นสำคัญ จัดครูเข้าอบรมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ เช่น อบรมเชิง 
ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยต่อยอดสู่การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในช้ันเรียน อบรมโครงการบ้าน 
นักวิทยาศาสตร์น้อย อบรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดในช้ันเรียน ดนตรีและการ 
เคล่ือนไหว เพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็ก การบูรณราการการเรียนรู้แบบ Learning Spiral และการจัดทำ
โครงงานวัฏจักรการสืบเสาะ ประชุมเชิงปฏิบัติการต่อยอดวิชาการโรงเรียนต้นแบบสนามเด็กเล่น ตาม 
หลักพัฒนาสมอง (BBL) อบรมระบบออนไลน์ สนับสนุนให้ครูได้ศึกษาและพัฒนาด้วยตนเองเพื่อให้ครูมีความ 
เช่ียวชาญในการจัดประสบการณ์ มีการนิเทศ ติดตาม แนะนำการจัดประสบการณ์ตามตารางการจัดกิจกรรม 
ประจำวัน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู และครูได้เข้ารับการอบรมพัฒนาไม่น้อยกว่าคนละ ๒๐ 



 

    
 

ช่ัวโมง/ปี สถานศึกษาได้จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนช้ันอนุบาล มีความสะอาด มีอุณหภูมิและแสงสว่าง 
พอเหมาะ มีการจัดมุมประสบการณ์ต่างๆ มีส่ือและอุปกรณ์ท้ังท่ีครูผลิตขึ้นเองและสถานศึกษาจัดหาให้ เพื่อให้ 
เด็กได้เล่น ทดลอง ค้นคว้า ซึ่งเด็กสามารถเกิดการเรียนรู้ได้จากการเล่นท่ีเป็นประสบการณ์ตรง เกิดการรับรู้ได้ 
ด้วยประสาทสัมผัสท้ังห้า อย่างเพียงพอและปลอดภัย มีการจัดพื้นท่ีสำหรับแสดงผลงานเด็ก มีท่ีเก็บเครื่องใช้ 
ส่วนตัวของเด็ก จัดพื้นท่ีสำหรับ จัดกิจกรรมท้ังกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ สามารถเคล่ือนไหวร่างกายได้อย่างอิสระ 
และจัดเป็นพื้นท่ีสำหรับเด็กพักผ่อนหลับนอน สภาพแวดล้อมนอกห้องเรียน มีห้องน้ำใกล้กับห้องเรียน มีสระ 
ว่ายน้ำคอนกรีตสำหรับเด็กปฐมวัย มีสนามเด็กเล่นเป็นพื้นทราย มีความเหมาะสม และมีเครื่องเล่นสนามใช้ฝึก 
ประสบการณ์สำหรับปีนป่าย การทรงตัว การเคล่ือนไหวร่างกาย การใช้กล้ามเนื้อ บริเวณหน้าห้องเรียนช้ันอนุ 
บาลและสนามเด็กเล่นมีร่มเงาจากไม้ยื่นต้นให้ความร่มรื่น และมีสนามฟุตบอลซึ่งสามารถใช้จัดกิจกรรม 
กลางแจ้งได้ อนึ่ง โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวทิยา เป็นสถานศึกษาท่ีได้รับรางวัลดีเด่นด้าน สถานศึกษา 
ปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี จากกระทรวงแรงงาน ต่อเนื่องกัน ๓ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) เป็นโรงเรียนต้นแบบ 
อาหารกลางวันดีเด่นระดับประเทศ และโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ในบริเวณโรงเรียนบ้านแกหัวแฮด 
ส้มโฮงวิทยา สามารถรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ทุกห้องเรียน สำหรับในห้องเรียนระดับปฐมวัย สถานศึกษา 
จัดหาส่ือเทคโนโลยีซึ่งเป็นโทรทัศน์ระบบ DLIT และคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ทุก 
ห้องเรียน 
 สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการ 
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 
 ๑. มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้ม 
โฮงวิทยา และกำหนดเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อใช้ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล 
และติดตามตรวจสอบพัฒนาการเด็ก มีหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 ๒. จัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓และแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กำหนดโครงการ กิจกรรมในการบริหารจัดการ จัดทำแผนการจัดประสบการณ์การ 
เรียนรู้ ตารางกิจกรรมประจำวัน เพื่อลงสู่การพัฒนาเด็ก ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวได้รับฟงัความคิดเห็นของผู้ 
ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องและได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครองด้วยดี ส่วน 
ผู้บริหารสถานศึกษาได้จัดสรรงบประมาณ และจัดหาส่ือ อุปกรณ์สนับสนุนในการพัฒนา  
 ๓. มีปฏิทินการดำเนินงานและมีคำส่ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบในการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและ 
นิเทศงาน ซึ่งผู้รับผิดชอบมีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นระยะ  
 ๔. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา  
๒๕๖๑ คณะกรรมการประเมินผลคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ และคณะกรรมการจัดทำรายงาน 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งสถานศึกษามีการประเมินตนเอง นำผลการ 
ประเมินมาวิเคราะห์หาวิธีแก้ไข ปรับปรุง และนำไปกำหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป การดำเนินงาน 
ตามท่ีกล่าวมา เป็นกระบวนการบริหารและการจัดการ ท่ีมีข้ันตอนการปฏิบัติเป็นระบบ มีการวางแผน การ 
ปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ และการปรับปรุงการดำเนินงานอย่างเหมาะสม ส่งผลให้เด็กทุกคนได้รับการ 
พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง จากรายงานการประเมิน 
ตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ได้ระดับ 
คุณภาพ ยอดเย่ียม 



 

    
 

 สรุป สถานศึกษาได้ดำเนินงานตามมาตรฐานด้านบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ ตาม 
เกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความเช่ือถือได้ กระบวนการบริหาร 
จัดการมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เป็นท่ีพึงพอใจของทุกฝ่าย และส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพเด็ก 

สรุปการประเมินด้านที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับคุณภาพ ดีมาก 
จุดเด่น  
  คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้นำท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 
วัด ให้ความสำคัญกับการศึกษา ประกอบกับผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและเป็น 
เครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษา ทำให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกฝ่ายให้การสนับสนุนในการ 
พัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษา เช่น วัดสว่างโพธิ์ศรี วัดทิพวัน สนับสนุนโครงการสอนศีลธรรม จริยธรรมและให ้
ทุนการศึกษา ชุมชนจัดผ้าป่าหาเงินช่วยก่อสร้างป้ายโรงเรียน สระว่ายน้ำ สนามเด็กเล่น จ้างครูสอน 
ภาษาอังกฤษ และระดมทุน(บริจาค) ให้กำลังใจส่งเสริมสนับสนุนการเข้าประกวด การแข่งขันทางวิชาการของ 
เด็ก และส่งเสริมให้เด็กรักษ์ดนตรีไทย สอดคล้องกับเอกลักษณ์สถานศึกษา “โรงเรียนส่งเสริมศิลปะดนตรี”  
จึงถือได้ว่าโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา มีจุดเด่นซึ่งเป็นปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกทางด้านสังคม 
และเศรษฐกิจ ท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งสถานศึกษาได้รับรางวัลจากการพัฒนาด้านต่าง ๆ  
เช่น รางวัลโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐% จากกระทรวงวฒันธรรม รางวัลดีเด่นด้านสถานศึกษาปลอดภัยและ 
สุขภาพอนามัยดี จากกระทรวงแรงงาน ต่อเนื่องกนั ๓ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) รางวัลโรงเรียนต้นแบบอาหาร 
กลางวันดีเด่นระดับประเทศ และโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีนโยบายด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการโดย 
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ท้ังในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและในระดับสถานศึกษา  
โดยมีเป้าหมายท่ีจะสร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ในรูปแบบเครือข่าย เช่นเครือข่าย 
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา มีการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐ 
 ชุมชนบ้านแก บ้านหัวแฮด บ้านส้มโฮงและหมู่บ้านใกล้เคียง เป็นชุมชนท่ีมีความสามัคคี มีความ 
ตระหนักในการพฒันาคุณภาพการศึกษา และตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยาได้รับ
ความร่วมมือจากชุมชน องค์กรท้องถิ่น และเครือข่ายอุดมศึกษาด้วยดีมาตลอด เช่น ชุมชนจัดผ้าป่า 
สามัคคีหาเงินจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ สร้างป้ายโรงเรียน สระว่ายน้ำ สนามเด็กเล่น ห้องสมุดลิง และ 
สนับสนุนเงินในการท่ีสถานศึกษาจัดส่งผู้เรียนเข้าประกวด แข่งขันในกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ ทางวัดสว่าง 
โพธิ์ศรีสนับสนุนโครงการสอนศีลธรรม จริยธรรมและให้ทุนการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นเครือข่ายให้ 
การสนับสนุนด้านวิชาการ โดยจัดให้นักศึกษามาฝึกประสบการณ์ เพื่อบรรเทาการขาดแคลนครู  
 กรณีตามท่ีกล่าวมานั้น ถือได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนท้ังในระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและ 
มัธยมศึกษาตอนต้น จึงเป็นโอกาสอันดีท่ีสถานศึกษาจะได้สร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการจัด 
การศึกษา ฉะนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โรงเรียน 
บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ควรดำเนินการอย่างเป็นระบบ ดังนี ้
 ๑. ประชุม ช้ีแจง แสดงเหตุผล ถึงความจำเป็น ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากร  
ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนภาคีเครือข่ายท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้มีความตระหนักใน 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาการ มีส่วนร่วมรับผิดชอบ ตลอดจนการกำกับดูแลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  



 

    
 

 
 ๒. กำหนดโครงการ กิจกรรม ท่ีชุมชนประสงค์จะสนับสนุน ไว้ใน แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ โดยกำหนดเป้าประสงค์ หรือเป้าหมาย รูปแบบวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอน  
กระบวนการดำเนินงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จ และกำหนดระยะเวลาดำเนินงานท่ีชัดเจน (อาจกำหนดเป็น 
โครงการต่อเนื่อง) 
 ๓. กำหนดบุคคล หรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ การติดตามตรวจสอบ ประเมินผล โดยต้องให้ชุมชน 
มีส่วนร่วม 
 หากรูปแบบวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ท่ีทำให้สถานศึกษาประสบความสำเร็จ หรือบรรลุตาม 
เป้าหมาย เป็นท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ มีหลักฐานของความสำเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุป 
รูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนองค์ความรู้และประสบการณ์ มีหลักฐานร่องรอยเชิง 
ประจักษ์ เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ก็อาจถือได้ว่าเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 ด้านที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคญั 
ผลการดำเนินงาน 
 สถานศึกษามีกระบวนการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ เพื่อเด็กปฐมวัย ในด้านการดูแล 
และพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน กำหนดแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๔ ปี (๒๕๖๐ -๒๕๖๓)  
แผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีการประชุมทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะห์ 
ปัญหา บริบท สอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น พระธาตุยาคู การทำธุง เป็นต้น จัดทำแผนการจัด 
ประสบการณ์การเรียนรู้ ๓๘ หน่วย จัดส่ือการเรียนรู้ เกมการศึกษาสอดคล้องกับทุกหน่วยการเรียนรู้  
สอดแทรกการเรียนรู้แบบโครงงาน การทดลองวิทยาศาสตร์ และการเรียนรู้แบบวอลดอร์ฟ ส่งเสริมพัฒนาการ 
ด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ จัดให้เด็กได้ออกก าลังกายสม่ำเสมอ เช่น การเคล่ือนไหวประกอบจังหวะ การ 
เคล่ือนท่ีในน้ำ การเต้นแอโรบิค ฮูล่าฮูป การเล่นผ่านสนามเด็กเล่น และฐานต่าง ๆ ส่งเสริมให้เด็กได้รับ 
ประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ด่ืมนมทุกคนทุกวัน ตรวจสุขภาพเด็กเป็นประจำทุกวัน โดยตรวจเส้นผม ฟัน เล็บ  
ผิวหนัง เป็นต้น การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการส่ือสาร จัดให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการลงมือ 
ปฏิบัติด้วยตนเอง เช่น การทำโครงงาน การทดลองวิทยาศาสตร์ การปลูกผักสวนครัว นำเด็กสำรวจแหล่ง 
เรียนรู้ต่าง ๆ ท้ังในและนอกสถานศึกษา การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ ส่งเสริมให้เด็กมีความสุข  
แจ่มใส รักศิลปะและธรรมชาติ จัดให้เด็กได้ใกล้ชิดเครื่องคนตรี และได้เล่นดนตรีประเภทเครื่องเป่า เคาะและตี 
จังหวะ จนเด็กมีความรักในดนตรีไทย ช่ืนชอบการแสดงฟ้อนรำ เป่าแคน ตีกลอง สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของ 
สถานศึกษา “โรงเรียนส่งเสริมดนตรีไทย” ด้านสังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี จัดกิจกรรม 
ดาวเด็กดี จูเนียร์สเกาท์ ฝึกทักษะการใช้ชีวิตเบื้องต้น และการมีระเบียบวินัย จัดกิจกรรมให้เด็กมีความกตัญญู  
และมีการประกวดมารยาทท่ีดีงาม เป็นต้น ส่งเสริมเด็กในระยะเปล่ียนผ่านให้ปรับตัวสู่การเช่ือมต่อในช้ันถัดไป 
ซึ่งครูมีการประเมินพฒันาการเด็กทุกภาคเรียน และสรุปทุกปีการศึกษา แล้วส่งต่อข้อมูลให้กับครูในช้ันนุบาล  
๒ อนุบาล ๓ และประถมศึกษาปีท่ี ๑ ครูมีการเตรียมความพร้อมของเด็ก นำเด็กทัศนศึกษายังห้องเรียนท่ีเด็ก 
จะเข้าเรียนในปีการศึกษาต่อไป แนะนำและเปิดโอกาสให้เด็กได้พบปะครูท่ีอยู่ในระดับช้ันท่ีสูงกว่า อีกท้ังมีการ 
จัด SUMMER CAMP เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กช่วงปิดภาคเรียน มีกิจกรรมการปูพื้นฐานการ 
เรียนรู้ในระดับต่อไป เสริมด้วยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และลงสระว่ายน้ำ เป็นต้น การดำเนินงานมกีาร 
ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีความเป็นระบบ สถานศึกษามีการพัฒนากระบวนการจัดประสบการณ์ท่ี 
เน้นเด็กเป็นสำคัญ โดยพบว่า ครูจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  



 

    
 

มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล เย่ียมบ้านเด็กเพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานและพฤติกรรมเด็กเมื่ออยู่ท่ีบ้าน  
ศึกษาข้อมูลพัฒนาการเด็กจากจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีการพัฒนาหลักสูตร จัดทำแผนการจัดประสบการณ์  
จากการวิเคราะห์ มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  
วิเคราะห์ปัญหา บริบท สอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น พระธาตุยาคู การทำธุง เป็นต้น จัดส่ือการเรียนรู้ เกม 
การศึกษาสอดคล้องกับทุกหน่วยการเรียนรู้ สอดแทรกการเรียนรู้แบบโครงงาน การทดลองวิทยาศาสตร์ และการ 
เรียนรู้แบบวอลดอร์ฟ โดยมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ท้ังด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ  
ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียง ด้านเดียว ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับ 
ประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข ครูจัดประสบการณ์ท่ีเช่ือมโยงกับประสบการณ์เดิม ทบทวน 
ให้เด็กได้ย้อนความทรงจำในเหตุการณ์ท่ีผ่านมา ให้เด็กมีโอกาสเลือกทำกิจกรรมอย่าง อิสระ ตามความ 
ต้องการ ความสนใจ ความสามารถ โดยจัดให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติเอง ครูสอบถามเด็กถึงความต้องการ
ในการท างานต่าง ๆ เช่น ให้เด็กตัดสินใจเลือกทำโครงงาน หรือการประดิษฐ์ของเล่น ของใช้ตามความ 
สนใจของเด็ก นำเด็กเข้าศึกษายังแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย จัดกิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย เช่น กิจกรรม  
BBR แยกขยะ กิจกรรมจูเนียร์สเก้าท์ กิจกรรมดาวเด็กดี กิจกรรมเล่นสนามเด็กเล่น BBL ตามรอยพระยุคคล 
บาท บ้านต้นไม้ เรือนปั้นดินน้ำมัน ดินเหนียว ฝึกการทรงตัวในสระว่ายน้ำ การปลูกผักสวนครัว การเรียนรู ้
ดนตรีไทย การประดิษฐ์ของเล่น โครงงาน การทดลองวิทยาศาสตร์ การฝึกจิต และการเสาะหารหัสลับไข่ 
ไดโนเสาร์ เป็นต้น ครูจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือ และเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมกับวัย ครูจัด 
ห้องเรียนมีความสะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย โดยห้องเรียนมีหน้าต่าง ประตูท่ีเปิดโล่งอากาศถ่ายเทสะดวก  
มีแสงสว่าง ข้างหลังห้องเป็นบริเวณห้องน้ำห้องส้วม มีอ่างล้างมือ แปรงฟัน มีพื้นท่ีแสดงผลงานเด็ก พื้นท่ี 
สำหรับมุม ประสบการณ์ท่ีหลากหลายและกระตุ้นความสนใจเด็ก เช่น มุมร้านค้า มุมบล็อก มุมบ้าน มุมดนตรี  
มุมวิทยาศาสตร์ มุมเกมการศึกษา มุมการประดิษฐ์ มุมการตัดและเย็บกระดุม ตุ๊กตาผ้า เป็นต้น เด็กมีส่วนร่วม  
ในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน การดูแลต้นไม้ แปลงผักสวนครัว เป็นต้น ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ี 
เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น โทรศัพท์สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ จัด 
ส่ือของเล่นท่ีกระตุ้นให้คิดและหาคำตอบ ครูจัดทำส่ืออย่างหลากหลายท้ังส่ือธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่ือท่ี 
ผลิตเอง ผลิตร่วมกันกับเด็ก เช่น บัตรคำ หุ่นนิ้วมือ บัตรภาพ จิกซอว์ เกมบิงโก ตัวอักษร สมุดมะเฟือง ปฏิทิน 
หรรษา รอกกะลามะพร้าว อุปกรณ์เดินกะลา บล็อกไม้จากไม้มะขาม หุ่นจากแก้วกระดาษ หมวกรูปสัตว์ เกม 
การศึกษา ส่วนประกอบต้นไม้ เป็นต้น ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมิน 
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและ 
กิจวัตรประจำวัน วิเคราะห์ผล การประเมินพัฒนาการเด็ก โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม และนำผล 
การประเมินท่ีได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ท่ีมี ประสิทธิภาพ ซึ่งครูมี 
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองเป็นประจำสม่ำเสมอ โดยการจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ วันวิทยาศาสตร์ และ 
เย่ียมบ้านเด็ก แต่ครูบางส่วนบันทึกหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ยังไม่ต่อเนื่อง งานวิจัยบางส่วนไม่ 
สอดคล้องกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชั้นเรียนตามสภาพจริง และการใช้เครื่องมือในการประเมินผลยังไม่หลากหลาย 
ครูมีการพัฒนาตนเองเข้ารับการอบรม การบูรณราการการเรียนรู้แบบ Learning Spiral และการจัดทำ 
โครงงานวัฏจักรการสืบเสาะ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต่อยอดสู่การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในช้ันเรียน การสอน 
แบบโครงงาน Project approach การจัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดในช้ันเรียนปฐมวัย การสร้าง 
สังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก เป็นต้น ครูมีความสามารถเป็นครู 
วิชาการประจำกลุ่มเครือข่าย เป็นวิทยากรในการอบรมครูปฐมวัย มีการดำเนินงานในการพฒันาเด็กอย่าง 



 

    
 

ต่อเนื่อง ท้ังนี้โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยาดำเนินงานตามมาตรฐานด้านการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็ก 
เป็นสำคัญท่ีเป็นระบบ ตามเกณฑ์ท่ีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยกำหนด กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมี 
ความเช่ือถือได้ กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง และส่งผลต่อ 
การยกระดับคุณภาพเด็ก 
 สรุปการประเมินด้านที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเปน็สำคัญ มีระดับคุณภาพ ดีมาก 
จุดเด่น  
 ๑. ครูเป็นผู้ท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดี เอาใจใส่ในการดูแลเด็ก ครูส่วนใหญ่จบการศึกษาปฐมวัย หรือ 
มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมให้เด็กมีพัฒนาการครบทุกด้านสมวัย มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง  
อบรมให้ความรู้ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างครแูละผู้ปกครองในเรื่องพัฒนาการของเด็กอย่างสมำ่เสมอ 
 ๒. ครูจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการด้านร่างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ โดยนำเด็กออก 
กำลังกายด้วยการเต้นฮูล่าฮูป แอโรบิค เกมการละเล่นพื้นบ้าน เล่นสนามเด็กเล่น บ้านต้นไม้ เรือนปั้น ฐาน 
ลูกเสือ และฝึกการทรงตัวในสระว่ายน้ำ ส่งเสริมให้เด็กรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์และบริโภคผักสวนครัว 
ท่ีเด็กช่วยกันปลุกและดูแล และครูส่งเสริมเด็กในเรื่องดนตรีไทย การร้องเพลง การฟ้อนรำ สอดคล้องกับ 
เอกลักษณ์โรงเรียนบ้านแกหัวเฮดส้มโฮงวิยา “โรงเรียนส่งเสริมดนตรีไทย” 
 ๓ ครูจัดประสบการณ์ท่ีหลากหลายให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติเอง ได้คิด สังเกต  
สำรวจ แก้ปัญหา เช่น โครงงาน การประดิษฐ์ของเล่น ของใช้ตามความสนใจของเด็ก กิจกรรม BBR แยกขยะ 
การทดลองวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกจิต มีสมาธิ เช่น เย็บกระดุม เย็บตุ๊กตาผ้า รู้จักการสืบเสาะ เช่น  
หารหัสลับไข่ไดโนเสาร์ เป็นต้น อีกท้ังยังนำเด็กเข้าเรียนรู้ยังแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น สนามเด็กเล่น BBL 
ตามรอยพระยุคคลบาท บ้านต้นไม้ เรือนปั้นดินน้ำมัน ดินเหนียว ศูนย์กสิกรรมไทกาฬสินธุ์ นั่งรถไฟสาย 
ขอนแก่น-หนองคาย เป็นต้น โดยครูมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 
 ๔ ครูจัดทำส่ืออย่างหลากหลายโดยจัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดทำส่ือ เช่น รอก 
กะลามะพร้าว อุปกรณ์เดินกะลา บล็อกไม้จากไม้มะขาม บัตรคำ บัตรภาพ หุ่นนิ้วมือ จิกซอว์ เกมบิงโก  
ตัวอักษร สมุดมะเฟือง ปฏิทินหรรษา หุ่นจากกล่องกระดาษ หมวกรูปสัตว์ เกมการศึกษา ส่วนประกอบต้นไม้  
เป็นต้น มีการจัดเก็บส่ือท่ีเป็นระเบียบสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ 
จุดที่ควรพัฒนา  
 ครูบางส่วนบันทึกหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ยังไม่ต่อเนื่อง งานวิจัยบางส่วนไม่ 
สอดคล้องกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชั้นเรียนตามสภาพจริง และการใช้เครื่องมือในการประเมินผลยังไม่หลากหลาย 
ข้อเสนอแนะ  
 ครูควรได้รับการส่งเสริมให้มีบันทึกหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
สม่ำเสมอ ระบุเด็กท่ีมีผลการประเมินไม่เป็นไปตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ให้มีความชัดเจน บันทึกปัญหา  
และแนวทางแก้ไข เมื่อปัญหาเกิดขึ้นซ้ำหลายครั้งควรจัดทำวิจัยเพื่อหาแนวทางการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม  
พร้อมท้ังจัดหาแนวทาง วิธีการใหม่ ๆ หรือนวัตกรรม มาใช้ในการแก้ปัญหาให้ตรงจุด และควรพัฒนาเครื่องมือ 
ในการประเมินพัฒนาการเด็กให้มีความหลากหลายข้ึน เช่น แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก แบบบันทึกคำพูดเด็ก  
แบบตรวจช้ินงานเด็ก เป็นต้น  
 กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๒ ปี 
 
 



 

    
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรมหรือแบบอย่างที่ดี  
 ครูจัดทำนวัตกรรม การละเล่นพื้นบ้านเสริมสร้างเด็กปฐมวัย โดยนวัตกรรมดังกล่าวนี้ได้รับ 
การคัดเลือกในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และคัดเลือกวิธีปฏิบัติและผลงานดีเด่น ด้านการดูแลการจัด 
ประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ท้ังนี้ควรมีการพัฒนาอย่าง 
ต่อเนื่อง โดยการระบุปัญหาท่ีมาของการจัดทำนวัตกรรมให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น สอดคล้องกับปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
ในช้ันเรียนอย่างแท้จริง บันทึกผลการแก้ปัญหาดังกล่าว พิสูจน์นวัตกรรมท่ีสร้างขึ้นนั้นเมื่อนำไปใช้จะได้ผล 
ตามท่ีต้องการหรือไม่ โดยการตรวจสอบโดยผู้เช่ียวชาญ หาประสิทธิภาพของนวัตกรรม ประเมินส่ือ เทคโนโลยี  
ปรับปรุงตรวจสอบ และเผยแพร่ขยายผลให้แก่ผู้อื่นต่อไป 
๒.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ด้านที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ผลการดำเนินงาน 
 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ได้มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็น 
และตัวบ่งช้ี ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมได้ 
กำหนดค่าเป้าหมาย โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานได้ให้ความ 
เห็นชอบ และมาตรฐาน ประเด็น ตัวบ่งช้ี และค่าเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน มีความสอดคล้องกับ บริบท 
และสภาพจริงของสถานศึกษา มีความเหมาะสม เป็นไปได้ สถานศึกษาได้ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนา 
คุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ปี แผนปฏิบัติการประจำปี โครงการ งาน และกิจกรรมเพื่อดำเนินการพฒันา 
คุณภาพของผู้เรียน การจัดทำดังกล่าว ได้ครอบคลุม มาตรฐาน ประเด็น และตัวชี้วัด ท่ีกำหนดเอาไว้ โดยให้ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง 
นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานร่วมกนัในการจัดทำแผนพัฒนาและ 
แผนปฏิบัติการประจำปี มีโครงการ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยรูปแบบ และวิธีการท่ีหลากหลาย 
ประกอบด้วย โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โครงการพัฒนา 
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน โครงการ 
โลกทัศน์สำหรับนักเรียน โครงการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อพร้อมเป็นพลเมืองอาเซียน โครงการ 
โรงเรียนอาเซียน Learning School of ASEAN โครงการส่งเสริมศิลปะดนตรี โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม 
โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน โครงการให้บริการนักเรียนขาด 
แคลนอาหารกลางวันในโรงเรียน โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ โครงการความสัมพันธ์ 
กับชุมชน โครงการวันสำคัญ โครงการทุนการศึกษานักเรียน โครงการโรงเรียนสุจริต โครงการพัฒนา 
กระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และโครงการ 
สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพสมบูรณ์ สถานศึกษาได้บูรณาการโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนา และ 
แผนปฏิบติัการประจำปีกับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีรูปแบบ วิธีการการ 
จัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน ทักษะกระบวนการคิดผ่าน 
กิจกรรมและโครงงานต่างๆ สร้างสรรค์ผลงานใหม่ตามความคิดตน ส่งเสริมผู้เรียนให้มีประสบการณ์ทักษะด้าน 
การงานและอาชีพ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ภูมิใจในท้องถิ่น มีค่านิยมตาม 
หลักธรรมทางศาสนา ยอมรับผู้อื่นและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ส่งเสริมผู้เรียนด้านสุขอนามัย และส่งเสริม 
ด้านดนตรีไทย เพื่อกล่อมเกลาจิตใจให้อารมณ์ดี มีสุนทรียภาพ มีการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษามีการ นิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา 



 

    
 

ยึดหลักการมีส่วนร่วม วัดและประเมินผลการดำเนินงานด้วยเครื่องมือวัดและประเมินผลท่ีมีคุณภาพ และ 
หลากหลาย เป็นระบบ ได้นำผลการประเมินมาเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญในการสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและ 
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และมีผลลัพธ์ของการดำเนินงานท่ีแสดงให้เห็นถึง 
การบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายครบทุกประเด็น และตัวบ่งช้ี ท้ังเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ สถานศึกษามีจุดเด่น
คือ ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีสุนทรียภาพด้านดนตรี ผู้เรียนได้เรียนรู้และได้เล่นดนตรีทุกคน ทุกระดับช้ัน 
โดยสถานศึกษามีนโยบายว่า ผู้เรียนทุกคนต้องเล่นดนตรีได้อย่างน้อย ๑ อย่าง จัดให้มีชมรมดนตรีสำหรับ 
ผู้เรียนท่ีมีความสนใจเป็นพิเศษ สถานศึกษาได้กำหนดว่า ส่งเสริมศิลปะดนตรี เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
ผู้เรียนได้รับโล่รางวัลโรงเรียนดนตรไีทย ๑๐๐ % จากสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงวัฒนธรรม ผู้เรียนเข้า 
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้รับ 
รางวัลระดับชาติ จำนวน ๕ รางวัล เด่ียวซออู้ ม.๑ – ๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เด่ียวซอด้วง ม.๑ – ๓ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ บรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.๑ – ๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เด่ียว 
จะเข้ ม.๑ – ๓ รางวัลชนะเลิศ การขับร้องเพลงไทย ป.๑ – ๖ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การดำเนินการของ 
สถานศึกษาเป็นแบบอย่างท่ีดีได้ 
  จากการดำเนินงานดังกล่าว สถานศึกษามีการดำเนินงานตามมาตรฐานด้านคุณภาพของ 
ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม เป็นไปได้ กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความเช่ือถือได้ เกิดประสิทธิผล  
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด ครบถ้วน มีพัฒนาการดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 
สรุปการประเมินด้านที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน มีคุณภาพระดับ ดีมาก 
จุดเด่น 
 ๑. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะพื้นฐาน ตาม 
หลักสูตรสถานศึกษา และตามกิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัดขึ้น ตามระดับช้ันท่ีศึกษา จะเห็นได้จากผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนของผู้เรียน มีพัฒนาการ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา  
๒๕๖๑ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉล่ียคะแนนสูงกวา่ 
ระดับประเทศ และผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ รวมความสามารถท้ัง ๓ ด้าน ค่าคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศ 
 ๒. ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขในการเรียนรู้ โดยผ่าน 
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสถานศึกษาได้จัดขึ้น ในช่วงระยะเวลาก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ ระหว่างพักกลางวัน และ 
หลังเลิกเรียน หรือในช่วงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จะเห็นได้จากสถานศึกษาได้จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ 
เป็นจำนวนมากในแต่ละสัปดาห์ เช่น การว่ายน้ำ การเล่นกีฬา การออกก าลังกาย การเต้นแอโรบิก การเล่น 
ละครภาษาไทย และภาษาอังกฤษ การโต้วาที การฟ้อนรำ การเล่นดนตรี นาฏศิลป์ เป็นต้น 
 ๓. ผู้เรียนได้เรียนรู้และได้เล่นดนตรีทุกคน ทุกระดับช้ัน โดยสถานศึกษามีนโยบายว่า ผู้เรียน 
ทุกคนต้องเล่นดนตรีได้ อย่างน้อยคนละ ๑ อย่าง เป็นโรงเรียนส่งเสริมศิลปะดนตรี ผู้เรียนได้รับโล่รางวัล 
โรงเรียนดนตรไีทย ๑๐๐ % และผู้เรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๘ ปี 
การศึกษา ๒๕๖๑ ได้รับรางวัลระดับชาติ จำนวน ๕ รางวัล 
  (๑) เด่ียวซออู้ ม.๑-๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี ๑ 
  (๒) เด่ียวซอด้วง ม.๑-๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี ๑ 
  (๓) บรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.๑-๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี ๒ 



 

    
 

  (๔) เด่ียวจะเข้ ม.๑-๓ รางวัลชนะเลิศ 
  (๕) ขับร้องเพลงไทย ป.๑-๖ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี ๒ 
 ๔. ผู้เรียนเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง เจริญเติบโตตามวัย มีจิตอาสาในการท า 
ความดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ มีค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มีค่านิยมตามหน้าท่ี 
เด็กไทย ๑๐ ประการ มีค่านิยมตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมา 
คารวะ ยิ้มง่าย ไหว้สวย มีความมนุษยสัมพันธ์ มีปฏิสันถารกับผู้มาเยือน กล้าแสดงออกในทางท่ีถูกท่ีควร เรียน 
และเล่นอยู่ในโรงเรียนอย่างมีความสุข ด้วยความรู้รักสามัคคี 
จุดที่ควรพัฒนา 
  ผู้เรียนควรได้เรียนรู้ และได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเพิ่มมากขึ้น 
ข้อเสนอแนะ 
  ผู้เรียนควรได้เรียนรู้ และได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเพิ่มมากขึ้น  
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ท้ัง ๔ ด้าน คือการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ให้ผู้เรียน 
สามารถใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการส่ือสารได้อย่างเหมาะสม ตามระดับช้ันท่ีศึกษา  
  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในสถานศึกษา มีปัญหาคล้ายคลึงกันหลาย 
แห่ง กล่าวคือ ครูผู้สอนไม่เพียงพอ การจัดหาครูเจ้าของภาษามีข้อจำกัดหลายประการ ตลอดท้ังครูสอน 
ภาษาอังกฤษมีความเช่ียวชาญไม่เพียงพอ และขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดท้ัง ขาดแรงจูงใจในการ 
จัดการเรียนการสอนท่ีดี ดังนั้น สถานศึกษาจึงควรจัดหา และพัฒนาส่ือประกอบการเรียนการสอนให้ทันสมัย  
และเพียงพอ ให้สอดคล้องกับบริบท สภาพจริงของผู้เรียน สภาพจริงของสถานศึกษา และสภาพสังคมภายนอก 
ท่ัวไป 
  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรมีการสร้างเจตคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษ และสร้าง 
แรงจูงใจต่อผู้เรียนในรูปแบบต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล อาจมีข้อตกลงความร่วมมือใน 
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน กับ หน่วยงาน หรือสถานศึกษาอื่น ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือมีการ 
แลกเปล่ียนครูและบุคลากรทางการศึกษาระหว่างโรงเรียน ท้ังนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นผู้เรียน และสร้าง 
บรรยากาศท่ีดีต่อการเรียนรู้ ตลอดท้ัง มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมร่วมกันในบางโอกาส เช่น การจัดการ 
เรียนรู้นอกสถานท่ี การเข้าค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ การทัศนศึกษานอกสถานศึกษา และกิจกรรมอื่น ๆ เป็นต้น 
 
  กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๒ ปี 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  
  สถานศึกษา ได้วางแผนพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามธรรมชาติ และเต็ม 
ตามศักยภาพ และมีความสุขในการเรียนรู้ โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ท่ีสถานศึกษาได้จัดขึ้น สถานศึกษาได้จัด 
กิจกรรมให้กับผู้เรียนในช่วงเวลาก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติในภาคเช้า ระหว่างเวลาพักกลางวัน ในช่วงหลังเลิก 
เรียน หรือในช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้จำนวนมากใน 
แต่ละวันของสัปดาห์ เช่น การว่ายน้ำ การเล่นกีฬา การออกก าลังกาย การเต้นแอโรบิค การเล่นละคร 
ภาษาไทย การเล่นละครภาษาอังกฤษ การโต้วาที การฟ้อนรำ การเล่นดนตรี และการแสดงนาฏศิลป์ เป็นต้น 
เป็นนโยบายและวิธีการท่ีดีในการบริหารจัดการสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา ท่ีจะพัฒนาผู้เรียนได้ 
เรียนรู้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ถึงแม้โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา เป็นสถานศึกษาไม่ใหญ่ 



 

    
 

นัก มีผู้เรียน ๓๓๗ คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ ๑๗ คน อัตราจ้าง ๖ คน รวม ๒๓ คน แต่ 
สามารถจัดกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างดีเย่ียม เป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาอื่นได้ 
 เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล และมีความยั่งยืน สถานศึกษาควร 
ดำเนินงานตามกิจกรรมดังกล่าว เพิ่มเติมดังนี้ 
 ๑. ควรกำหนดกิจกรรมนี้ไว้ในแผนพฒันาและแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อผู้เรียนจะได้เรียนรู ้
ตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ อย่างต่อเนื่อง 
 ๒. การดำเนินงานตามกิจกรรมนี้ใช้เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เนื่องจากม ี
กิจกรรมต้องดำเนินการจำนวนมากและหลากหลาย ควรกำหนดตารางเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีแน่นอน 
แต่สามารถยืดหยุ่นได้ เพื่อท่ีจะให้การดำเนินงานไม่ไปกระทบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรูอ้ื่นมากนัก 
ซึ่งได้กำหนดไว้ตามตารางจัดการเรียนรู้ของครูแต่ละคน 
 ๓. ควรจัดผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ครบทุกกิจกรรม เพื่อผู้เรียนจะได้เรียนรู้และค้นหา 
ตัวเองว่า มีความถนัดและความสนใจในเรื่องใดโดยเฉพาะ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานการเลือกศึกษาต่อ และเลือก 
ประกอบอาชีพในอนาคต 
 ๔. ควรมีการวัดและประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำผลมาปรับปรุง 
และพัฒนาการดำเนินงานตามกิจกรรม จะได้ทราบถึงสภาพความสำเร็จหรือปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 
ตามกิจกรรม และจะเป็นข้อมูลสารสนเทศในการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม ให้เป็นที่น่าสนใจของผู้เรียน 
ตลอดท้ังมีการสรุปผลและเผยแพร่ทางส่ือต่าง ๆ ต่อไป 
 ๕. ควรจัดให้มีการประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติ ในเวลาและโอกาสอันควรแก่ผู้มีส่วน 
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เป็นการสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมการดำเนินงานตามกิจกรรม และเพื่อเป็นขวัญและ 
กำลังใจ 
 ๕. ควรจัดให้มีการประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติ ในเวลาและโอกาสอันควรแก่ผู้มีส่วน 
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เป็นการสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมการดำเนินงานตามกิจกรรม และเพื่อเป็นขวัญและ 
กำลังใจ 
 ด้านที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผลการดำเนินงาน 
 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ตามระบบ PDCA โดยโรงเรียนบ้านแกหัว 
แฮดส้มโฮงวิทยา ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร เป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วม ประสานสัมพันธ์ บ้าน วัด  
โรงเรียน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ครูและบุคลากร ผู้ปกครอง ผู้นำท้องถิ่น ชุมชน ภาคี 
เครือข่าย และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ทุกฝ่าย เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แต่งต้ัง 
คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ระยะ ๔ ปี(๒๕๖๐-๒๕๖๓) และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ มีคำส่ังให้ครูปฏิบัติหน้าท่ีครูประจำช้ันและครู 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรม มีโครงสร้างการบริหารโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ซึ่งประกอบด้วย  
กองทุนศรีแสนดีประชาร่วมใจ ผู้อำนวยการโรงเรยีน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตร คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา แบ่งการบริหารงาน 
ออกเป็น ๔ กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ กลุ่มงานบริหารงาน 
บุคคล และกลุ่มงานบริหารท่ัวไป สร้างความเข้าใจกับผู้ทีมีส่วนเกี่ยวข้องให้มีความตระหนักในการดำเนินงาน 
ตามโครงการ กิจกรรมท่ีกำหนดไว้ในแผน มีปฏิทินการปฏิบัติงาน โดยผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรม ได้ 



 

    
 

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานทุกภาคการศึกษา และมีการนิเทศ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อรายงานผลให้ผู้บริหารรับทราบและกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
อุปสรรคในการดำเนินงาน และเก็บเป็นข้อมูลเพื่อวางแผนพัฒนาในปีถัดไป 
 สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกัน 
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 
 ๑. มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านแก 
หัวแฮดส้มโฮงวิทยา และกำหนดเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อใช้ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน  
กำกับ ดูแลและติดตามตรวจสอบพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีหลักสูตรโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา  
พุทธศักราช ๒๕๖๑(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  
๒๕๕๑  
 ๒. จัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓และแผนปฏิบัติการประจำ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ กำหนดโครงการ กิจกรรมในการบริหารจัดการ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อลงสู่การ 
ปฏิบัติ ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวได้รับฟังความคิดเห็นของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องและได้รับความร่วมมือสนับสนุน 
จากคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครองด้วยดี ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาได้จัดสรรงบประมาณ และ 
จัดหาส่ือ อุปกรณ์สนับสนุนในการพัฒนา  
 ๓. มีปฏิทินการดำเนินงานและมีคำส่ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบในการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ 
งาน ซึ่งผู้รับผิดชอบมีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นระยะ  
 ๔. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา  
๒๕๖๑ คณะกรรมการประเมินผลคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และคณะกรรมการจัดทำรายงานการ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งสถานศึกษามีการประเมินตนเอง นำผลการประเมินมา 
วิเคราะห์หาวิธีแก้ไข ปรับปรุง และนำไปกำหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป การดำเนินงานตามท่ีกล่าวมา  
เป็นกระบวนการบริหารและการจัดการ ท่ีมีข้ันตอนการปฏิบัติเป็นระบบ มีการวางแผน การปฏิบัติตามแผน  
การตรวจสอบ และการปรับปรุงการดำเนินงานอยา่งเหมาะสม(PDCA) ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพ  
อย่างต่อเนื่อง เป็นการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ  
 สรุป สถานศึกษาได้ดำเนินงานตามมาตรฐานด้านบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ ตามเกณฑ์ 
ท่ีสถานศึกษากำหนด กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความเช่ือถือได้ กระบวนการบริหารจัดการ 
มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เป็นท่ีพึงพอใจของทุกฝ่าย และส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
 
สรุปการประเมินด้านที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับคุณภาพ ดีมาก 
จุดเด่น  
 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ต้ังอยู่ในชุมชน ท่ีมีความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้นำท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และวัด ให ้
ความสำคัญกับการ จัดการศึกษา ประกอบกับผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและเป็น 
เครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษา ทำให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกฝ่ายให้การสนับสนุนในการ 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษา เช่น วัดสว่างโพธิ์ศรีสนับสนุนโครงการสอนศีลธรรม จริยธรรมและให้ 
ทุนการศึกษา ชุมชนจัดผ้าป่าหาเงินช่วยก่อสร้างป้ายโรงเรียน สระว่ายน้ำ สนามเด็กเล่น จ้างครูสอน 
ภาษาอังกฤษ ซื้อครุภัณฑ์ดนตรีไทยชุดวงเครื่องสายผสมขิม และระดมทุน (บริจาค) ให้กำลังใจส่งเสริม 



 

    
 

สนับสนุนการเข้าประกวด การแข่งขันกิกรรมทางวิชาการของผู้เรียน โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา  
ต้ังอยู่ในชุมชน ท่ีมีความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้นำ 
ท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และวัด ให้ความสำคัญกับการศึกษา ประกอบกับผู้บริหารสถานศึกษามี 
ความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและเป็นเครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษา ทำให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัด 
การศึกษาทุกฝ่ายให้การสนับสนุนในการพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษา เช่น วัดสว่างโพธิ์ศรี วัดทิพวัน  
สนับสนุนโครงการสอนศีลธรรม จริยธรรมและให้ทุนการศึกษา ชุมชนจัดผ้าป่าหาเงินช่วยก่อสร้างป้ายโรงเรียน  
สระว่ายน้ำ สนามเด็กเล่น จ้างครูสอนภาษาอังกฤษ และระดมทุน(บริจาค) ให้กำลังใจส่งเสริมสนับสนุนการเข้า 
ประกวด การแข่งขันทางวิชาการของผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนรักษ์ดนตรีไทย เล่นเครื่องดนตรี และขับร้อง 
เพลงไทย ซึ่งส่งเสริมจนผู้เรียนได้รับรางวัลระดับประเทศ สอดคล้องกับเอกลักษณ์สถานศึกษา “โรงเรียน 
ส่งเสริมศิลปะดนตรี” นอกจากนี้สถานศึกษาได้รับรางวัลจากการพัฒนาด้านต่าง ๆ เช่น รางวัลโรงเรียนดนตรี 
ไทย ๑๐๐% จากกระทรวงวัฒนธรรม รางวัลดีเด่นด้านสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี จาก 
กระทรวงแรงงาน ต่อเนื่องกัน ๓ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) รางวัลโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันดีเด่นระดับประเทศ  
และโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จึงถือได้ว่าโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา มีจุดเด่นซึ่งเป็นปัจจัย 
สภาพแวดล้อมภายนอกทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีนโยบายด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ท้ังในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและในระดับ 
สถานศึกษา โดยมีเป้าหมายท่ีจะสร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ในรูปแบบเครือข่าย เช่น 
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา มีการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐ 
 ชุมชนบ้านแก บ้านหัวแฮด บ้านส้มโฮงและหมู่บ้านใกล้เคียง เป็นชุมชนท่ีมีความสามัคคี มี 
ความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮง 
วิทยา ได้รับความร่วมมือจากชุมชน องค์กรท้องถิ่น และเครือข่ายอุดมศึกษาด้วยดี เช่น ชุมชนจัดผ้าป่าสามัคคี 
หาเงินจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ สร้างป้ายโรงเรียน สระว่ายน้ำ สนามเด็กเล่น ห้องสมุดลิง ซื้อครุภัณฑ์ดนตรี 
ไทยชุดวงเครื่องสายผสมขิม และสนับสนุนเงินในการท่ีสถานศึกษาจัดส่งผู้เรียนเข้าประกวด แข่งขันในกิจกรรม 
ทางวิชาการต่างๆ ทางวัดสว่างโพธิ์ศรีสนับสนุนโครงการสอนศีลธรรม จริยธรรมและให้ทุนการศึกษา  
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นเครือข่ายให้การสนับสนุนด้านวิชาการ โดยจัดให้นักศึกษามาฝึกประสบการณ์ เพื่อ 
บรรเทาการขาดแคลนครู  
 กรณีตามท่ีกล่าวมานั้น ถือได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนท้ังในระดับปฐมวัย ระดับ 
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น จึงเป็นโอกาสอันดีท่ีสถานศึกษาจะได้สร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อส่งเสริม 
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ฉะนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง 
และยั่งยืน โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ควรดำเนินการอย่างเป็นระบบ ดังนี ้
 ๑. ประชุม ช้ีแจง แสดงเหตุผล ถึงความจำเป็น ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและ 
บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนภาคีเครือข่ายท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้มีความ 
ตระหนักในการพฒันาคุณภาพการศึกษา การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ตลอดจนการกำกับดูแลในการพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียน  
 ๒. กำหนดโครงการ กิจกรรม ท่ีชุมชนประสงค์จะสนับสนุน ไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ โดยกำหนดเป้าประสงค์ หรือเป้าหมาย รูปแบบวิธีปฏิบัติ หรือ 



 

    
 

ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ และกำหนดระยะเวลาดำเนินงานท่ี 
ชัดเจน (อาจกำหนดเป็นโครงการต่อเนื่อง) 
 ๓. กำหนดบุคคล หรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ การติดตามตรวจสอบ ประเมินผล โดยต้อง 
ให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
 หากรูปแบบวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ท่ีทำให้สถานศึกษาประสบความสำเร็จ หรือ 
บรรลุตามเป้าหมาย เป็นท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ มีหลักฐานของความสำเร็จปรากฏชัดเจน โดยมี 
การสรุปรูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนองค์ความรู้และประสบการณ์ มีหลักฐานร่องรอย 
เชิงประจักษ์ เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ก็อาจถือได้ว่าเป็น 
แบบอย่างท่ีดี 
 ด้านที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ผลการดำเนินงาน 
 สถานศึกษาได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์โรงเรียน คือ โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษา พัฒนาศิลปะดนตรี  
บนวิถีพอเพียง คู่เคียงส่ิงแวดล้อม ดีพร้อมสุขภาวะ มีพันธกิจ คือ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ัง 
ระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ กำหนดกลยุทธ์ที่ คือ เร่งรัดพัฒนาความพร้อมในด้าน 
เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ  
เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ในลักษณะเน้นให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง  
จากการประสานงานร่วมกันระหว่างผู้เรียน โดยมผู้ีสอนคอยช้ีแนะและให้คำแนะนำ เป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน เพื่อฝึกทักษะการท างานเป็นทีม การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
การแลกเปล่ียนความคิดเห็นและสารสนเทศระหว่างกัน ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะอาชีพ 
และทักษะชีวิต ท้ังนี้ครูทุกคนสามารถปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและนำเอาวิทยาการใหม่ๆ ท่ีได้รับมา 
ปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรู้ความสามารถในการผลิตและใช้ส่ือ  
เทคโนโลยีประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน น าแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 
เช่น การใช้แผนการจัดการเรียนแบบ Active Learning การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา โครงงานส่ิงแวดล้อม  
เรื่องขยะสร้างค่ารักษาส่ิงแวดล้อมของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิด  
การแก้ปัญหา โดยการท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้จากจากรูปแบบแนวทางท่ีหลากหลาย เช่น เรียนรู้จากโครงงาน การ 
สาธิต เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
กิจกรรมสอนซ่อมเสริม โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กิจกรรมภาษาไทยวันละนิดอังกฤษวันละหน่อย  
กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน ตอบปัญหาจากสารานุกรม อ่านหนังสือให้เพื่อนฟงั ก้าวทันโลก โครงการ 
ส่งเสริมศิลปะดนตรี กิจกรรมดนตรีสู่ชุมชน กิจกรรมร้องเพลง มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร การจัดทำพานบายศรีสู่ 
ขวัญ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งจะนำไปใช้ในงานมงคลต่างๆ ในท้องถิ่นและชุมชน 
ของผู้เรียน มีการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยจัดกิจกรรมชมรมดนตรีไทยโดยผู้เรียน ท่ีสนใจ 
ดนตรีไทยเข้าฝึกโดยใช้เวลาหลังเลิกเรียน ๑๕.๓๐ -๑๖.๓๐ น.ทุกวันโครงการเริ่มประมาณปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(DLIT) เป็นแนวทางการจัดการศึกษาท่ีสำคัญแนวทางหนึ่ง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้มี 
ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ เป็นการจัดการศึกษาท่ีนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ 
จัดการเรียนการสอนซึ่ง เป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนครู เป็นการส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายในการ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคช่ันต่างๆ บนระบบออนไลน ์



 

    
 

 ในการจัดการเรียนการสอนนั้น ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่น คณะครูได้มีการพัฒนาตนเองด้วยการอบรม และ
ศึกษาดูงาน ท้ังนี้ครูโรงเรียนทุกคนปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเป็น 
แบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน มีความขยันหมั่นเพียร อุตสาหะ มีความซื่อสัตย์สุจริต พัฒนาตนเองอยู่เสมอทันต่อ 
เหตุการณ์ รักเมตตา เอาใจใส่ต่อศิษย์ เพื่อนร่วมงาน จัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อัน 
ส่งผลให้ครูผู้สอนได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันทั้งระดับประเทศ จากการแข่งขันมหกรรมวิชาการ ระดับจังหวัด 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ได้แก่ระดับชาติปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้รับเหรียญทองรางวัลผู้รับผิดชอบ 
โครงการโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐% ปี ๒๕๖๑ รางวัลผู้รับผิดชอบโครงการเยาวชนต้นแบบดนตรีไทย ปี  
๒๕๖๑ รางวัลครูผู้รับผิดชอบโครงการสถานศึกษาปลอดภัยและผู้เรียนยังได้มีการพัฒนาด้านอารมณ์ และ 
ร่างกาย ไม่เกี่ยวข้องกับส่ิงเสพติด ไม่เป็นผู้เรียนท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียง ผู้เรียนได้รับรางวัลระดับชาติ จากการเข้า 
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือท้ังประเภททีม และประเภทบุคคล อีกท้ังผู้ยังเรียนได้รับ 
คัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบดนตรีไทยของกระทรวงวัฒนธรรม ในปีการศึกษา ๒๕๖๐,๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒  
จ านวน ๓ คน/ปี และโรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ จากสำนักนายกรัฐมนตรีและ
กระทรวงวัฒนธรรม โรงเรียน บุคลากร ได้รับรางวัล MOE Awards จากระทรวงศึกษาธิการมาอย่างต่อเนื่องและ 
สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับช้ัน 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้เพิ่มข้ึน โดยมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่า 
ระดับประเทศ 
สรุปการประเมินด้านที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีระดับคุณภาพ ดีมาก 
จุดเด่น 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีไทย เพื่อพฒันาผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพด้านดนตรี  
และจัดให้มีชมรมดนตรีสำหรับผู้เรียนท่ีมีความสนใจเป็นพิเศษ สถานศึกษาได้กำหนดว่า “โรงเรียนส่งเสริม 
ดนตรี” ให้เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา พร้อมท้ังวิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา คือ  
“โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษา พัฒนาศิลปดนตรี บนวิถีพอเพียง คู่เคียงส่ิงแวดล้อม มีพร้อมด้านสุขภาวะ”  
จากผลการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนโดยการได้นำผู้เรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และได้รับรางวัลในกิจกรรมต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ดังนี้ 
 ๑. เข้าแข่งขันครั้งท่ี ๖๑ พ.ศ.๒๕๕๔ ณ จังหวัดมหาสารคาม รางวัลศิลปะดนตรี ๔ เหรียญทอง 
 ๒. เข้าแข่งขันครั้งท่ี ๖๒ พ.ศ.๒๕๕๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ รางวัลศิลปะดนตรี ๒ เหรียญทอง 
 ๓. เข้าแข่งขันครั้งท่ี ๖๓ พ.ศ.๒๕๕๖ณ จังหวัดนครพนม มุกดาหาร รางวัลศิลปะดนตรี ๒  
เหรียญทอง 
 ๔. เข้าแข่งขันครั้งท่ี ๖๔ พ.ศ.๒๕๕๗ ณ จังหวัดสกลนคร รางวัลศิลปะดนตรี ๗ เหรียญทอง 
 ๕. เข้าแข่งขันครั้งท่ี ๖๕ พ.ศ.๒๕๕๘ ณ จังหวัดสุรินทร์ วงเครื่องสายระดับประถมศึกษาได้รับดับ 
เหรียญเงิน 
 ๖. เข้าแข่งขันครั้งท่ี ๖๖ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ จังหวัดหนองคาย วงเครื่องสายผสมขิม ระดับ ม.๑-๓  
ได้รับรางวัลระดับชาติ ผู้เรียนจำนวน ๙ คน 
 ๗. เข้าแข่งขันครั้งท่ี ๖๗ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ จังหวัดขอนแก่น ผู้เรียนได้รับรางวัลระดับชาติ จำนวน  
๓ รายการ (จำนวน ๓ คน) 
 ๘. เข้าแข่งขันครั้งท่ี ๖๘ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้เรียนเรียนได้รับรางวัลระดับชาติ  
จำนวน ๕ รายการ (จำนวน ๑๓ คน) 



 

    
 

 ๙. เข้าแข่งขันครั้งท่ี ๖๙ เมื่อวันท่ี ๑๒-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ ผู้เรียนได้รับ 
รางวัลระดับชาติ จำนวน ๖ รายการ (ผู้เรียนจำนวน ๒๒ คน) 
 ๑๐. ผู้เรียนได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบดนตรีไทยของกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน ๓ คน  
ดังนี้ ปี พ.ศ.๒๕๖๐, ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ และในปีเดียวกันนี้ โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ 
เปอร์เซ็นต์จากสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงวัฒนธรรมและโรงเรียน บุคลากร ได้รับรางวัล MOE Awards 
จากกระทรวงศึกษาธิการ 
จุดที่ควรพัฒนา  
 การใช้เทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนรู้อย่างท่ัวถึงทุกห้องเรียนสำหรับห้องเรียนปกติ 
ท่ัวไปเพื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้อืน่ ๆ ท่ีไม่ใช่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ใน 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 
ข้อเสนอแนะ  
 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงมีส่ือเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้อย่าง 
กว้างขวางลึกซึ้ง ค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูจึงควรนำเทคโนโลยีมาใช้ประกอบในการจัดกิจกรรม เช่น ให้ 
ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ตในทุกห้องเรียน สถานศึกษาจึงควร 
 ๑. จัดซื้อจัดหาเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์พร้อมระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพื่อ 
ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ 
 ๒. ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบอินเตอร์เน็ตให้มีความเสถียร ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือ  
จัดหาระบบอินเตอร์เน็ตใหม่ 
  กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  
 เพื่อให้การส่งเสริมและจัดการเรียนการสอนศิลปะดนตรีแก่ผู้เรียนท่ีมีความสนใจและ 
มีความสามารถทางด้านดนตรี ท้ังการเล่นดนตรี การขับร้อง ท่ีมีความสำคัญต่อการดำเนินวิถีชีวิตของคนไทย 
ทุกภาค มาต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน นิยมให้มีวงดนตรีไทยร่วมบรรเลงในงานมงคลสมรส งานเฉลิมฉลอง งานในเทศกาล
ต่าง ๆ ตลอดจนการบรรเลงประกอบการแสดง ซึ่งได้ยึดถือปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบันทำให้คนไทยมีความรัก ความ
ผูกพันกับวิถีชีวิตและประเพณีไทย มีความคิดและมีทัศนคติท่ีดีต่อดนตรีจนเกิดความรู้สึกว่าดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิต โดยเฉพาะดนตรีไทยท่ีช่วยสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมของไทยได้เป็นอย่างดี 
สะท้อนให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองทางวฒันธรรม แม้ในปัจจุบันระบบสังคมจะเปล่ียนแปลงไปเป็นอย่าง 
มาก โครงสร้างทางวัฒนธรรมก็เปล่ียนแปลงไป แต่ค่านิยมของคนไทยท่ีมีต่อดนตรีก็ยังคงอยู่ และทาง 
สถานศึกษาได้จัดต้ังชมรมส่งเสริมดนตรี โดยจัดให้มีการฝึกซ้อมในช่วงหลังเลิกเรียนและบูรณาการในช่วงลด 
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ ตามความถนัด สถานศึกษาจึงควรได้
ดำเนินการ ๑) จัดหา หรือพัฒนาบุคลากรท่ีมีอยู่ได้พัฒนาความสามารถด้านดนตรีให้มากขึ้นเพื่อจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ส่งเสริมดนตรีไทยให้หลากหลายประเภท ๒) จัดทำเป็นหลักสูตรท้องถิ่น หรือรายวิชาเพิ่มเติม  
ซึ่งเป็นรายวิชาท่ีสถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถเปิดสอนเพิ่มเติมจากส่ิงท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง ฯ  
เพื่อให้สอดคล้องกับจุดเน้น ความต้องการและความถนัดของผู้เรียน หรือความต้องการของท้องถิ่น โดยกำหนด  
“ผลการเรียนรู้” เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในรายวิชาเพิ่มเติมต่าง ๆ ท้ังนี้เพื่อส่งผลให้มีการพัฒนาและ 
ยกระดับระดับคุณภาพให้สูงขึ้นต่อไป 

 



 

    
 

การประเมินความโดดเด่น 
ผลการประเมินความโดดเด่น 

ความโดดเด่น ระดับคุณภาพ 
การส่งเสริมดนตรีไทย      เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ(C3) 

✓   เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับชาติ(C2) 
     เป็นต้นแบบ หรือมีความโดดเด่นระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค(C1) 
     ยังไม่เป็นตามเกณฑ์การพิจารณาการประเมินความโดดเด่น 

บริบทของสถานศึกษา 
 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา เป็นโรงเรียนท่ีเปิดทำการสอนในระดับช้ันอนุบาลถึงช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ มีเขตพื้นท่ีบริการ ๔ หมู่บ้านในท้องถิ่นมีศิลปินพื้นบ้านหลายคน มีอาชีพเป็นหมอแคน หมอลำ 
ท้ังนี้โรงเรียนได้กำหนดแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐- ๒๕๖๓) ได้ระบุถึง 
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา คือ “โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษา พัฒนาศิลปะดนตรี  
บนวิถีพอเพียง คู่เคียงส่ิงแวดล้อม ดีพร้อมด้านสุขภาวะ ระบุพันธกิจไว้ว่า ข้อ ๑) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 
การศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรส่งเสริมความสามารถทางด้านศิลปดนตรีและเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือใน 
การเรียนรู้ และในแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนได้กำหนดเอกลักษณ์โรงเรียน  
ไว้ว่าเป็น“โรงเรียนส่งเสริมศิลปะดนตรี” เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและสามารถมี 
อาชีพเกี่ยวกับดนตรีได้ โดยส่งเสริมดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีสากล ดนตรีไทย ให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนา 
ตามท่ีมีความสนใจ ต่อยอดหลังเลิกเรียน และวันหยุด โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากวิทยาลัย 
นาฏศิลป์กาฬสินธุ์ มาเป็นวิทยากรนอกเวลา และจัดค่ายพัฒนาศิลปะดนตรี มีการตั้งชมรม ส่งเสริมให้ผู้เรียน 
เรียนรู้ดนตรีอังกะลุง วงเครื่องสายผสมขิม ซึ่งประกอบด้วยเครื่องดนตรี ซอด้วง ซออู้ จะเข้ ขลุ่ย และขิม กำกับ 
จังหวะโดย โทน ระมะนา กรับ ฝึกบรรเลงเพลงวงเครื่องสาย เพื่อช่วยงานชุมชน เช่น บรรเลงต้อนรับแขก 
ท่ีมาเย่ียมโรงเรียน และงานหน่วยงานท่ีขอความอนุเคราะห์ ในโรงเรียนมีวงระดับประถมศึกษา ๑ วง ระดับ 
มัธยมศึกษา ๑ วง ซึ่งเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนเดียวใน 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ท่ีมีวงเครื่องสาย และได้นำเข้าสู่การแข่งขันประเภทเด่ียวและประเภทวง ในงาน 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๔ ท่ีจังหวัด 
มหาสารคาม 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะเบ้ืองต้นในการเล่นดนตรีท้ังดนตรีพื้นเมือง ดนตรีไทยและดนตรีสากล ตัวชี้วัด  
คือ ร้อยละ ๕๐ ของผู้เรียนมีทักษะเบ้ืองต้นในการเล่นดนตรีพื้นเมือง ดนตรีไทยและดนตรีสากล ร้อยละ ๒๐ 
ของผู้เรียนมีโอกาสแสดงความสามารถในด้านดนตรีด้วยการบรรเลงและขับร้อง และสถานศึกษาได้จัดโครงการ 
ส่งเสริมศิลปะดนตรี โดยมีกิจกรรมดนตรีสู่ชุมชน กิจกรรมขับร้องเพลง กิจกรรมดนตรีพื้นเมืองและดนตรีไทยและมี
คณะครูทุกคนเป็นผู้รับผิดชอบ โรงเรียนได้ใช้แนวทาง TEAM MODEL เป็นแนวทางในการพัฒนา มี 
รายละเอียด ดังนี้ 
  T = Training หมายถึง การฝึกซ้อมต่อจากเวลาเรียนตามปกติกำหนดให้ผู้เรียนฝึกซ้อมไม่เกิน 
คนละ ๑ กิจกรรม โดยเริ่มจากต้นปีการศึกษา ๒๕๕๔ วิเคราะห์ความเป็นไปได้จากความสามารถของนักเรียน  
มอบหมายครูรับผิดชอบ จัดหาวิทยากรพิเศษเพิ่มเติม ในกรณีท่ีต้องการความชำนาญการเฉพาะทาง เช่นดนตรีไทย 
  E = Environment หมายถึง การสร้างส่ิงแวดล้อม แหล่งเรียนรู้งบประมาณ ท้ังในและนอกโรงเรียน



 

    
 

ปรับปรุงห้องเพื่อจัดกิจกรรม เช่น ศูนย์การเรียนรู้วิชาการงาน ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องซ้อมร้องเพลง ห้องดนตรีไทย 
ห้องศิลปะ ห้องพลศึกษา ห้องสมุด สนามกีฬา จัดหางบประมาณสนับสนุน 
  A = Activity หมายถึง กิจกรรมท่ีหลากหลายเรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคลคัดเลือก 
กิจกรรม เช่น กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์โรงเรียน กิจกรรมเสริมเสริมความพร้อมสู่อาเซียน กิจกรรมสอดคล้อง 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน และรับสมัครจากกิจกรรมท่ีนักเรียน 
สนใจ 
  M = Mirror หมายถึง เป็นกระจกเงา การตรวจสอบ การแข่งขัน ประเมิน เพื่อรู้จุดแข็งจุดอ่อน  
ส่งนักเรียนเข้าสู่การแข่งขันในโอกาสต่างๆ นำกิจกรรมนักเรียนช่วยงานชุมชนโดยจิตอาสา เช่น กิจกรรมดนตรีไทยซึง่
การดำเนินการสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน เป็นคนดี เก่ง มีความสุข 
 
โอกาส 
 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยามีสภาพสังคมของผู้ปกครองนักเรียนอยู่อย่างเกื้อกูลกัน รักถิน่ฐาน 
ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน และได้รับการสนับสนุน 
จากหน่วยงานต้นสังกัด คือ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ และมีสถาบันทาง 
การศึกษาด้านดนตรีนาฏศิลป์เฉพาะทางในจังหวัดกาฬสินธุ์ คือ วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธ ุ์ 
 
อุปสรรค 
 สถานศึกษาขาดบุคลากรท่ีมีวุฒิทางการศึกษาด้านดนตรี ขาดส่ือ อุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ และท้องถิ่นไม่ 
มีองค์ความรู้ด้านดนตรีไทย 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ได้ส่งเสริมและจัดการเรียนการสอนศิลปะดนตรีให้กับผู้เรียนท่ีมี 
ความสนใจและมีความสามารถทางด้านดนตรี ท้ังการเล่นดนตรี การขับร้อง และได้เล็งเห็นว่าดนตรี 
มีความสำคัญต่อการดำเนินวิถีชีวิตของคนไทยทุกภาค มาต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน นิยมให้มีวงดนตรีไทยร่วม 
บรรเลงด้วย เช่น งานขึ้นบ้านใหม่ งานทำบุญ งานบวชนาค งานมงคลสมรส งานเฉลิมฉลอง งานในเทศกาลต่าง ๆ 
ตลอดจนการบรรเลงประกอบการแสดง สำหรับกิจกรรมทางประเพณีของประชาชนจะมีการนำวงดนตรีไป 
บรรเลงเป็นส่วนหนึ่งของงานนั้น เช่น งานทำบุญขึน้บ้านใหม่ งานทำขวัญนาค งานมงคลสมรส งานวันเกิด งาน
สมโภชเฉลิมฉลองต่างๆ งานเทศการตามประเพณี งานศพ เป็นต้น ซึ่งได้ยึดถือปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบันทำให้ 
คนไทยมีความรัก ความผูกพันกับวิถีชีวิตและประเพณีไทย มีความคิดและมีทัศนคติท่ีดีต่อดนตรีจนเกิด 
ความรู้สึกว่าดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต โดยเฉพาะดนตรีไทยท่ีช่วยสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองทาง 
วัฒนธรรมของไทยได้เป็นอย่างดี สะท้อนให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองทางวฒันธรรม แม้ในปัจจุบันระบบสังคม 
จะเปล่ียนแปลงไปเป็นอย่างมาก โครงสร้างทางวัฒนธรรมก็เปล่ียนแปลงไป แต่ค่านิยมของคนไทยท่ีมีต่อดนตรี 
ก็ยังคงอยู่ จึงได้จัดต้ังชมรมส่งเสริมดนตรี โดยจัดให้มีการฝึกซ้อมในช่วงหลังเลิกเรียนและบูรณาการในช่วงลด 
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 ดังนั้นโรงเรียนควรได้ให้การฝึกฝนสืบทอดแก่นักเรียนรุ่นต่อๆ ไป และดำเนินการจัดทำเป็นรูปแบบ 
การเรียนการสอนโดยจัดทำเป็นสาระเพิ่มเติม กิจกรรมเสริมหลักสูตร มีการกำหนดมาตรฐาน ตัวช้ีวัด มีการ 
วัดผลประเมินผลผู้เรียนซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนดนตรีไทยกันได้อย่างกว้างขวาง มีตำราเรยีนดนตรี  



 

    
 

เครื่องดนตรีและส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัย เอื้ออำนวยให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ ซึ่งถือเป็นปัจจัย 
สำคัญท่ีทำให้วิชาการดนตรีไทยดำรงอยู่คู่กับสังคมและวัฒนธรรมไทยต่อไป 
 
     คำรับรองของคณะผู้ประเมิน 
 รายงานนี้ได้ตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องของรายงานในประเด็นต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว 
  ✓   ตรวจสอบคำผิด การใช้ภาษา 
  ✓   ตรวจสอบรูปแบบให้เป็นไปตามท่ี สมศ. กำหนด 
  ✓   ตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมิน ตลอดจนความสอดคล้องต้ังแต่เนื้อหา จุดเด่น  
จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม และการประเมินความโดดเด่น 

รายชื่อ ตำแหน่ง 
๑. นายฉลวย  เกตุคำ ประธาน 
๒. นายธวัช  โพนชัย กรรมการ 
๓. นางเบญจศุภลักษณ์ ชูแก้ว กรรมการ 
๔. นายอุดมศักดิ ์ ปอโนนสูง กรรมการและเลขานุการ 

 
                          วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

    
 

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                    โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

๑. วิสัยทัศน์(Vision) 
 ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยามีมาตรฐานการศึกษา พัฒนาศิลปะดนตรี  
ก้าวทันเทคโนโลยี บนวิถีพอเพียง คู่เคียงชุมชนและส่ิงแวดล้อม ดีพร้อมด้านสุขภาวะและทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๒. พันธกิจ(Mission) 
 ๑. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรสถานศึกษา  
 ๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม  
เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
 ๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
 ๕. ส่งเสริมความสามารถทางด้านศิลปะดนตรีและเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้
 ๖. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น 
 ๗. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๘. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

เป้าประสงค์ (Objectives) 
 ๑. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร 
 ๒. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามทักษะสำคัญ 
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๓. ครูและบุคลากรทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 ๔. โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการท่ีมีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 ๕. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 ๖. สถานศึกษาส่งเสริมความสามารถทางด้านศิลปะดนตรีและเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้
3. กลยุทธ์โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา (พ.ศ. 256๔– 2566)  
 กลยุทธ์ของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้แก่  
 ๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา 
 ๒. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 
 ๓. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึกรักษ์
ส่ิงแวดล้อม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
 ๔. สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อ
รองรับการกระจายอำนาจอย่างมีประสิทธิภาพบนหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
 ๕. เร่งรัดพัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้แก่ 
บุคลากรในสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ  
                        



 

    
 

๔. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา  
 ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยามีมาตรฐานการศึกษา พัฒนาศิลปะดนตรี  
ก้าวทันเทคโนโลยี บนวิถีพอเพียง คู่เคียงชุมชนและส่ิงแวดล้อม ดีพร้อมด้านสุขภาวะและทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
            พันธกิจ  

  ๑.  ส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานของหลักสูตรปฐมวัย 
  ๒. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีส่งเสริมพัฒนาการท้ัง ๔  ด้าน  
  และสอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง 
  ๓.  พัฒนาครูปฐมวัยให้เป็นครูคุณภาพเป็นผู้นำด้านวิชาการปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค ์
 ๑. เด็กมีความรู้และทักษะพื้นฐานตามหลักสูตรพื้นฐาน เป็นคนดีมีคุณภาพ 
 ๒. เด็กมีพัฒนาการท่ีดีท้ัง ๔ ด้าน มีพัฒนาการทางสมองตามศักยภาพ 

 ๓. ครูปฐมวัย เป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพสามารถเป็นครูผู้นำด้านวิชาการปฐมวัยให้กับโรงเรียน ชุมชน และ
หน่วยงานอื่น 

     อัตลักษณ์ระดับปฐมวัย 
                   เด็กปฐมวัยมีความสนใจใฝ่รู้สู่ทักษะการคิดและมีจิตวิทยาศาสตร์ 
    เอกลักษณ์ 
                   ไหว้สวยยิ้มใส 
    กลยุทธ์สถานศึกษา 
     กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึง 
 กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาเด็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย                                      
 กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาเด็กให้นำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
 กลยุทธ์ที่ ๖ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ที่ ๗ บริหารจัดการการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
ประมาณการรายรับ รายจ่าย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    
 

ประมาณการรายรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณของโรงเรียน 
๑. รายรับเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  

รายการ จำนวน
นักเรียน(คน) 

จำนวนเงิน
(บาท) 

๑. เงินงบประมาณตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๑.๑ ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)  
      ๑.๑.๑ ระดับก่อนประถมศึกษา       ๑,๗๐๐      บาท/คน/ปี  
      ๑.๑.๒ ระดับประถมศึกษา             ๑,๙๐๐      บาท/คน/ปี 
      ๑.๑.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น      ๓,๕๐๐      บาท/คน/ป ี
๑.๒ ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
      ๑.๒.๑ ระดับก่อนประถมศึกษา        ๓๐๐         บาท/คน/ปี 
      ๑.๒.๒ ระดับประถมศึกษา              ๓๖๐         บาท/คน/ปี 
      ๑.๒.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น      ๔๕๐          บาท/คน/ปี 
๑.๓  ค่าอุปกรณ์การเรียน 
      ๑.๓.๑ ระดับก่อนประถมศึกษา        ๒๐๐         บาท/คน/ปี 
      ๑.๓.๒ ระดับประถมศึกษา              ๓๙๐         บาท/คน/ปี 
      ๑.๓.๓ ระดับมัธยมศึกษา                ๔๒๐         บาท/คน/ปี 
๑.๔ ค่าหนังสือเรียน 
      ๑.๔.๑ ระดับก่อนประถมศึกษา         ๒๐๐         บาท/คน/ปี 
      ๑.๔.๒ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑          ๖๒๕          บาท/คน/ปี 
      ๑.๔.๓ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒          ๖๑๙          บาท/คน/ปี 
      ๑.๔.๔ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓          ๖๒๒          บาท/คน/ปี 
      ๑.๔.๕ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔          ๖๗๓          บาท/คน/ปี 
      ๑.๔.๖ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕          ๘๐๖          บาท/คน/ปี 
      ๑.๔.๗ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖          ๘๑๘          บาท/คน/ปี 
      ๑.๔.๘ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑            ๗๖๔          บาท/คน/ปี 
      ๑.๔.๙ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒            ๘๗๗          บาท/คน/ปี 
      ๑.๔.๑๐ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓          ๙๔๙          บาท/คน/ปี 
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รายการ จำนวน
นักเรียน(คน) 

จำนวนเงิน
(บาท) 

๑.๕ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑.๕.๑ ระดับก่อนประถมศึกษา     ๔๓๐     บาท/คน/ป ี
๑.๕.๒ ระดับประถมศึกษา           ๔๘๐     บาท/คน/ป ี
๑.๕.๓ ระดับมัธยมศึกษา             ๘๘๐     บาท /คน/ปี 
๒. เงินนอกงบประมาณ 
๒.๑.๑ เงินสนับสนุนจาก อปท. (เงินอาหารกลางวัน) 
๒.๑.๒ เงินรายได้สถานศึกษา 
๒.๑.๓ เงินบริจาค 
๓. อื่นๆ 

 
๕๘ 

๑๘๔ 
๖๘ 

 

 
๒๔,๙๔๐ 
๘๘,๓๒๐ 
๕๙,๘๔๐ 

รวม   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

    
 

ประมาณการรายได้โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 
ประจำปีการศึกษา  256๔ 

รายการ จำนวนเงิน หมายเหตุ 
งบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 

1.1  เงินอุดหนุนรายหัวระดับก่อนประถมศึกษา 98,600  
1.2  เงินอุดหนุนรายหัวระดับประถมศึกษา 349,600  
1.3  เงินอุดหนุนรายหัวระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 23๘,๐00  

รวม 68๖,๒00  
 

ประมาณการรายจ่ายโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 
ประจำปีการศึกษา  256๔ 

รายการ จำนวนเงิน หมายเหตุ 
รายจ่ายตามโครงการของกลุ่มงาน    
1.1 กลุ่มงานปฐมวัย 35,000  
1.2 กลุ่มบริหารงานวิชาการ(พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ๒0,000) ๖๒,๔๙0  
1.3 กลุ่มบริหารงบประมาณ 1๒๖,๐๐๐  
1.4 กลุ่มบริหารงานบุคคล 2๔๐,๐๐0  
 1.5 กลุ่มบริหารท่ัวไป(พัฒนาผู้เรียนลูกเสือ เนตรนารี ๑๓,๐๐0)  
(ทัศนศึกษา ๕๕,000)  

๔๐,๙๔0 
 

1.6 ค่าสาธารณูปโภค 1๑0,000  
1.7 งบกลาง  ๗๑,๗๗0  

รวม 68๖,๒00  



 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
สรุปงาน/โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียดงาน/โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    
 

บัญชีการจัดสรรงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีการศึกษา 256๔ 
ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ กลุ่มรับผิดชอบ 
1 โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ 20,000 กลุ่มปฐมวัย 
2 โครงการส่งเสริมเด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 5,000 กลุ่มปฐมวัย 
3 โครงการส่งเสริมเด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 10,000 กลุ่มปฐมวัย 
4 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู ้ 1,500 บริหารงานวิชาการ 
5 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 2,000 บริหารงานวิชาการ 
6 โครงการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 25,490 บริหารงานวิชาการ 

7 
โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีและการส่ือสาร โดยใช้ DLTV,DLIT  
ในการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรม(พัฒนาผู้เรียน 10,000) 

  
บริหารงานวิชาการ 

8 โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่าน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก 10,000 บริหารงานวิชาการ 
9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา(วันสำคัญ)(เปิดบ้านวิชาการ 1๐,๐๐๐) 10,000 บริหารงานวิชาการ 

10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายโรงเรียนคุณภาพ 10,500 บริหารงานวิชาการ 
11 โครงการส่งเสริมศิลปะ ดนตรี 3,000 บริหารงานวิชาการ 
12 โครงการส่งเสริมระบบงานพัสดุ 123,000 บริหารงบประมาณ 

13 โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ(ค่าหนังสือเรียน ๒๑๑,๐๒๖)(ค่าอุปกรณ์ ๑๑๒,๓๔๖ ค่าเคร่ืองแบบ ๑๑๔,๖๙๐ บาท 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๗๓,๙๘๐ บาท)   บริหารงบประมาณ 

14 โครงการส่งเสริมระบบงานการเงิน บัญชี  1,000 บริหารงบประมาณ 
15 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 256๔ 2,000 บริหารงบประมาณ 
16 โครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา   บริหารงบประมาณ 
17 โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 30,000 บริหารงานบุคคล 
18 โครงการจัดจ้างครูอัตราจ้าง และนักการภารโรง 210,000 บริหารงานบุคคล 
19 โครงการเดินทางไกล  เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี (พัฒนาผู้เรียน 13,000 บาท)   บริหารงานท่ัวไป 
20 โครงการทัศนศึกษานอกสถานท่ี(พัฒนาผู้เรียน 55,000 บาท )  บริหารงานท่ัวไป 
21 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ 10,000  บริหารงานท่ัวไป 



 

    
 

 
ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ กลุ่มรับผิดชอบ 

๒๒ โครงการส่งเสริมกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและผู้ปกครอง 5,000 บริหารงานท่ัวไป 
๒๓ โครงการจัดวางระบบควบคุมภายใน 500 บริหารงานท่ัวไป 
24 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์(ค่ายคุณธรรม จริยธรรม 10,000 บาท)   บริหารงานท่ัวไป 
25 โครงการพัฒนาสารสนเทศและการสื่อสาร 6,440 บริหารงานท่ัวไป 
๒๖ โครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  1,000 บริหารงานท่ัวไป 
๒๗ โครงการส่งเสริมระบบบริหารท่ัวไปและงานสารบรรณ 3,000 บริหารงานท่ัวไป 
๒๘ โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 10,000 บริหารงานท่ัวไป 
2๙ โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 5,000 บริหารงานท่ัวไป 
๓๐ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 108 ปีออมสิน อิ่มนี้เพื่อน้อง(100,000)   บริหารงานท่ัวไป 
๓๑ โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม(เทศบาลธัญญา)(1,240,000)   บริหารงานท่ัวไป 
๓๒ ส่งเสริมการออกกำลังกายและป้องกันโรคติดต่อในสถานศึกษา(15,000)   บริหารงานท่ัวไป 
  ค่าสาธารณูปโภค(110,000) 110,000  
  งบสำรองจ่าย(๗๑,๗70) ๗๑,๗70   

รวม 68๖,๒00  
 
 
 
 
 
 
 



 
  

  
 

โครงการที ่1  โครงการส่งเสริมเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย และด้านอารมณ์จิตใจ 
ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเด็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย                                      
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพเด็ก 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเริงฤดี กมลคร  นางกุหลาบ  ดอนชัย  นางสาวชลลัดดา  บรรพรม 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานปฐมวัย 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม  2564 – มีนาคม 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ได้กำหนดให้นักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการส่งเสริม

พัฒนาการด้านร่างกาย และด้านอารมณ์จิตใจไปพร้อมๆกัน เพื่อให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกด้าน
ร่างกาย เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และการประสานสัมพันธ์
ระหว่างกล้ามเนื้อและระบบประสาทในการทำกิจวัตรประจำวันหรือทำกิจกรรมต่างๆ สนับสนุนให้เด็กดูแล
สุขภาพ สุขอนามัย สุขนิสัยและการรักษาความปลอดภัย ด้านอารมณ์ จิตใจ สนับสนุนให้เด็กได้แสดงออกทาง
อารมณ์และความรู้สึกของตนเองท่ีเหมาะสมกับวัย ตระหนักถึงลักษณะพิเศษเฉพาะท่ีเป็นอัตลักษณ์ ความ
เป็นตัวตนของตนเอง มีความสุขร่าเริงแจ่มใส การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สุนทรียภาพ 
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและความเช่ือมั่นในตนเอง  ดังนั้นโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา(กลุ่มงาน
ปฐมวัย)จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
มีพัฒนาการด้านร่างกาย 
 1. สามารถใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็กได้ประสานสัมพันธ์กัน 
 2. รักษาสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยส่วนตนได้ 
 3. การตระหนักเกี่ยวกับร่างกาย 
มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ 
 1. มีสุนทรียภาพ ดนตรี การเล่นการแสดงออกทางอารมณ์ 
    2. มีอัตลักษณ์ ความเป็นตัวตนของตนเอง 
             3. มีความสุขร่าเริงแจ่มใสการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  
 4. มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและความเช่ือมั่นในตนเอง 
3. เป้าหมาย 
       3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 นักเรียนร้อยละ 90 มีสามารถใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็กได้ประสานสัมพันธ์กัน  
 3.1.2 นักเรียนร้อยละ 90 รักษาสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยส่วนตนได้       
 3.1.3 นักเรียนร้อยละ 90 มีสุนทรียภาพ ดนตรี การเล่นการแสดงออกทางอารมณ์ 
 3.1.4 นักเรียนร้อยละ 90 มีอัตลักษณ์ ความเป็นตัวตนของตนเอง  
 3.1.5 นักเรียนร้อยละ 90 มีความสุขร่าเริงแจ่มใสการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  
 3.1.6 นักเรียนร้อยละ 90 มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและความเช่ือมั่นในตนเอง    



 
  

  
 

3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 เด็กสามารถใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็กได้ประสานสัมพันธ์กัน 
 3.2.2 เด็กสามารถใช้รักษาสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยส่วนตนได้       
 3.2.3 เด็กมีความตระหนักเกี่ยวกับร่างกายของตน 
 3.2.4 เด็กมีสุนทรียภาพ ดนตรี การเล่นการแสดงออกทางอารมณ์ 
 3.2.5 เด็กมีความตระหนักในอัตลักษณ์ ความเป็นตัวตนของตนเอง  
 3.2.6 เด็กมีความสุขร่าเริงแจ่มใสการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
 3.2.7 เด็กมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและความเช่ือมั่นในตนเอง 
4. วิธีดำเนนิการ/ขั้นตอนดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมหนูน้อยรักสุขภาพ 
- หนูน้อยแข็งแรง 
- หนูน้อยปลอดภัย 

พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 นางกุหลาบ  ดอนชัย 
นางเริงฤดี กมละคร 
นางสาวชลลัดดา  บรรพรม 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาทักษะ 
ด้านร่างกาย 

พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 นางกุหลาบ  ดอนชัย 
นางเริงฤดี กมละคร 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมหนูน้อยรักธรรมชาติ พฤษภาคม 2564 - มีนาคม 2565 นางกุหลาบ  ดอนชัย 
นางเริงฤดี กมละคร 

กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมพัฒนาด้านอารมณ์ 
จิตใจ 
- ศิลปะสร้างสรรค์เสริมจินตนาการหนูน้อย 
- หนูน้อยอารมณ์ดีเพราะมีดนตรีและ
เสียงเพลง 

พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 

นางกุหลาบ  ดอนชัย 
นางเริงฤดี กมละคร 
นางสาวชลลัดดา  บรรพรม 

กิจกรรมที่  5 กิจกรรมห้องเรียนน่าอยู่ 
พฤษภาคม 2564 - มีนาคม 2565 

นางกุหลาบ  ดอนชัย 
นางเริงฤดี กมละคร 
นางสาวชลลัดดา  บรรพรม 

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 

นางกุหลาบ  ดอนชัย 
นางเริงฤดี กมละคร 
นางสาวชลลัดดา  บรรพรม 

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมการรักษาความ
สะอาดภายในและภายนอกห้องเรียน 
เขตรับผิดชอบ 

พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 
นางกุหลาบ  ดอนชัย 
นางเริงฤดี กมละคร 
นางสาวชลลัดดา  บรรพรม 

 
 
 
 



 
  

  
 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
            พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 

6. งบประมาณที่ใช้ 
             งบประมาณ จำนวน 20,๐๐0 บาท ได้มาจากงบสนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแต่อนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ  ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย 

(ระบุหน่วย) 
งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าน้ำมัน รวม 
1 กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมหนูน้อยรักสุขภาพ      

 บันทึกน้ำหนัก ส่วนสูง      
 - ตุ๊กตาวัดส่วนสูง 3 ช้ิน  600  600 
 - ผ้าขนหนูเล็ก 60 ผืน  1,200  1,200 
 - พรมเช็ดเท้า 6 ผืน  240  240 
 - ผงซักผ้า 3 กล่อง     200     200 
 - อื่น ๆ      

รวมกิจกรรมที่ 1   2,240  2,240 
2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน

ร่างกาย 
 

    

 - ชุดเครื่องครัว 3 ชุด  3,000  3,000 
 - หมึกพิมพ์ 4 ขวด  600  600 
 - แผ่นสติกเกอร์ใส 60 แผ่น  600  600 
 - เครื่องดนตรี 6 ช้ิน  1,800  1,800 
 - ตุ๊กตา 6 ช้ิน  1,400  1,400 
 - อื่น ๆ      

รวมกิจกรรมที่ 2   7,400  7,400 
3 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมหนูน้อยรักธรรมชาติ      
4 กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมพัฒนาด้านอารมณ์ 

จิตใจ 
- ศิลปะสร้างสรรค์เสริมจินตนาการหนูน้อย 
- หนูน้อยอารมณ์ดีเพราะมีดนตรีและ
เสียงเพลง 

     



 
  

  
 

หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 

 

 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย 

(ระบุหน่วย) 
งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าน้ำมัน รวม 
5 กิจกรรมที่  5 กิจกรรมห้องเรียนน่าอยู่      

 - กระดาษปกสีขาว 210 gam 12 ห่อ  1,200  1,200 
 - กาวสองหน้า 3 m 4 ม้วน  1,200  1,200 
 - กระดาษชาร์จสีแข็งคละสี 20 แผ่น  353  353 
 - ฟิวเจอร์บอร์ด 30 แผ่น  767  767 

รวมกิจกรรมที่ 5   3,320  3,320 
6 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง      
 วิชาการ ระดับกลุ่มเครือข่าย      
 - ดินน้ำมัน 100 ก้อน  2,๐00  2,๐00 
 - กระดาษมันปูคละสี 70 แผ่น  ๖๕0  ๖๕0 
 - กรรไกร 3 ด้าม  150  150 
 - กระดาษขาวเทา 2 แผ่น  40  40 

รวมทั้งสิ้น   ๒,๘๔0  ๒,๘๔0 
 ระดับเขตพื้นท่ี      
 - ดินน้ำมัน 50 ก้อน  1,250  1,250 

 - กระดาษมันปูคละสี 50 แผ่น  700  700 
 - กระดาษขาวเทา 2 แผ่น  ๑๕0  ๑๕0 

รวมทั้งสิ้น   ๒,๑๐๐  ๒,๑๐๐ 
 ระดับชาติ      
 - ดินน้ำมัน 50 ก้อน  1,250  1,250 
 - กระดาษมันปูคละสี 50 แผ่น  700  700 
 - กระดาษขาวเทา 2 แผ่น  150  150 
 กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมการรักษาความสะอาด

ภายในและภายนอกห้องเรียนเขตรับผิดชอบ 
     

รวมทั้งสิ้น   20,๐๐0  20,๐๐0 



 
  

  
 

7. ระดับความสำเร็จ 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย   
ร้อยละ 100  

การตรวจสอบ 
 

แบบประเมินพัฒนาการ 
 

2. เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ  
ร้อยละ 100  

การตรวจสอบ 
 

แบบประเมินพัฒนาการ 
 

3.เด็กมีผลประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย 
ระดับ 3 ขึ้นไปร้อยละ 90 

การตรวจสอบ 
 

แบบประเมินพัฒนาการ 
 

4.เด็กมีผลประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ 
ระดับ 3 ขึ้นไปร้อยละ 90 

การตรวจสอบ 
 

แบบประเมินพัฒนาการ 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เด็กนักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ และจิตใจสมวัย 
 
           เห็นควรอนุมัติ   
          ไม่เห็นควรอนุมัติ 
 
 
(ลงช่ือ)                             ผู้เสนอโครงการ  (ลงช่ือ)                             ผู้เสนอโครงการ              
         (นางเริงฤดี  กมลคร)                                                  (นางกุหลาบ  ดอนชัย) 
 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ                           หัวหน้าสายปฐมวัย 
 
 
 
 
       อนุมัติ 
                                                                ไม่อนุมัติ 
 
 
 
 
                                    (ลงช่ือ)                                   ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นายเฉลิมชัย ศรีชาติ) 
                ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 



 
  

  
 

โครงการที ่2  โครงการส่งเสริมเด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเด็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย                                            
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพเด็ก 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกุหลาบ  ดอนชัย นางเริงฤดี กมลคร  นางสาวชลลัดดา  บรรพรม 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานปฐมวัย 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม  2564 – มีนาคม 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
เด็กแรกเกิด - ๕ ปี เป็นช่วงวัยที่สำคัญท่ีสุดของชีวิต ถ้าได้รับการวางรากฐาน หรือเล้ียงดูเด็กด้วยวิธีที่

ถูกต้อง จะทำให้เด็กมีสุขภาพดี ท้ังทางร่างกายอารมณ์ จิตใจ  สังคม และสติปัญญา และเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ
ไปจนตลอดชีวิต สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้ ตนเอง  ครอบครัว  สังคม และประเทศชาติ สมองและการ
พัฒนาด้านสติปัญญา ในวัยเด็กเป็นส่ิงท่ีพ่อแม่ผู้ปกครองและครูต้องช่วยกันส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ในวัยเด็ก 
มีพื้นฐานการสนใจเรียนรู้ส่ิงต่างๆ รอบตัว รักการเรียนรู้ มีทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ มีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถใช้ภาษาได้เหมาะสมกับวัย 

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาและหลักการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
รวมทั้งวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมาย ของหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๑ ของโรงเรียนบ้าน
แกหัวแฮด 
ส้มโฮงวิทยา และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จึงได้
จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมข้ึน 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 มีวินัย รับผิดชอบเช่ือฟังคำส่ังสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์ 
 2.2 มีความซื่อสัตย์ สุจริตช่วยเหลือแบ่งปัน 
 2.3 เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 2.4 ประพฤติปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 นักเรียนร้อยละ 90 มีวินัย มีความรับผิดชอบเช่ือฟังคำส่ังสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์ 
 3.1.2 นักเรียนร้อยละ 90 มีความซื่อสัตย์ สุจริตช่วยเหลือแบ่งปัน 
 3.1.3 นักเรียนร้อยละ 90 สามารถเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 3.1.4 นักเรียนร้อยละ 90 ประพฤติปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ 
 
 
            
 



 
  

  
 

3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 ผู้เรียนมีวินัย รับผิดชอบเช่ือฟังคำส่ังสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์ 
 3.2.2 ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือ แบ่งปัน 
 3.2.3 เพื่อให้ผู้เรียนเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 3.2.4 ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ 
 
4. วิธีการและระยะเวลาดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมจัดเก็บของเล่น
ของใช้เข้าท่ี(ฝึกวินัยและความรับผิดชอบ) 

พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 นางกุหลาบ  ดอนชัย 
นางเริงฤดี กมลคร 
นางสาวชลลัดดา  บรรพรม 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเล่านิทานเสริม
คุณธรรม(ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม) 

พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 นางกุหลาบ  ดอนชัย 
นางเริงฤดี กมลคร 
นางสาวชลลัดดา  บรรพรม 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมกตัญญูหนูทำได้ พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 นางกุหลาบ  ดอนชัย 
นางเริงฤดี กมลคร 
นางสาวชลลัดดา  บรรพรม 

กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมออมทรัพย์ พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 นางกุหลาบ  ดอนชัย 
นางเริงฤดี กมลคร 
นางสาวชลลัดดา  บรรพรม 

กิจกรรมที่  5 กิจกรรมจิตอาสา    พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 นางกุหลาบ  ดอนชัย 
นางเริงฤดี กมลคร 
นางสาวชลลัดดา  บรรพรม 

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ
ก่อนนอน 

พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 นางกุหลาบ  ดอนชัย 
นางเริงฤดี กมลคร 

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมวันสำคัญทาง
ศาสนา 

พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 นางกุหลาบ  ดอนชัย 
นางเริงฤดี กมลคร 
นางสาวชลลัดดา  บรรพรม 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมลูกเสือปฐมวัย
(JUNIOR SCOUT) 

พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 นางกุหลาบ  ดอนชัย 
นางเริงฤดี กมลคร 
นางสาวชลลัดดา  บรรพรม 

5. ระยะเวลาดำเนินงาน 
       พฤษภาคม  2564 – มีนาคม 2565 



 
  

  
 

6. งบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณ จำนวน 5,000 บาท ได้มาจากงบสนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแต่อนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ  ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย 

(ระบุหน่วย) 
งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าน้ำมัน รวม 
1 กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมจัดเก็บของเล่นของใช้

เข้าท่ี (ฝึกวินัยและความรับผิดชอบ) 
 

    

 - ตะกร้าเก็บของเล่น 16 อัน  ๕00  ๕00 
 - แฟ้มสะสมงานเด็ก 60 แฟ้ม  1,๐00  1,๐00 

รวมกิจกรรมที่ 1  ๑,๕00  ๑,๕00 
2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเล่านิทานเสริม

คุณธรรม(ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม) 
     

 - หนังสือนิทาน 3 ชุด  3,000  3,000 
รวมกิจกรรมที่ 2  3,000  3,000 

3 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมกตัญญูหนูทำได้      
4 กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมออมทรัพย์      
5 กิจกรรมที่  5 กิจกรรมจิตอาสา      
6 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระก่อน

นอน 
     

7 กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา      
 - ภาพประกอบการเรียนวันเข้าพรรษา 

วันออกพรรษา วันแม่แห่งชาติ 
4 ชุด  500  500 

รวมกิจกรรมที่ 7  500  500 
8 กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมจูเนียส์สเก๊าซ์ 

(พัฒนาผู้เรียน 3,000) 
     

รวมทั้งสิ้น  ๕,๐00  ๕,๐00 
 
 
 
 
 

 



 
  

  
 

7.ระดับความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม ร้อยละ 
100  

การตรวจสอบ 
 

แบบประเมินพัฒนาการ 
 

 2. เด็กมีผลการประเมินพัฒนาการด้านสังคมระดับ 3 
ขึ้นไป ร้อยละ 90 

การตรวจสอบ 
 

แบบประเมินพัฒนาการ 
 

หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        นักเรียนมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 
 
                                                                             เห็นควรอนุมัติ   
          ไม่เห็นควรอนุมัติ 
 
 
 
(ลงช่ือ)                             ผู้เสนอโครงการ  (ลงช่ือ)                             ผู้เสนอโครงการ              
         (นางกุหลาบ  ดอนชัย)                                                (นางกุหลาบ  ดอนชัย) 
 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ                           หัวหน้าสายปฐมวัย 
 
 
      อนุมัติ 
                                                               ไม่อนุมัติ 
 
 
 
 
                                    (ลงช่ือ)                                          ผู้อนุมัติโครงการ 
                          (นายเฉลิมชัย ศรีชาติ) 
                ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 
 
 
 
 



 
  

  
 

โครงการที ่3            โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา  
ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อย่างท่ัวถึง 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเด็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
กลยุทธ์ที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตร   
ท้องถิ่น 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพเด็ก 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางเริงฤดี กมลคร  นางกุหลาบ  ดอนชัย นางสาวชลลัดดา  บรรพรม 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานปฐมวัย 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม  2564 – มีนาคม 2565 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมพัฒนาการให้กับนักเรียนปฐมวัยเป็นส่ิงจำเป็นอย่างยิ่งท่ีโรงเรียนจะต้องส่งเสริมและจัด
กิจกรรมการเรียนรู้พฒันาการของเด็กด้านร่างกาย และด้านอารมณ์ จิตใจ ไปพร้อมๆ กันมุ่งเน้นพฒันาผู้เรียน
ให้มีความพร้อมด้านความรู้ คุณธรรม จิตสาธารณะ มุ่งสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม สืบสานความเป็นไทย ก้าวทัน
เทคโนโลยี มุ่งมั่นการทำงาน ดำรงชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณลักษณะตามหลักสูตร คิด แก้ปัญหา และใช้
ภาษาส่ือสารได้อย่างเหมาะสมตามวัย มีทักษะในการแสวงหาความรู้ ช่วยเหลือตนเอง และปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม รักธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและความเป็นไทย มีคุณลักษณะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความ
พร้อมท่ีจะเรียนต่อช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 และเป็นการปูพื้นฐานชีวิตให้แก่ผู้เรียนในการพัฒนาชีวิตของตนเอง
ต่อไป ดังนั้นโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา (กลุ่มงานปฐมวัย) จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เกิดความพร้อมด้านสติปัญญาตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 2.2 เพื่อส่งเสริมความพร้อมให้เด็กนักเรียนศึกษาในช้ันต่อไป 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 นักเรียนร้อยละ 90 มีพัฒนาการด้านสติปัญญาตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 3.1.2 ผู้ปกครองร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมอยู่ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
3.2 เชิงคุณภาพ 
 ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญาและคุณภาพได้ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 



 
  

  
 

4. วิธีการและระยะเวลาดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
บูรณาการ แบบโครงงาน 

พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 นางกุหลาบ  ดอนชัย 
นางเริงฤดี กมลคร 
นางสาวชลลัดดา  บรรพรม 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมทักษะทาง
ภาษามีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
ท่ีเหมาะสมกับวัย 

พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 นางกุหลาบ  ดอนชัย 
นางเริงฤดี กมลคร 
นางสาวชลลัดดา  บรรพรม 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมหนูน้อยเรียนรู้สู่โลก
วิทยาศาสตร์ 
 

พฤษภาคม 2564 - มีนาคม 2565 นางกุหลาบ  ดอนชัย 
นางเริงฤดี กมลคร 
นางสาวชลลัดดา  บรรพรม 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมคณิตศาสตร์แสนสนุก พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 นางกุหลาบ  ดอนชัย 
นางเริงฤดี กมลคร 
นางสาวชลลัดดา  บรรพรม 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมพัฒนาทักษะทาง
ภาษา(การเล่านิทาน) 

พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 นางกุหลาบ  ดอนชัย 
นางเริงฤดี กมลคร 
นางสาวชลลัดดา  บรรพรม 

 
5.ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 

6. งบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณ จำนวน 1๐,000 บาท ได้มาจากงบสนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแต่อนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ  ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย 

(ระบุหน่วย) 
งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าน้ำมัน รวม 

1 กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
บูรณาการ แบบโครงงาน 

 
    

 ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดประสบการณ์      
 - กระดาษปกสี 8 ริม  420  420 
 - กระดาษชาร์จแข็ง สี 40 แผ่น  600  600 
 - สีไม้ชนิดยาว 20 กล่อง  1,800  1,800 
 - ดินสอ  8 โหล  480  480 



 
  

  
 

 - สีเทียน 20 กล่อง  500  500 
 - กาวลาเท็กซ์  60  ออนซ์ 4 กระป๋อง  240  240 

รวมกิจกรรมที่ 1  4,040  4,040 
2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมทักษะทาง

ภาษามีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ท่ี
เหมาะสมกับวัย 

     

 - เกมการศึกษาเล่นบนโต๊ะประกอบไปด้วย 
ไม้บล็อก ตัวต่อ เกมสำเร็จรูป ฯลฯ 

3 ชุด  5,000  5,000 

รวมกิจกรรมที่ 2  5,000  5,000 
3 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมหนูน้อยเรียนรู้สู่โลก

วิทยาศาสตร์ 
 

    

 - กระดาษปก 4 ห่อ  480  480 
 - หมึกพิมพ์สีดำ 4 ขวด  480  480 

รวมกิจกรรมที่ 3  960  960 
4 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมคณิตศาสตร์แสนสนุก      
5 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษา

(การเล่านิทาน) 
     

รวมทั้งสิ้น  ๑0,000  ๑0,000 

หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7.ระดับความสำเร็จ 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1.เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา      
ร้อยละ 100 

การตรวจสอบ 
 

แบบประเมินพัฒนาการ 
 

2. เด็กมีผลประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับ 3 
ขั้นไป ร้อยละ 90 

การตรวจสอบ 
 

แบบประเมินพัฒนาการ 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          นักเรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมกับวัย 
 
 
 
 



 
  

  
 

                                                                             เห็นควรอนุมัติ   
          ไม่เห็นควรอนุมัติ 
 
 
 
(ลงช่ือ)                          ผู้เสนอโครงการ  (ลงช่ือ)                           ผู้เห็นชอบโครงการ              
          (นางเริงฤดี กมลคร)                                                (นางกุหลาบ ดอนชัย) 
 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ              ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
 
 
      อนุมัติ 
                                                               ไม่อนุมัติ 
 
 
 
 
 
                                    (ลงช่ือ)                                         ผู้อนุมัติโครงการ 
                        (นายเฉลิมชัย ศรีชาติ) 
                ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 
 

 
 
 
 



 
  

  
 

โครงการที ่4 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ   

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอรยุพา  พลโสดา นายแผน  ปัญญา นางเริงฤดี กมลคร 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม  2564 – มีนาคม 2565 
1.  หลักการและเหตุผล  
 หลักสูตรสถานศึกษาเป็นแบบแผนแนวทางหรือข้อกำหนดของการจัดการศึกษาท่ีจะพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ความรู้ มีความสามารถ โดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตนรวมถึงระดับข้ันของมวล
ประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้สะสม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ประสบความสำเร็จใน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักตนเอง มีชีวิตอยู่ในโรงเรียน ชุมชน สังคม และโลกอย่างมีความสุข หลังจากท่ีได้มี
การนำหลักสูตรไปใช้ระยะหนึ่งแล้ว จำเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงต่างๆ 
ในการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงหลักสูตรท่ีใช้อยู่เดิมให้มีความสอดคล้องกับสภาวะการเปล่ียนแปลงทางสภาพ
สังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจ การเมืองการปกครองภายในท้องถิ่นและภายในประเทศ เพื่อให้หลักสูตรโรงเรียน
บ้านแกหวัแฮดส้มโฮงวิทยาเป็นหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
 การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายท่ีคาดหวัง
ได้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องท้ังระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลต้องร่วมรับผิดชอบ โดยร่วมกันทำงานอย่างเป็น
ระบบ และต่อเนื่องในการวางแผนดำเนินการส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนา
เยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกำหนดไว้ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตาม
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 
  2.2 ครูสามารถนิเทศกันเอง และประเมินผลการใช้หลักสูตรได้  
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 สถานศึกษามีหลักสูตรการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาและความ
ต้องการ ของผู้เรียนและท้องถิ่น ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับช้ันของการศึกษาข้ันพื้นฐาน ร้อยละ 
100  

3.1.2 สถานศึกษามีระเบียบการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษา
และ ความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับช้ันของการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ร้อยละ 100 

 



 
  

  
 

3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 สถานศึกษาจัดสร้างเครื่องมือแบบสอบถามความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และผู้ปกครอง 
เป็น แบบมาตรฐาน  
 3.2.2 สถานศึกษามีหลักสูตรการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาและความ
ต้องการ ของผู้เรียนและท้องถิ่น  
 3.2.3 ครูได้วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลมาพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของท้องถิ่นมีความ
สมบูรณ์ แบบและเป็นปัจจุบัน  
 3.2.4 สถานศึกษาได้ปรับปรุงหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเปล่ียนแปลงทางด้าน
วิชาการ ต่างๆ ท้ังด้านสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี  
 3.2.5 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย  
 3.2.6 สถานศึกษามีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงกับเป้าหมายการศึกษาและความต้องการ
ของ ผู้เรียนและท้องถิ่น ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับช้ันของการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4. วิธีการและระยะเวลาดำเนินงาน 

กิจกรรมดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมช้ีแจง จัดทำโครงการ  
แต่งต้ังคณะทำงาน 

มีนาคม 2564 - มกราคม 2565 
 

นางสาวอรยุพา  พลโสดา 
นายแผน  ปัญญา 
นางเริงฤดี กมลคร 
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู ้

2.ทบทวนผลการใช้ หลักสูตรสถานศึกษา 
หลักสูตรสาระการ เรียนรู้ใน 
ปีการศึกษา 2564 

 นางสาวอรยุพา  พลโสดา 
นายแผน  ปัญญา 
นางเริงฤดี กมลคร 

3.หาแนวทางในการ พัฒนาและปรับปรุง  นางสาวอรยุพา  พลโสดา 
นายแผน  ปัญญา 
นางเริงฤดี กมลคร 
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู ้

4.รวบรวมข้อมูลผลการวิเคราะห์หลักสูตร  นางสาวอรยุพา  พลโสดา 
นายแผน  ปัญญา 
นางเริงฤดี กมลคร 

5.พัฒนาและ ปรับปรุงหลักสูตร  นางสาวอรยุพา  พลโสดา 
นายแผน  ปัญญา 
นางเริงฤดี กมลคร 
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู ้

6.นำหลักสูตรไปใช้ จัดกิจกรรม 
การเรียน การสอน 

 ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู ้



 
  

  
 

7.การเผยแพร่ หลักสูตรลงใน เว็บไซต์  นางสาวอรยุพา  พลโสดา 
นายแผน  ปัญญา 
นางเริงฤดี กมลคร 

8.ประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา  นางสาวอรยุพา  พลโสดา 
นายแผน  ปัญญา 
นางเริงฤดี กมลคร 

 
๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
มีนาคม 2564 - มกราคม 2565 

6. งบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณ จำนวน 1,500 บาท ได้มาจากงบสนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแต่อนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ  ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย 

(ระบุ
หน่วย) 

งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าน้ำมัน รวม 

1 นำหลักสูตรไปใช้ จัดกิจกรรมการเรียน  
การสอน 

 
1,000   1,000 

2 การเผยแพร่ หลักสูตรลงใน เว็บไซต์  500   500 

รวมทั้งสิ้น 1,500   1,500 

7. การประเมินผล  

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือการประเมิน 
1. ระดับคุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้ หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม หลักสูตร
ท้องถิ่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีความสอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลาง ความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน 
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

ประเมิน แบบประเมินหลักสูตร 

2. ครูทุกคนพร้อมได้รับการนิเทศการใช้หลักสูตร สอบถาม แบบสอบถาม 
3. ครูทุกคนประเมินผลการใช้หลักสูตรได้ สอบถาม แบบสอบถาม 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพสามารถนำไปใช้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
8.2 นักเรียนมีความรู้ ความสามารถตามหลักสูตรสถานศึกษา 
8.3 นักเรียนเป็นเด็กเก่ง ดี มีสุขและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุ                                         



 
  

  
 

 
 
(ลงช่ือ)                               ผู้เสนอโครงการ  (ลงช่ือ)                               ผู้เสนอโครงการ 
      (นางสาวอรยุพา  พลโสดา)                        (นายแผน ปัญญา) 
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โครงการที ่5  โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ข้อท่ี ๔ สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ

บริหารและการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการกระจายอำนาจอย่างมีประสิทธิภาพบน
หลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ   
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางทิพวรรณ บรรพบุตร นางภัทรนิษฐ์ คำวิโส  และนางเริงฤดี กมลคร  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม  2564 – มีนาคม 2565 
1.  หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศการใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ฉบับลงวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง โดยประกาศให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของเด็ก กระบวนการบริหารและการจัดการ การ
จัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน 
กระบวนการบริหารและการจัดการ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และให้มีการ
รายงานผลการประเมินตนเอง และกำหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาอย่างเป็นระบบเพื่อวางแผนการพัฒนา
สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริงและต่อเนื่อง  
 โรงเรียนจึงมีหน้าท่ีพัฒนาและส่งเสริมระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาซึ่งเป็นส่วน
หนึ่ง ของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา จึง
ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อดำเนินการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 2.2 เพื่อรายงานและเผยแพร่ผลการดำเนินงานต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.3 เพื่อนำผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายในไปปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

3. เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 
      3.1.1 โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในท่ีเป็นระบบโดยครูทุกคนมีส่วนร่วม ร้อยละ 90 
      3.1.2 ได้ทราบจุดเด่น จุดท่ีควรปรับปรุง และแนวทางการพัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
     3.2 เชิงคุณภาพ 
 โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ ให้ความร่วมมือการจัดกิจกรรม ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ ตามมาตรฐานการเรียนรู้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามเป้าหมาย 
4. วิธีการและระยะเวลาดำเนินงาน 



 
  

  
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผนและจัดทำปฏิทินดำเนินงาน พฤษภาคม 2564 นางทิพวรรณ บรรพบุตร 

นางภัทรนิษฐ์ คำวิโส    
นางเริงฤดี กมลคร
(ปฐมวัย)  
 

กิจกรรมที่ 2  จัดทำแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2562 

พฤษภาคม 2564 

กิจกรรมที่ 3  ดำเนินงานตามแผน พฤษภาคม 2564 - 
เมษายน 2565 

กิจกรรมที่ 4  ประเมินผลและตรวจสอบการประกัน 
(ภาคเรียนละ 1 ครั้ง) 

ตุลาคม 2564 – มีนาคม 
2565 

กิจกรรมที่ 5 นำผลการประเมินไปใช้พัฒนา พฤศจิกายน 2564– 
มีนาคม 2565 

กิจกรรมที่ 6  จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง  เมษายน 2565  
5. ระยะเวลาดำเนินการ 

17 พฤษภาคม  256๔ – ๓๑ มีนาคม 25๖๕ 
6. งบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณ จำนวน 2,000 บาท ได้มาจากงบสนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแต่อนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ  ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย 

(ระบุหน่วย) 
งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าน้ำมัน รวม 
1 กิจกรรมที่ 1  ประชุมวางแผนและจัดทำปฏิทิน

ดำเนินงาน 
 

    

2 กิจกรรมที่ 2  จัดทำแผนพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2564 

  
500  500 

 รวมกิจกรรมที่ 2   500  500 
3 กิจกรรมที่ 3  ค่าใช้จ่ายจัดทำระบบข้อมูล

สารสนเทศและให้บริการ 
1 แผ่น  1,000  

 
1,000 

 รวมกิจกรรมที่ 3   1,000  1,000 
4 กิจกรรมที่ 4  ประเมินผลและตรวจสอบการ

ประกัน(ภาคเรียนละ 1 ครั้ง) 
     

5 กิจกรรมที่ 5 นำผลการประเมินไปใช้พัฒนา      
6 กิจกรรมที่ 6  จัดทำรายงานผลการประเมิน

ตนเอง  
  500  500 

 รวมกิจกรรมที่ 6   500  500 
รวมทั้งสิ้น  2,000  2,000 

หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 



 
  

  
 

7. ระดับความสำเร็จ 

ตัวบ่งชีค้วามสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. มีการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน  
ร้อยละ 95 

การนิเทศ กำกับ ติดตาม แบบนิเทศ ตรวจสอบ 

2. มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับงานประกันเป็นระบบ 
ร้อยละ 95 

ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน 

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ตามมาตรฐาน 

3. จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
ร้อยละ 100 

การประเมินตนเอง รายงานการประเมินตนเอง 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ และมีการเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 
 
 
           เห็นควรอนุมัติ                                                
          ไม่เห็นควรอนุมัติ 
 
 
 
  
(ลงช่ือ)                               ผู้เสนอโครงการ  (ลงช่ือ)                           ผู้เห็นชอบโครงการ            
         (นางทิพวรรณ บรรพบุตร)           (นางสาวอรยุพา  พลโสดา)                               
 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ                  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
           
 
       อนุมัติ 
                                                                ไม่อนุมัติ 
 
 
 
 
       (ลงช่ือ)                                                   ผู้อนุมัติโครงการ 
                            (นายเฉลิมชัย ศรีชาติ) 
                ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 
 



 
  

  
 

โครงการที ่6 โครงการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๖ เร่งรัดพัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ                         
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน   
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

  ข้อท่ี 1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ 
ข้อท่ี 2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

   ข้อท่ี 4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
มาตรฐานท่ี  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ข้อท่ี 3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

   มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ข้อท่ี 1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางทิพวรรณ บรรพบุตร    
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม  2564 – มีนาคม 2565 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายปฏิรูปการศึกษาทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) โดย
กำหนดเป้าหมายในปี 2561 เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยเน้นประเด็นหลัก 
3 ประการ คือ 1)พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย  2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษา 
และเรียนรู้ อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัด
การศึกษา เน้นการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพตามกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร  และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้โดย
มีเป้าหมายให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ  มีคะแนนเฉล่ียมากกว่า ร้อยละ 50 
ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงถือเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าสูงสุดท่ีจะส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้า ของชุมชน 
ประเทศชาติ และสังคมโลก  ส่งผลให้สังคมไทยพัฒนาก้าวหน้าไปสู่สังคมฐานความรู้ (Knowledge-based 
society)  โดยมีมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกำหนดไว้ในระดับชาติ 8 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง 2560) เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียน โดยเน้นวิธีการคิดอย่างมีระบบ (System Thinking) ให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการให้เกิด
การเรียนรู้ ดังนั้น การจัดการศึกษาสำหรับศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีความยืดหยุ่น สร้างสรรค์ ท้าทาย และซับซ้อน 
เป็นการศึกษาท่ีจะทำให้โลกเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและเต็มไปด้วยส่ิงท้าทาย ท้ังปัญหาโอกาสและส่ิง



 
  

  
 

ท่ีเป็นไปได้ใหม่ๆ ท่ีน่าต่ืนเต้น  โรงเรียนจำเป็นต้องปรับเปล่ียนระบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมีหลักสูตรแบบ
ยึดโครงงานเป็นฐาน (project -based curriculum) การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ท่ีให้นักเรียนเกี่ยวข้องกับ
ปัญหาในโลกท่ีเป็นจริง เป็นประเด็นท่ีเกีย่วข้องกับความเป็นมนุษย์ และคำถามเกี่ยวกับอนาคตเชิงวัฒนธรรม 
สังคม และสากลภาพของโรงเรียน ท่ีไม่จำกัดอยู่แต่ภายในห้องเรียน แต่จะเช่ือมโยงครู นักเรียนและชุมชนเข้าสู่
ขุมคลังแห่งความรู้ท่ัวโลก ครูเองจะเปล่ียนจากการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ไปเป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือให้นักเรียน
สามารถเปล่ียนสารสนเทศเป็นความรู้ และนำความรู้เป็นเครื่องมือสู่การปฏิบัติและให้เป็นประโยชน์ เป็นการ
เรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ และต้องมีการสร้างวัฒนธรรมการสืบค้น (create a culture ofinquiry)  เน้นทักษะ
การเรียนรู้ขั้นท่ีสูงขึ้น (higher order learning skills) โดยเฉพาะทักษะการประเมินค่า (evaluating skills) 
จะถูกแทนท่ีโดยทักษะการนำเอาความรู้ใหม่ไปใช้อย่างสร้างสรรค์ (ability to use new knowledge in a 
creative way) การเรียนการสอนท่ีช่วยให้นักเรียนได้เตรียมตัวเพื่อใช้ชีวิตในโลกท่ีเป็นจริง (life in the real 
world) เน้นการศึกษาตลอดชีวิต (lifelong learning) ด้วยวิธีการสอนท่ีมีความยืดหยุ่น (flexible in how we 
teach) มีการกระตุ้นและจูงใจให้ผู้เรียนมีความเป็นคนเจ้าความคิดเจ้าปัญญา (resourceful) ท่ียังคงแสวงหา
การเรียนรู้แม้จะจบการศึกษาออกไป จากความสำคัญข้างต้นโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา จึงได้จัดทำ
โครงการนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐานทางการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแกหัวแฮด 
ส้มโฮงวิทยา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

 2.2 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณตาม
เกณฑ์ของแต่ละระดับข้ึนไป 
  2.3 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา (การจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา/การสอนโดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน) 
  2.4 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน และการสอบแข่งขันทาง
วิชาการ 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

 1. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแกหัวแฮด 
ส้มโฮงวิทยา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

2. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณตามเกณฑ์    
ของแต่ละระดับ 

3. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

4. ผู้เรียนร้อยละ 85 เข้าร่วมการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน และการสอบแข่งขันทางวิชาการ 
     
 



 
  

  
 

3.2 เชิงคุณภาพ 
 1. ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละ

ระดับ 
3. ผู้เรียน มีความความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
4. ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน และการสอบแข่งขันทางวิชาการ 

4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- สะเต็มศึกษา 
- ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  
- การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 
 

นางทิพวรรณ บรรพบุตร   
และครูประจำช้ัน  

กิจกรรมที่ 2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งท่ี 70 

กรกฎาคม  2564 – มกราคม 2565 นางทิพวรรณ บรรพบุตร   
และครูประจำช้ัน  

กิจกรรมที่ 3 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 

พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565  นางสาวอรยุพา พลโสดา 
นางไพรวัลย์ ชาทิพฮด 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมตามนโยบายเกี่ยวกับ
งานวิชาการ 

พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565  นางสาวผ่องพรรณ เพียรมงคล 
นายนิติกรณ์  นารี    
นายพิชิตชัย  ดอนสินบูรณ์ 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมนิเทศภายใน 
พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565  

นางสาวอรยุพา  พลโสดา 
นางกุหลาบ  ดอนชัย 
นางอุไรวรรณ  ชูศรียิ่ง 

๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
1 มิถุนายน  256๔ – ๓๑ มีนาคม 25๖๕ 

 

 

 

 

 



 
  

  
 

6. งบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณ จำนวน ๒๕,๔๙0 บาท ได้มาจากงบสนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแต่อนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ  ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย 

(ระบุ
หน่วย) 

งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าน้ำมัน รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการเรียนการสอน      

 1.1 การจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา    1,000   1,000 
 1.2 ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

เสริมทักษะอาชีพ 
  

      

 1.3 การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 8 กลุ่ม
สาระ  

  
2,000   2,000 

รวมกิจกรรมที่ 1  3,000   3,000 
2 กิจกรรมที่ 2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

ครั้งท่ี 70 
  

      

 -  ระดับกลุ่มเมืองฟ้าแดด         
 กระดาษ/สี/ดินน้ำมัน   1,000   1,000 
 ปืนกาว/แท่งกาว/กรอบรูป   1,000   1,000 
 กาว/กรรไกร   1,500   1,500 
 วัสดุฝึกกิจกรรม   1,500   1,500 
 วัสดุการทดลอง   1,000   1,000 
 ไม้ไผ่   500   500 
 - ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา     2,500 2,500 
    กระดาษ/สี/ดินน้ำมัน   1,000   1,000 
    ปืนกาว/แท่งกาว   500   500 
    วัสดุฝึก   1,490   1,490 
    วัสดุการทดลอง/การทำ   1,500   1,500 
 - ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     5,500 5,500 
   วัสดุตามกิจกรรม   3,500   3,500 

รวมกิจกรรมที่ 2  14,490 8,000 22,490  
3 กิจกรรมที่ ๓ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
  

      



 
  

  
 

4 กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมตามนโยบายเกี่ยวกับงาน
วิชาการ(กระทรวงศึกษาธิการ/กศจ.กาฬสินธุ์  
/เขตพื้นท่ี กาฬสินธุ์ เขต 1) 

  
      

5 กิจกรรมที่ 6 นิเทศภายใน         
 รวมทั้งสิ้น   17,490 8,000 ๒๕,๔๙๐ 

หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7. ระดับความสำเร็จ 

ตัวบ่งชีค้วามสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยามีการจัดการ
เรียนการสอนสะเต็มศึกษา ร้อยละ 70 

ประเมินผลงานนักเรียน แบบประเมินผลงานนักเรียน 

2. โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยามีการจัดลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ร้อยละ 90 

ประเมินผลงานนักเรียน แบบประเมินผลงานนักเรียน 

3. โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยามีการการเรียน
การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน รอยละ 80 

ประเมินผลงานนักเรียน แบบประเมินผลงานนักเรียน 

4. รางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี 70 รายงาน/เกียรติบัตร แบบรายงาน 
5. รางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รายงาน/เกียรติบัตร แบบรายงาน 
6. โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยามีการจัดทำ
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร้อยละ 80 

ตรวจรายงานการวิจัย งานวิจัยในช้ันเรียน 

7. กิจกรรมตามนโยบายเกี่ยวกับงานวิชาการ   วิจัยในช้ันเรียน รายงานการวิจัย 
8. ได้รับการนิเทศท่ีมีคุณภาพ อย่างท่ัวถึงอย่างน้อย 
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง ร้อยละ 95 

- สังเกต สัมภาษณ์  แบบประเมิน 
แบบบันทึก 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
 8.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับ 
 8.3 ผู้เรียน มีความความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
 8.4 ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน และการสอบแข่งขันทางวิชาการ 
 8.5 ครูมีและทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและสามารถ นำไปปรับปรุง
กิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
 8.7 ครูได้รับการนิเทศอย่างท่ัวถึง ต่อเนื่อง มีคุณภาพ 
 



 
  

  
 

                         เห็นควรอนุมัติ                                                
         ไม่เห็นควรอนุมัติ 
 
 
 
 
(ลงช่ือ)                              ผู้เสนอโครงการ  (ลงช่ือ)                           ผู้เห็นชอบโครงการ              
       (นางทิพวรรณ บรรพบุตร)                                         (นางสาวอรยุพา  พลโสดา) 
 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ                  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  
    
 
 
             อนุมัติ 
                                                               ไม่อนุมัติ 
      
 
 

           (ลงช่ือ)                                               ผู้อนุมัติโครงการ 
                         (นายเฉลิมชัย ศรีชาติ) 
                ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
  

  
 

โครงการที ่7 โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีและการส่ือสาร  
โดยใช้ DLTV,DLIT ในการเรียนรู้และการสร้างนวตักรรม 

ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๖ เร่งรัดพัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้แก่ 
บุคลากรในสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ                         

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน   
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

  ข้อท่ี 1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ 
ข้อท่ี 2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

   ข้อท่ี 4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
มาตรฐานท่ี  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ข้อท่ี 3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

   มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ข้อท่ี 1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตได้ 
ข้อท่ี 2 ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสันติ  โทฮาด นางทิพวรรณ บรรพบุตร นายกมล  มุนตะทุม 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม  2564 – มีนาคม 2565 

1.  หลักการและเหตุผล 
 โลกยุคปัจจุบันเป็นโลกยุคการติดต่อส่ือสารซึ่งต้องอาศัยข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องแม่นยำ จึงทำให้การ

ทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเรียกว่า ระบบสารสนเทศ เป็นกลุ่มขององค์ประกอบท่ีมีความสัมพันธ์กันซึ่ง
ทำการรวบรวมประมวลผล เก็บรักษาและกระจายสารสนเทศออกไป เพื่อสนับสนุนการควบคุม การวิเคราะห์ 
การตัดสินใจ และการวางแผนท่ีเกิดขึ้นภายในองค์กร เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอันเนื่องมาจาก 
ระบบสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา เป็นการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานทางการศึกษาของ
สถานศึกษา ซึ่งสามารถสืบค้นได้ตามหมวดหมู่ เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ในการพิจารณาวางแผน
พัฒนา ปรับปรุงการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยาจึงได้ตระหนักถึงประโยชน์และ
ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในด้านการจัดการศึกษา จะเห็นได้จากนโยบายด้านการศึกษา
ได้กำหนดให้จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม ซึ่งปรากฏใน
จุดเน้น ให้เพิ่มศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา  



 
  

  
 

ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นหนึ่ง และตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 หมวด 9 ว่าด้วย
เทคโนโลยีการศึกษา มาตรา 66 “ผู้เรียน มีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาในโอกาสแรกที่ทำได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอท่ีจะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” ดังนั้นสถานศึกษาจึงมีหน้าท่ีดำเนินการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ด้วยการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และสามารถใช้เทคโนโลยี 
และ DLIT  DLTVเพื่อการศึกษา โดยมุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างหลากหลายต่อเนื่องและทันสมัย กลุ่มบริหารงานวิชาการ จึง
จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ท่ีมีระบบการอินเทอร์เน็ตท่ีสามารถจัดการเรียนรู้                         
แก่นักเรียนในโรงเรียนได้ 
 2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้น

ข้อมูล 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนรู ้
 3. เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลบนระบบเครือข่ายได้ 
 4. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ผ่านระบบ DLIT เพื่อรองรับในการพฒันาการศึกษา 
 5. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ผ่านระบบ DLTV เพื่อรองรับในการพฒันาการศึกษา 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 1. ร้อยละ 85 มีคอมพิวเตอร์ท่ีมีระบบการอินเทอร์เน็ตประสิทธิภาพสูง 
 2. ร้อยละ 85 ผู้เรียนทุกคนได้พัฒนาทักษะในการสืบค้นสารสนเทศบนระบบเครือข่ายท่ีถูกต้อง 
ปลอดภัย 
 3. ร้อยละ 85 ผู้เรียนได้เรียนรู้ ผ่านระบบ DLIT เพื่อรองรับในการพฒันาการศึกษา 
 4. ร้อยละ 85 ผู้เรียนได้เรียนรู้ ผ่านระบบ DLTV เพื่อรองรับในการพัฒนาการศึกษา 
    3.2 เชิงคุณภาพ 
 1. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและมีทักษะด้านการใช้ ICT  
 2. โรงเรียนให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่นักเรียน  
 3. โรงเรียนมีวัสดุครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ภายในโรงเรียนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
 4. ผู้เรียนได้เรียนรู้ ผ่านระบบ DLIT เพื่อรองรับในการพัฒนาการศึกษา 
 5. ผู้เรียนได้เรียนรู้ ผ่านระบบ DLTV เพื่อรองรับในการพัฒนาการศึกษา 

 



 
  

  
 

4. วิธีการดำเนินการ / ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา (วัน/เดือน/ป)ี ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1  ขออนุมัติโครงการ พฤษภาคม 2564 นายสันติ  โทฮาด 
กิจกรรมที่ 2 ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ซ่อมและเปล่ียนอุปกรณ์ 

พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 
นายสันติ  โทฮาด  
นายกมล  มุนตะทุม 

กิจกรรมที่ 3  การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนระบบ DLTV และระบบ DLIT 

พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 นางทิพวรรณ บรรพบุตร 

กิจกรรมที่ 4 การซื้ออุปกรณ์ในห้องเรียน
ประกอบกิจกรรมการเรียน DLTV, DLIT 

พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 นายสันติ  โทฮาด  

กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมการประเมินผล มีนาคม 2565 นายสันติ  โทฮาด  
5. ระยะเวลาดำเนินงาน 

      1 มิถุนายน  2564 –  30 มีนาคม 2565 

6. งบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณ จำนวน ๑0,000 บาท ได้มาจากงบสนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแต่อนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน(พัฒนาผู้เรียน) ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย 

(ระบุหน่วย) 
งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าน้ำมัน รวม 

1 กิจกรรมที่ 2 ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ 10  5,000  5,000 

2 กิจกรรมที่ 4 การซื้ออุปกรณ์ในห้องเรียน
ประกอบกิจกรรมการเรียน DLTV, DLIT 
 -  ส่ือการสอนท่ีเกี่ยวข้องในกิจกรรม 

20 
 
 
 

5,000 
 
 
 

 
5,000 

 
รวมทั้งสิ้น  ๑0,000  ๑0,000 

หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 

 

 

 

 

 



 
  

  
 

7. ระดับความสำเร็จ  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ท่ีมีระบบการ
อินเทอร์เน็ตท่ีสามารถจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนใน
โรงเรียนได้ ร้อยละ 85 

การตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 

2. ผู้เรียนมีความรู้และมีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ใน
การสืบค้นข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ ร้อยละ 85 

การตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 

3. ผู้เรียนได้เรียนรู้ ผ่านระบบ DLIT เพื่อรองรับในการ
พัฒนาการศึกษา ร้อยละ 85 

การตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 

4. ผู้เรียนได้เรียนรู้ ผ่านระบบ DLTV เพื่อรองรับในการ
พัฒนาการศึกษา ร้อยละ 85 

การตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 

5. ความสำเร็จของโครงการตามแผนแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2564 ร้อยละ 95 

การตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา มีคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถใช้งานได้มากกว่า ร้อยละ 80 และมี

ระบบ DLTV และ DLIT ท่ีสามารถส่งเสริมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
           เห็นควรอนุมัติ                                                
          ไม่เห็นควรอนุมัติ 
 
 
  
(ลงช่ือ)                          ผู้เสนอโครงการ                   (ลงช่ือ)                           ผู้เห็นชอบโครงการ            
           (นายสันติ  โทฮาด)                             (นางสาวอรยุพา พลโสดา)                               
   ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ          หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
           
       อนุมัติ 
                                                                ไม่อนุมัติ 
 
 
 
       (ลงช่ือ)                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นายเฉลิมชัย ศรีชาติ) 
                ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 



 
  

  
 

โครงการที ่8  โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายใน และภายนอก 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๖ เร่งรัดพัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ                         
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม 

หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

   อย่างมีคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางภัทรนิษฐ์ คำวิโส  นางสาวผ่องพรรณ  เพียรมงคล  
   นางสาวสมใจ  คำคง นางสาวจันทิมา ใจจุลละ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม  2564 – มีนาคม 2565 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (Self-Study)  การเรียนรู้แบบนี้เป็นการให้ผู้เรียนศึกษา 
และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบสืบค้น (Inquiry  Instruction) การเรียน
แบบค้นพบ  (Discovery  Learning)  การเรียนรู้แบบแก้ปัญหา (Problem  Solving) การเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์  (Experiential  Learning) ซึ่งการเรียนการสอนแบบแสวงหาความรู้ด้วยตนเองนี้ใช้ในการ
เรียนรู้ท้ังท่ีเป็นรายบุคคล และกระบวนการกลุ่ม ในการพัฒนาทักษะต่างๆ ความเคล่ือนไหวทางด้านเทคโนโลยี
กำลังเฟื่องฟูมากคนส่วนใหญ่พยายาม ท่ีจะดำเนินชีวิตท่ีดีกว่าเดิมและมีความคิดว่าเทคโนโลยี จะช่วยให้การ
ดำเนินการต่างๆ ดีขึ้นแก่ผู้เรียนเป็นหน้าท่ีสำคัญของคุณครู ซึ่งภาระท่ีหนักหน่วงก็คือการ นำนักเรียนบรรลุตาม
เป้าหมายท่ีต้องการและกำหนด  นอกจากนี้ครูยังมีหน้าท่ีพัฒนา และส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะท่ีจำเป็นต่อการ
ดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันได้อย่างเป็นสุขด้วยตนเอง และการพัฒนาทักษะ ด้านการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองก็เป็นทักษะท่ีสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน  เนื่องจากเป็นทักษะพื้นฐานท่ีสำคัญ ในการพัฒนาใน
ด้านอื่นๆอีกมากมาย เช่น ทักษะด้านการคิด การแก้ปัญหา การเรียนรู้ เป็นต้น ซึ่งจากการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน  และประสบการณ์ท่ีได้จากการนำไปปฏิบัติกิจกรรมในการเรียนการสอนพบว่า สามารถพัฒนาทักษะ
การแสวงหาความรู้ให้เกิดกับผู้เรียนได้จริง  มีรูปแบบให้สถานศึกษามีการจัดการห้องสมุดท่ีดีเพื่อได้จัด
การศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวทิยาจึงได้
จัดโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

2.2 เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดการห้องสมุดท่ีดีส่งเสริมส่ือเทคโนโลยีให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
3. เป้าหมาย 



 
  

  
 

 3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 นักเรียนร้อยละ 90 จากจำนวน 3๑0 คน มีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ 
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
    3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 ผู้เรียนมีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 3.2.2 สถานศึกษามีการจัดการห้องสมุดท่ีดีส่งเสริมส่ือเทคโนโลยีให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

๔. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน 

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่  1  ห้องสมุด 
- กิจกรรมห้องสมุด(รักการอ่าน) 
- กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ 
- กิจกรรมอ่านสนุกทุกเวลาว่าง 
- กิจกรรมท่องบทอาขยาน 
-กิจกรรมบิงโกเกม –กิจกรรมแปลงคำ
เป็นจำนวน –กิจกรรมตบการ์ดคำศัพท์ 
-กิจกรรมหนูน้อยยอดนักอ่าน 

พฤษภาคม 256๔ - มีนาคม 256๕ นางภัทรนิษฐ์ คำวิโส 
นางสาวผ่องพรรณ  เพียรมงคล  
นางอุไรวรรณ  ชูศรียิ่ง 
นางสาวสมใจ  คำคง 
นางสาวจันทิมา ใจจุลละ 
 

กิจกรรมที่ 2  จัดซื้อหนังสือห้องสมุด 
- ส่ือห้องสมุด (หนังสือ,ส่ือการสอน) 

พฤษภาคม 256๔ - มีนาคม 256๕ นางภัทรนิษฐ์ คำวิโส 
นางสาวสมใจ  คำคง 
นางสาวจันทิมา ใจจุลละ 

กิจกรรมที่ 3 ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ พฤษภาคม 256๔ - มีนาคม 256๕ นางภัทรนิษฐ์ คำวิโส 
นางสาวสมใจ  คำคง 
นางสาวจันทิมา ใจจุลละ 

กิจกรรมที่ 4 สัปดาห์ห้องสมุด สัปดาห์ท่ี 2 ของเดือนสิงหาคม นางภัทรนิษฐ์ คำวิโส 
นางสาวสมใจ  คำคง 
นางสาวจันทิมา ใจจุลละ 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการประเมินผล มีนาคม 2564 นางภัทรนิษฐ์ คำวิโส 

 
 
 
 
 



 
  

  
 

๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
๑๗  พฤษภาคม  256๔ – ๓๑ มีนาคม 25๖๕ 

6. งบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณ จำนวน 10,000 บาท ได้มาจากงบสนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแต่อนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ  ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย 

(ระบุหน่วย) 
งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าน้ำมัน รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมห้องสมุด(รักการอ่าน)      

 - ส่ือกระดาษ   903  903 
 - ปากกาไวท์บอร์ดคละสี   200  200 
 - ชุดลำโพงจัดกิจกรรม   2,000  2,000 
 - กระดาษ A4       125    125  
 - กระดาษกาวสองหน้าบาง      200    200  
 - กระดาษสีจัดบอร์ด      500    500  
 - สต๊ิกเกอร์ใส      300    300  
 - ลูกแม็ค คละสี     100    100  

รวมกิจกรรมที่ 1   4,328    4,328  
2 กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อช้ันวางหนังสือ     5,445  5,445 

รวมกิจกรรมที่ 2  5,445  5,445 
3 กิจกรรมที่ 3 ทะเบียนแหล่งเรียนรู้        
4 กิจกรรมที่ 4 สัปดาห์ห้องสมุด        
 - ของรางวัล        
 - กระดาษเกียรติบัตร 2 รีม  227  227 
๕ กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมการประเมินผล      

รวมกิจกรรมที่ ๔  227  227 
รวมทั้งสิ้น  10,000  10,000 

หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

. 
 
 
 
 



 
  

  
 

๗. ระดับความสำเร็จ 
 ๗.1 โรงเรียนมีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมายเช่ือมโยงกับชีวิตจริง 

๗.2 มีการจัดสภาพแวดล้อม และสังคมภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพและมีความปลอดภัย 
  ๗.3 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และส่ือต่างๆ  
รอบตัว 
  ๗.4 มีทักษะในการอ่าน ฟัง พูด เขียน และต้ังคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
  ๗.5 เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่มและเปล่ียนความคิดเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 

 ๗.6 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน   
  ๗.7 จัดห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และหรือ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก 
ห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และส่ือต่างๆ  รอบตัว ร้อยละ ๙๐ 

- บันทึกการใช้บริการ   
  ห้องสมุด 
- ทดสอบ 
- การสังเกต 
- การสอบถาม 

- แบบบันทึกการใช้ 
  บริการห้องสมุด 
- แบบทดสอบ 
- แบบการสังเกต 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

2. มีทักษะในการอ่าน ฟัง พูด เขียน และต้ังคำถาม 
เพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ร้อยละ ๙๐ 
3. เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อ 
การเรียนรู้ระหว่างกัน ร้อยละ ๙๐ 
4. ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน  
ร้อยละ๙๐ 

- บันทึกการใช้บริการ   
  ห้องสมุด 
- ทดสอบ 
- การสังเกต 
- การสอบถาม 

- แบบบันทึกการใช้ 
  บริการห้องสมุด 
- แบบทดสอบ 
- แบบการสังเกต 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

5. จัดห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี 
เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง  และหรือเรียนรู้แบบมี 
ส่วนร่วม  ร้อยละ ๙๐ 
6. นักเรียนมีวัสดุห้องเรียนเพียงพอต่อความต้องการใน
การนำมาประกอบการเรียนการสอน ตามความต้องการ
ของการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมในช้ันเรียน ร้อยละ ๙๐ 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 ผู้เรียนมีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 8.2 สถานศึกษามีการจัดการห้องสมุดท่ีดีส่งเสริมส่ือเทคโนโลยีให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
    
 
 
 



 
  

  
 

 
(ลงช่ือ)                            ผู้เสนอโครงการ  (ลงช่ือ)                               ผู้เสนอโครงการ              
         (นางภัทรนิษฐ์ คำวิโส)                                          (นางสาวผ่องพรรณ  เพียรมงคล) 
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ                       ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
 
 
 
(ลงช่ือ)                             ผู้เสนอโครงการ  (ลงช่ือ)                           ผู้เสนอโครงการ              
         (นางสาวสมใจ  คำคง)                                          (นางสาวจันทิมา ใจจุลละ) 
            พี่เล้ียงเด็กพิการ                                                         ครูอัตราจ้าง 
 
    
 
   เห็นควรอนุมัติ          อนุมัติ                                          
                               ไม่เห็นควรอนุมัติ     ไม่อนุมัติ 
           
  
 
 
 
(ลงช่ือ)                              ผู้เห็นชอบโครงการ           (ลงช่ือ)                               ผู้อนุมัติโครงการ                            
       (นางสาวอรยุพา พลโสดา)                                           (นายเฉลิมชัย  ศรีชาติ) 
    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ           ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
  

  
 

โครงการที ่9  โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม 
  หลักสูตรสถานศึกษา(วันสำคัญ) 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม 

จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม 

หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสายใจ พวงเพชร  
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม  2๕๖๔ – มีนาคม 25๖๕ 
1.  หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมัน่ดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2561 – 2580) ในประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา และนโยบายรัฐบาลท้ังในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพฒันา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งนโยบาย
และแผนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มี
คุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ดังนั้นเพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับสังคมและชุมชน และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในทุกมิติ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทยของนักเรียนรวมทั้งเพื่อยกมาตรฐานการเรียนการ
สอนภาษาไทยในสถานศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลดียิ่งขึ้น  
 2.2 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออก ด้านความคิดสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
 2.3 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางภาษาไทยแก่นักเรียนตามศักยภาพ 
 2.4 เพื่อส่งเสริมและสืบสานมรดกทางวรรณศิลป์ของสุนทรภู่ ให้เยาวชนและบุคคลท่ัวไปเข้าใจและ
ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรม  

• 2.5 เพื่อเป็นการเผยแพร่ศักยภาพและผลงานของเด็กเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาศึกษาหาความรู้
แลกเปล่ียนประสบการณ์ด้านวิชาการ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
 2.๖ เพื่อจัดนิทรรศการแสดงความรู้และผลงาน ความสามารถของนักเรียน ด้านวิทยาศาสตร์ 

2.๗ เพื่อแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และด้านวิชาการ 
2.๘ เพื่อฝึกให้นักเรียนได้ร่วมกันคิดอย่างมีระบบ คิดอย่างมีเหตุผลตามหลักการวิทยาศาสตร์ 
2 ๙ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมในวันคริสต์มาส  



 
  

  
 

 2.1๐ เพื่อสร้างความตระหนักและให้ความสำคัญแก่นักเรียนท่ีจบการศึกษามีขวัญกำลังใจก่อนจะจบ
การศึกษา 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 ร้อยละ ๙0 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ วันสุนทรภู่ วันอาเซียน  
วันวิทยาศาสตร์ วันคริสต์มาส 

3.1.2 ร้อยละ ๙0 นักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดทักษะทางภาษาไทย   
    3.1.3 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙0  มีการตระหนักรู้เกี่ยวกับกิจกรรมวิชาการ 
    3.1.4 นักเรียนร้อยละ ๙0 มีส่วนร่วมกับชุมชนในการร่วมกิจกรรทักษะวิชาการ 
    3.1.5 ร้อยละ 90 ของนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ 

3.1.6 ร้อยละ 90 ของครู นักเรียนเข้าร่วมชมนิทรรศการ ผลงานและความสามารถของนักเรียน  
3.1.7 นักเรียนและครูทุกคน ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และการแสดงบนเวทีต่างๆในเทศกาลวัน

สำคัญบูรณาการ ร้อยละ 9๐ 
 3.1.8. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ ๙0 มีส่วนร่วมในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
    3.1.9. นักเรียนช้ันอนุบาล 3 ร้อยละ ๙0 มีส่วนร่วมในกิจกรรมบัณฑิตน้อย 
3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียนและบุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติ วันสุนทรภู่ วันอาเซียน  
วันวิทยาศาสตร์ วันคริสต์มาสและเข้าร่วมกิจกรรม 
 3.2.2 นักเรียนได้รับความรู้และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาไทย 
          3.2.3 นักเรียนและชุมชนแลกเปล่ียนประสบการณ์ด้านวิชาการ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน           
          3.2.4 นักเรียนเกิดความสนุกสนานควบคู่กับการได้รับความรู้ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

    3.2.5 นักเรียนได้ร่วมกันคิดอย่างมีระบบ คิดอย่างมีเหตุผลตามหลักการวิทยาศาสตร์ 
3.2.6 นักเรียนและครูได้รับความรู้เกี่ยวกับเทศการวันคริสต์มาส 
3.2.7 ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ทุกคนได้รับทราบนโยบาย แนวทางปฏิบัติกฎและระเบียบต่างๆ ของทาง

โรงเรียนได้ดูอย่างท่ัวถึงและมีความรู้สึกท่ีดีต่อโรงเรียนในการสร้างความสัมพันธ์ซึง่กันและกัน 
3.2.8 นักเรียนได้รับขวญักำลังใจก่อนท่ีนักเรียนจบการการศึกษา ในปีการศึกษานั้น 

๔. วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
และวันสุนทรภู่ 

มิถุนายน-กรกฎาคม  256๔ 
 

นางผ่องพรรณ เพียรมงคล 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 
(พัฒนาผู้เรียน ๑0,000 บาท) 

สิงหาคม  256๔ นางสาวสายใจ พวงเพชร  

กิจกรรมที่ 3 วันวิทยาศาสตร์ สิงหาคม  256๔ นางฉริสา จุลทะกอง 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมวันคริสต์มาส ธันวาคม  256๔ นางสาวไพวรรณ มณีศรี 



 
  

  
 

กิจกรรมที่ 5  การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 
ปัจฉิมนิเทศ 

มีนาคม 256๔ นางสาวสายใจ พวงเพชร 
 

กิจกรรมที่ 6  การจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย มีนาคม 256๕ นางเริงฤดี กมลคร /นางสาวชล
ลัดดา บรรพรม 

สรุปผลการดำเนินการ มีนาคม ๒๕๖๔ นางสาวสายใจ  พวงเพชร 

 

๕.ระยะเวลาดำเนินการ 

๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

๖. งบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณ จำนวน 1๐,000 บาท (พัฒนาผู้เรียนจำนวน 1๐,000  บาท) ได้มาจากงบสนับสนุน
การจัดการศึกษาต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ  ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย 

(ระบุ
หน่วย) 

งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าน้ำมัน รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  
และวันสุนทรภู่ 

     

 ป้ายไวนิล 1 แผ่น  1,000  1,000 

 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการจัดสถานท่ี    ๑,000  ๑,000 

รวมกิจกรรมที่ 1  ๒,000  ๒,000 
2 กิจกรรมที่ 2 เปิดบ้านวิชาการ      
 - ค่าป้าย    1,000  1,000 
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการจัดสถานท่ี    ๙,000  ๙,000 

รวมกิจกรรมที่ 2  ๑๐,000  ๑๐,000 

3 กิจกรรมที่ 3  วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
การจัดนิทรรศการ 

     

 - ค่าป้าย    1,000  1,000 
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการจัดสถานท่ี    ๑,000  ๑,000 

รวมกิจกรรม  ๒,000  ๒,000 
๔ กิจกรรมที่ ๔  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ

ด้านวิทยาศาสตร์และเกมการทดลองพาเพลิน 
     

 1. กิจกรรมประกวดวาดภาพวันวิทยาศาสตร์ 
ช้ัน อนุบาล – ม.3 

     



 
  

  
 

 2. กิจกรรมเขียนเรียงความ       
 4. กิจกรรมจรวดขวดน้ำ ระดับช้ัน ป.4 – ม.3      
 5. กิจกรรมเครื่องร่อนจรวดกระดาษพับ

ระยะไกล ระดับช้ัน ป.1 – ป.3 
     

 6. เกมการแข่งขันต่าง ๆ       
 - ค่าป้าย    1,000  1,000 
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการจัดสถานท่ี    ๑,000  ๑,000 

รวมกิจกรรม  ๒,000  ๒,000 

 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย 

(ระบุ
หน่วย) 

งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า

น้ำมัน 
รวม 

๔ กิจกรรมที่ 4  วันคริสต์มาส      
 - ค่าป้าย    1,000  1,000 
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการจัดสถานท่ี    ๑,000  ๑,000 

รวมกิจกรรม  ๒,000  ๒,000 
๕ กิจกรรมที่ 5 ปัจฉิมนิเทศ 

วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการดำเนินการ               
     

๖ กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมบัณฑิตน้อย 
วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการดำเนินการมีดังนี้                 

     

 - ค่าป้าย    1,000  1,000 
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการจัดสถานท่ี    ๑,000  ๑,000 

รวมกิจกรรมทั้งสิ้น  1๐,000  1๐,000 

หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7. การประเมินผล  

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ ๙๐ นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวัน

ภาษาไทยแห่งชาติ และวันสุนทรภู่ 
สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินความพึงพอใจ 

2. ร ้อยละ ๙๐ นักเร ียนส่งผลงานเข้าร ่วมการ
ประกวดทักษะทางภาษาไทย   

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

3. ร้อยละ ๙๐ นักเรียนที่มีส่วนร่วมแสดงผลงาน
แลกเปล่ียนเรียนรู้กับชุมชน 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินความพึงพอใจ 



 
  

  
 

4. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการแสดง
ความรู้และผลงาน ความสามารถของนักเรียน  
ด้านวิทยาศาสตร์ 

สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

แบบสังเกตเข้าร่วมกิจกรรม 
 

5. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ 

การเข้าร่วมแข่งขันทักษะ แบบสอบถามความพึงพอใจ 

6. ร้อยละ๙๐ นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
วันคริสต์มาส 

สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม แบบสังเกตเข้าร่วมกิจกรรม 

7. ร ้อยละ ๙๐ นักเร ียนส่งผลงานเข้าร ่วมการ
ประกวดทักษะทางภาษาไทย   

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

8. การจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเป็นไปได้ด้วยความ 
เรียบร้อย 

- สอบถาม  
- สังเกต 

- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 นักเรียนสามารถแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์  และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
 8.2 นักเรียนมีความสามารถทางภาษาไทยตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
 8.3 นักเรียนสามารถส่งเสริมและสืบสานมรดกทางวรรณศิลป์ของสุนทรภู่ ให้เยาวชนและบุคคลท่ัวไป
เข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรม  
           8.4. นักเรียนมีส่วนร่วมและเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับชุมชน 
           8.5 นักเรียนมีเวทีแสดงความรู้ ผลงานและความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 
           8.6 นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ 
           8.7 นักเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้เรียนรู้ประเพณี และวัฒนธรรมท่ีถูกต้องเกิดค่านิยมท่ีดี  
 8.8 นักเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านนันทนาการและมีความมั่นใจ  
 8.9 นักเรียนสามารถปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 8.10 นักเรียนได้รับการส่งเสริมทางด้านทักษะการใช้ภาษาและกล้าแสดงออก  
 8.11 เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน  

8.12 นักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียนท่ีจะศึกษาต่อ 
8.13 นักเรียนเป็นแรงจูงใจต่อนักเรียนรุ่นต่อๆ ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

  
 

         เห็นควรอนุมัติ                                                
         ไม่เห็นควรอนุมัติ 
 
 
 
(ลงช่ือ)                                ผู้เสนอโครงการ (ลงช่ือ)                            ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางสาวสายใจ  พวงเพชร)                            (นางสาวอรยุพา พลโสดา)                                             
             ตำแหน่ง ครู คศ.๑                                หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
            อนุมัติ 
                                                               ไม่อนุมัติ 
 
 
 
 

           (ลงช่ือ)                                         ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                  (นายเฉลิมชัย  ศรีชาติ) 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 
 
 

 

 

 
    
   

 

 

 

 

 

 



 
  

  
 

โครงการที ่10  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายโรงเรียนคุณภาพ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน   
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

  ข้อท่ี 1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ 
ข้อท่ี 2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดและแก้ปัญหา 

   ข้อท่ี 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ข้อท่ี 1 จัดการเรียนรู้ผ่านระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพิชิตชัย ดอนสินบูรณ์ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม  256๔ – มีนาคม 256๕ 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การประเมินผลระดับโรงเรียนถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการประเมินผลให้มีประสิทธิภาพสูงสุดท้ังการ
ประเมินย่อยเพื่อการพัฒนา(Formative  Assessment)และการประเมินผลรวบยอดเพื่อตัดสินผลการเรียน
(Summative  Assessment) เพื่อให้เกิดความสมดุลกับการประเมินผลระดับชาติ(Standard  dized  
National  Assessment) ท้ังควรมีการศึกษาการทดสอบมาตรฐานระดับสากล เช่น PISA เพื่อนำมาพัฒนาการ
ประเมินผลการศึกษาระดับชาติให้เป็นสากล สำหรับโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา เห็นว่าการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นภารกิจเร่งด่วนท่ีต้องดำเนินการ เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานตามท่ี
หลักสูตรกำหนดโดยมุ่งพัฒนาท่ีมีความสมดุลท้ังด้านคุณธรรม ความรู้และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ตามแนวนโยบายของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้
กำหนดนโยบายหลักโดยการเน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น เน้นการส่ือสารภาษาอังกฤษ และผลการ
ทดสอบระดับชาติ(NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 และการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6ให้สูงขึ้นมากกว่าเฉล่ียระดับประเทศท้ังในด้าน 3R ได้แก่ ทักษะการอ่าน (Reading) เขียนได้
(W)Ritingและคิดเลขเป็น (A)Rithmetics) ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 
มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นและเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบโปงลางโมเดลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่ง
มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในการทดสอบทุกระดับสูงขึ้นและมีการ
บันทึกในโปรแกรมบริหารวิชาการท่ีมีความทันสมัยคะแนนประเมินผลมีความเท่ียงตรง ดังนั้น โรงเรยีนบ้านแก
หัวแฮดส้มโฮงวิทยา จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 
 
 



 
  

  
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ 
และมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
 2.2 เพื่อใหน้ักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
 2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนคิดเป็นและมีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
 2.4 โรงเรียนมีเอกสารรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร
เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล ได้ถูกต้อง รวดเร็ว  
 2.5 เพื่อให้ครูผู้สอนนำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและคัดเลือกข้อสอบท่ีมีคุณภาพ ไปใช้ใน
การวัดผลและประเมินผล ตลอดจนการพัฒนา ปรับปรุง กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงขึ้น 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ 
และมีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
 3.1.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 มีผลการประเมินทักษะการอ่าน(RT) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 
 3.1.3 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2,4,5 และ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีผลการประเมิน
ข้อสอบมาตรฐานกลาง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 
 3.1.4 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 และ มีผลสัมฤทธิ์จากการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ระดับชาติ (NT) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50  
 3.1.5 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  และ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธิ์จากการ 
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 
 3.1.6 มีความรู้และความสามารถตามมาตรฐานของหลักสูตรและมีทักษะการอ่านการเขียนและคิด
เลขเป็น ภายในปีการศึกษา 2563 
 3.1.7 ครูทุกคนเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานในโปรแกรมบริหารวิชาการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
และ มีเอกสารข้อมูลการวัดผลและประเมินผลไปใช้จัดการเรียนการสอน และพัฒนาตนเอง 
    3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ และมีผลการประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
 3.2.2 นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
 3.2.3 โรงเรียนมีข้อมูลวัดผลและประเมินผลท่ีมีมาตรฐาน ถูกต้องเช่ือถือได้ 
4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 4.1 นักเรียนร้อยละ 90 มีความสามารถในการอ่าน เขียนภาษาไทยในระดับดี ขึ้นไป 

4.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิดคำนวณเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันได้ในระดับดีขึ้นไป 
4.3 นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ในระดับปานกลางขึ้นไป 



 
  

  
 

4.4 นักเรียนร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มสาระ  
ระดับ 3 ขึ้นไป 
4.5 นักเรียนร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
ระดับ 3 ขึ้นไป 
4.6 ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดของ

หลักสูตรสถานศึกษา 
4.7 ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตได้ 
4.8 ครูทุกคนมีการจัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับเด็กท่ีมีความต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 
4.9 ร้อยละนักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 

 4.10 ร้อยละโรงเรียนมีข้อมูลวัดผลและประเมินผลท่ีมีมาตรฐาน ถูกต้องเช่ือถือได้ 

5. วิธีการและระยะเวลาดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 การบันทึกงานโปรแกรม
บริหารงานวิชาการ และจัดหา  
แบบ ปพ. ต่างๆ 

พฤษภาคม 256๔ – มีนาคม 256๕ นางทิพวรรณ บรรพบุตร 
 

กิจกรรมที่ 2 โปงลางโมเดล 
(NT,O-NET ยกระดับผลสัมฤทธิ์  
๔ กลุ่มสาระหลัก) 

พฤษภาคม 256๔ – มีนาคม 256๕ นางสาวอรยุพา  พลโสดา
นางฉริสา  จุลทะกอง 
ครูประจำช้ัน 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการพัฒนาการ
อ่านออกเขียนได้ RT (แพรวาโมเดล) 
 

พฤษภาคม 256๔ – มีนาคม 256๕ นางภัทรนิษฐ์  คำวิโส 
นางสาวจันทิมา  ใจจุลละ 

 
กิจกรรมที่ 4 วัดและประเมินผลการ
เรียนภาคเรียนท่ี 1,2 

พฤษภาคม 256๔ – มีนาคม 256๕ นายพิชิตชัย ดอนสินบูรณ์ 
นางสาวชนกฤทัย หาญอาษา
นายนิติกรณ์  นารี 

 

 

 

 

 

 



 
  

  
 

6. งบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณ จำนวน 1๐,500 บาท ได้มาจากงบสนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแต่อนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ  ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย 

(ระบุหน่วย) 
งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าน้ำมัน รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 การบันทึกงานโปรแกรม
บริหารงานวิชาการ และจัดหา แบบ ปพ. ต่างๆ 

 
3,000   3,000 

2 กิจกรรมที่ 2 โปงลางโมเดล 
2.1.จัดหากระดาษเพื่อทำส่ือสำหรับสอนซ่อม
นักเรียนอ่อนและเสริมนักเรียนเก่งใน 4 กลุ่ม
สาระหลักเพื่อเตรียมประเมินผลต่างๆ เช่น 

 

    

 - การสอบวัดการอ่าน( RT)ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 

  2,000  2,000 

 - การสอบของนักเรียนช้ัน  
ประถมศึกษาปีท่ี 2,4,5 และ 2  

     

 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย 

(ระบุ
หน่วย) 

งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า

น้ำมัน 
รวม 

 - การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ 
(NT)ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

  2,000  2,000 

 - การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้น
ระดับชาติ (O-NET)ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 และ ม. 3 

  3,000  3,000 

 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการพัฒนาการอ่านออก
เขียนได้(แพรวาโมเดล) 

-  -  - 

รวมกิจกรรมที่ 2  ๑๐,000  ๑๐,000 

3 กิจกรรมที่ 3  วัดและประเมินผลการเรียน 
ภาคเรียนท่ี 1 และ ภาคเรียนท่ี 2 

     

 1. ค่ากระดาษ 120 แกรม(ป.พ.1)      

 2. ค่าจัดซื้อ แบบ ปพ.   500  500 



 
  

  
 

รวมกิจกรรมที่ 3  500  500 
4 กิจกรรมที่ 4 สรุปผลและรายงาน 

1. กระดาษและวัสดุเข้าเล่มรายงานผลสัมฤทธิ์ 
    

รวมกิจกรรมที่ 4     

รวมทั้งสิ้น  1๐,500  1๐,500 

หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7. การประเมินผล  

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ การทดสอบ แบบทดสอบ 
2. ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ การประเมิน แบบประเมิน 
3. ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ การประเมิน แบบประเมิน 
4. ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ การทดสอบ แบบทดสอบ 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ และมีผลการ
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
 8.2 ร้อยละ 70 ของนักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
 8.3 โรงเรียนมีระบบจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ท่ีเช่ือถือได้ 
 
 
 
(ลงช่ือ)                            ผู้เสนอโครงการ  (ลงช่ือ)                               ผู้เสนอโครงการ 
     (นายพิชิตชัย ดอนสินบูรณ์)                                             (นางสาวชนกฤทัย หาญอาษา)                                      
 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย                   ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
 
 
 
 
(ลงช่ือ)                           ผู้เสนอโครงการ  (ลงช่ือ)                                  ผู้เสนอโครง 
          (นางภัทรนิษฐ์  คำวิโส)                                               (นางทิพวรรรณ บรรพบุตร)                                     
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ                 ตำแหน่ง ครู คศ.๒  
               
 



 
  

  
 

 
         เห็นควรอนุมัติ                                                
         ไม่เห็นควรอนุมัติ 
 
 
 
       (ลงช่ือ)                                  ผู้เห็นชอบโครงการ 
                        (นางสาวอรยุพา  พลโสดา)                                             
                                                      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  
 
    
            อนุมัติ 
                                                               ไม่อนุมัติ 
 
 
 
            (ลงช่ือ)                                                ผู้อนุมัติโครงการ 
                        (นายเฉลิมชัย  ศรีชาติ) 
                ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 
 

 
    
             
  

 
 
 
 
         

 
 
 

 
 



 
  

  
 

โครงการที ่11  โครงการส่งเสริมศิลปะ ดนตรี 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน   
   1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

  ข้อท่ี 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
ข้อท่ี 2 การมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

  ข้อท่ี 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอรยุพา พลโสดา นายสุรชัย  ไกรหลง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม  2564 – มีนาคม 2565 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก!ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 ได้กล่าวถึงแนวทางการจัดการศึกษาว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักการเรียนทุกคนมีความรู้ 
ความสามารถ เรียนรู้!และพัฒนาตนเองได้ขบวนการการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ พัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา เน้นการฝึกปฏิบัติจริง ตอบสนองความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ ผู้เรียน การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งเนน้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการปฏิบัติจะทําให้เกิดทักษะ และความสามารถใน
ด้านต่างๆนั้น ทักษะการเล่นดนตรีสากล ดนตรีพื้นไทย การแสดงดนตรี-นาฏศิลป์ ของโรงเรียนก็เป็นกิจกรรม
หนึ่งท่ีจะช่วยเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งทักษะและความสามารถทางด้านนี้ นอกจากจะทำให้เกิดความ
ภูมิใจแล้วยังฝึกให้นักเรียนเกิดความเพลิดเพลิน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อันจะส่งเสริมให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับนักเรียน ดังนั้น โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนฝึกทักษะความสามารถทางด้านดนตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกในทักษะทางดนตรี – นาฏศิลปอ์ย่างเต็มศักยภาพ มี
ประสิทธิภาพ 
 2.3 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนและกิจกรรมการแข่งขันในระดับท่ีสูงขึ้น  
 2.4 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและโรงเรียน 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ร้อยละ 50 มีทักษะ
เบ้ืองต้นในการเล่นดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง และดนตรีสากล  
 3.1.2 โรงเรียนมีเครื่องดนตรพีร้อมท่ีจะจัดแสดงและเข้าร่วมการแข่งขัน 
   3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 นักเรียนมีความรู้มีทักษะเบ้ืองต้นในการเล่นดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง และดนตรีสากล  



 
  

  
 

 3.2.2 นักเรียนได้มีโอกาสแสดงสามารถในการแสดงดนตรีด้านการบรรเลงและขับร้อง 
 3.2.3 นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลอบายมุข และเป็นคนดีของสังคม 
 3.2.3 นักเรียนรู้คุณค่าของดนตรีไทย และดนตรีสากล 
 3.2.4 ผู้ปกครอง ชุมชนรู้คุณค่าของดนตรีไทย และช่ืนชมการพัฒนาของลูกหลาน 

๔. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมท่ี 1  ประชุมจัดทำโครงการ พฤษภาคม 2564 - มีนาคม  2565 นางสาวอรยุพา พลโสดา   

นายสุรชัย  ไกรหลง 
กิจกรรมท่ี 2  เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 

พฤษภาคม 2564 - มีนาคม  2565 นางสาวอรยุพา พลโสดา   
นายสุรชัย  ไกรหลง 

กิจกรรมท่ี 3  ดำเนินการตาม
แผนงาน/โครงการ 

พฤษภาคม 2564 - มีนาคม  2565 นางสาวอรยุพา พลโสดา   
นายสุรชัย  ไกรหลง 

กิจกรรมท่ี 4  นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล 

พฤษภาคม 2564 - มีนาคม  2565 นางสาวอรยุพา พลโสดา   
นายสุรชัย  ไกรหลง 

กิจกรรมท่ี 5 สรุปและรายงานผล พฤษภาคม 2564 - มีนาคม  2565 นางสาวอรยุพา พลโสดา   
นายสุรชัย  ไกรหลง 

๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
พฤษภาคม 2564 - มีนาคม  2565 
6. งบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณ จำนวน 3,000 บาท ได้มาจากงบสนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแต่อนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ  ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย 

(ระบุหน่วย) 
งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าน้ำมัน รวม 
1 กิจกรรมที่ 1 การจัดกิจกรรมการสอน      

2 กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ดนตรี   3,000  3,000 

รวมทั้งสิ้น  3,000  3,000 

หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 

 

 

 



 
  

  
 

๗. ระดับความสำเร็จ 

ตัวบ่งชีค้วามสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. นักเรียนได้รับความรู้และทักษะทางดนตรีไทย ดนตรีสากล  
ร้อยละ ๙๕ 

การสังเกต  
การสัมภาษณ์ 

แบบสอบถาม 
 

2. นักเรียนมีความสุข ความเพลิดเพลิน และมีเจตคติท่ีดีใน 
การร่วมกิจกรรมการแสดงดนตรีไทย ดนตรีสากล 
ร้อยละ ๑๐๐ 

การสังเกต  
การสัมภาษณ์ 

 

แบบสอบถาม 
 

3. ผู้ปกครองและชุมชนมีความเช่ือมั่นต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน 

การประเมินความ
พึงพอใจ 
 

แบบการ
ประเมินความ
พึงพอใจ 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
             8.1 นักเรียนมีความรู้มีทักษะเบ้ืองต้นในการเล่นดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง และดนตรีสากล  
 8.2 นักเรียนได้มีโอกาสแสดงสามารถในการแสดงดนตรีด้านการบรรเลงและขับร้อง 
 8.3 นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลอบายมุข และเป็นคนดีของสังคม 
 8.3 นักเรียนรู้คุณค่าของดนตรีไทย และดนตรีสากล 
 8.4 ผู้ปกครอง ชุมชนรู้คุณค่าของดนตรีไทย และช่ืนชมการพัฒนาของลูกหลาน 

 

 
(ลงช่ือ)                          ผู้เสนอโครงการ (ลงช่ือ)                                 ผู้เสนอโครงการ 
       (นางสาวอรยุพา พลโสดา)                                     (นายสุรชัย  ไกรหลง)                                     
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ          ครูอัตราจ้าง 
 
 
  เห็นควรอนุมัติ         อนุมัติ                                            
  ไม่เห็นควรอนุมัติ                                                     ไม่อนุมัติ 
 
 
 
(ลงช่ือ)                               ผู้เห็นชอบโครงการ         (ลงช่ือ)                                ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นางสาวอรยุพา  พลโสดา)                                          (นายเฉลิมชัย  ศรีชาติ)                                        
     หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ                   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 
    
                   
 



 
  

  
 

โครงการที ่1๒  โครงการส่งเสริมระบบงานพัสดุ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยทุธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที ่4 สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ

บริหารและการจัดการศึกษา เพื่อรองรับการกระจายอำนาจอย่างมีประสิทธิภาพ   
บนหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ข้อท่ี 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพยอม โพนไสว นายสันติ โทฮาด 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม  256๔ – มีนาคม 256๕ 
1.  หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2545 ได้
บัญญัติไว้ในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดำเนินการในวรรค 5 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม 
ส่ือการเรียนและอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัย
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ท้ังนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการสอนและ
แหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ 
 โรงเรียนเป็นสถานท่ีท่ีให้การศึกษาภาคบังคับแก่เด็กในวัยเรียนมีหน้าท่ีในการดำเนินงานท้ัง 4 งาน 
ได้แก่ งานบริหารท่ัวไป งานวิชาการงานบุคลากร และงานงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ภารกิจหลักของโรงเรียนคือการจัดการเรียนการสอนโดยมีงานอืน่ๆ เป็นส่ิง
ช่วยสนับสนุนและในบรรดางานสนับสนุนท่ีสำคัญประการหนึ่งคืองานพัสดุเกี่ยวข้องกับวัสดุครุภัณฑ์ท่ีดิน
ส่ิงก่อสร้าง และการดำเนินงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง การซ่อม และบำรุงรักษาการจัดทำเอง การแลกเปล่ียน 
การเช่า การควบคุม การจำหน่าย และการดำเนินงานอื่นๆ 
 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพมีวัสดุท่ีเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และส่งเสริม
สนับสนุนการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมในช้ันเรียน ซึ่งพัสดุ ครุภัณฑ์มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับการ
จัดการเรียนการสอนจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมงานการพัสดุขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้ประจำห้องเรียนให้เพียงพอ 
2.2 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ ให้เพียงพอกับความต้องการและสอดคล้องจำนวนนักเรียน 
2.3 เพื่อสนับสนุนการจัดทำส่ือประกอบการจัดการเรียนการสอน 
2.4 เพื่อให้ครุภัณฑ์อาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์และส่ิงก่อสร้างภายในโรงเรียนมีสภาพแข็งแรง    

เหมาะสมปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้  
2.5 เพื่อจัดซื้อ ซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

 
 



 
  

  
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 ห้องเรียนมีวัสดุท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้เพียงพอ ร้อยละ 95 
 3.1.2 ห้องเรียนมีโต๊ะ เก้าอี้ เพียงพอกับจำนวนนกัเรียน ร้อยละ 100 
 3.1.3 ครูมีวัสดุสำหรับใช้ในการเรียนการสอนท่ีเพียงพอกับการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 95 
 3.1.4 นักเรียน จำนวน 3๑0 คน 
 3.1.5 อาคารเรียนจำนวน 4 หลัง 
 3.1.6 อาคารประกอบจำนวน 1 หลัง 
 3.1.7 อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง 
 3.1.8 การซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีชำรุดให้สามารถใช้งานได้ 
    3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 ห้องเรียนมีวัสดุท่ีมีคุณภาพใช้ในการจัดการเรียนรู้  
 3.2.2  ห้องเรียนมีครุภัณฑ์ เพียงพอกับความต้องการและสอดคล้องกับจำนวนนักเรียน 
 3.2.3  ครูมีวัสดุท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน  
 3.2.4  อาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์และส่ิงก่อสร้างภายในโรงเรียนมีสภาพแข็งแรงเหมาะสม
ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้  
 3.2.5  ครุภัณฑ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีจำนวนท่ีเพียงพอกับความต้องการใช้งาน 
 3.2.6  พัสดุท่ีเพียงพอกับความต้องการใช้ในการจัดการศึกษา 

๔. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน 

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ/
วางแผนและจัดทำโครงการ 

พฤษภาคม 256๔ นายพยอม โพนไสว  
 

๓. เสนอโครงการต่อหัวหน้ากลุ่มงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง/เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจาก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

พฤษภาคม 256๔ นายพยอม โพนไสว  
 

กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุการศึกษา 
- ดำเนินการจัดซื้อวัสดุประจำห้องเรียน 

พฤษภาคม 256๔ - มีนาคม  256๕ นายพยอม โพนไสว  
 

กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 
- จัดสรรวัสดุ ครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้  

พฤษภาคม 256๔ - มีนาคม  256๕ นายพยอม โพนไสว  
 

กิจกรรมที่ 3 จัดจ้างอาหารกลางวัน พฤษภาคม 256๔ - มีนาคม  256๕ นางสมบูรณ์ หันชัยเนาว์  
นางกุหลาบ  ดอนชัย      

กิจกรรมที่ 4 จัดทำทะเบียนบัญชีวัสดุ- 
ครุภัณฑ์ 

พฤษภาคม 256๔ - มีนาคม  256๕ นางสาวไพวรรณ มณีศรี 



 
  

  
 

กิจกรรมที่ 5 การจำหน่ายพัสดุ(ภายใน 30 
วันทำการ หลังส้ินปีงบประมาณ) 

  

กิจกรรมที่ 6 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน พฤษภาคม 256๔ - มีนาคม  256๕ นายพยอม โพนไสว 
นายสันติ โทฮาด 

กิจกรรมที่ 7 ปรับปรุงซ่อมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์ พฤษภาคม 256๔ - มีนาคม  256๕ นายพยอม โพนไสว 
นายสันติ โทฮาด 

กิจกรรมที่ 8 จัดซื้อหนังสือเรียน พฤษภาคม 256๔ - มีนาคม  256๕ นายพยอม โพนไสว 
กิจกรรมที่ 9 ปรับปรุงซ่อมแซมรถตู้โรงเรียน พฤษภาคม 256๔ - มีนาคม  256๕ นายพยอม โพนไสว 
กิจกรรมที่ 10 ประเมินผลการดำเนิน
โครงการสรุป รายงานโครงการ  

มีนาคม  256๕ นายพยอม โพนไสว 

 
๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
๒๐ มีนาคม  256๔ – ๓๑ มีนาคม 25๖๕ 

6. งบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณ จำนวน 123,000 บาท ได้มาจากงบสนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแต่อนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ  ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย 

(ระบุหน่วย) 
งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ค่า

น้ำมัน 
รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุการศึกษา      

 - กระดาษ Double A 250 รีม  30,000  30,000 

 - ชอล์กขาว 200 กล่อง  5,000  5,000 

 - ปากกาไวท์บอร์ด 20 กล่อง  4,000  4,000 

 - แปรงลบกระดาน 45 อัน  1,350  1,350 
 - ลูกแม็คเบอร์ 10 80 กล่อง  800  800 
 - ปากกาเคมี 15 กล่อง  1,800  1,800 
 - กาวลาเท็กขวดเล็ก 50 ขวด  1,400  1,400 
 - กระดาษปกสี 30 รีม  3,600  3,600 
 - กรรไกร 40 อัน  2,600  2,600 
 - แลคซีน 40 ม้วน  1,200  1,200 
 - กระดาษปกแข็งสี 20 รีม  1,200  1,200 



 
  

  
 

 - กระดาษฟิวเจอร์บอร์ด 100 แผ่น  4,500  4,500 
 - กาวสองหน้าบาง 50 ม้วน  1,250  1,250 

 - กระดาษชาร์ตสีสองหน้า 200 แผ่น  2,000  2,000 

 - กระดาษชาร์ตสีหน้าเดียว 100 แผ่น  700  700 

 - สมุดนัมเบอร์ 20 เล่ม  800  800 

 - อื่นๆ   11,300  11,300 

รวมกิจกรรมที่ 1  101,397  101,397 
2 กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อครุภัณฑ์      
 - ซื้อเก้าอี้พลาสติก 100  ตัว - 10,000 - 10,000 

รวมกิจกรรมที่ 2  10,000  10,000 
3 กิจกรรมที่ 3 จัดจ้างอาหารกลางวัน      
 - กระดาษ Double A 6 รีม  720  720 

รวมกิจกรรมที่ 3  720  720 
4 กิจกรรมที่ 4 จัดทำทะเบียนบัญชีวัสดุ- 

ครุภัณฑ์ 
     

 - กระดาษ Double A 5 รีม  600  600 
 - กระดาษปกสี 2 ห่อ  120  120 
 - ตัวหนีบ 10 กล่อง  250  250 
 - แฟ้มสันกว้าง 5 แฟ้ม  500  500 

รวมกิจกรรมที่ 4  1,478  1,478 
5 กิจกรรมที่ 5 การจำหน่ายพัสดุ(ภายใน 30 

วันทำการ หลังส้ินปีงบประมาณ) 
     

6 กิจกรรมที่ 6 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบ 

     

 - ชุดหลอดหลอดไฟ 10 ชุด  2,500  2,500 
 - สวิตซ์ไฟ 10 ชุด  1,200  1,200 
 - อุปกรณ์ระบบท่อน้ำ 10 ชุด  3,500  3,500 

รวมกิจกรรมที่ 5  7,200  7,200 
7 กิจกรรมที่ 7 ปรับปรุงซ่อมแซมพัสดุ 

ครุภัณฑ์  
 

    

 - หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 10 ชุด  20,000  20,000 
รวมกิจกรรมที่ 6  27,500  27,500 



 
  

  
 

8 กิจกรรมที่ 7 จัดซื้อหนังสือเรียน      
9 กิจกรรมที่ 8 ปรับปรุงซ่อมแซมรถตู้โรงเรียน   10,000  10,000 

รวมทั้งสิ้น  123,000  123,000 

หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๗. ระดับความสำเร็จ 

ตัวบ่งชีค้วามสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. วัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้ประจำห้องเรียน
ให้เพียงพอ ร้อยละ ๙๕ 

สำรวจ 
สอบถาม 

แบบประเมินผล 
แบบสอบถาม 

2. ครุภัณฑ์ท่ีเพียงพอกับความต้องการและสอดคล้อง
จำนวนนักเรียน ร้อยละ ๙๕ 

สำรวจ 
สอบถาม 

แบบประเมินผล 
แบบสอบถาม 

3. นักเรียนมีส่ิงอำนวยความสะดวกในการเรียน  
ร้อยละ ๙๕ 

สำรวจ 
สอบถาม 

สำรวจ 
สอบถาม 

4. อาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์และส่ิงก่อสร้างอยู่ใน
สภาพสมบูรณ์ ร้อยละ ๙๕ 

ประเมิน 
 

แบบประเมิน 
 

5. ครุภัณฑ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีจำนวนท่ี
เพียงพอกับความต้องการใช้งาน ร้อยละ ๙๕ 

สอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

6. พัสดุท่ีเพียงพอกับความต้องการใช้ในการจัดการศึกษา 
ร้อยละ ๙๕ 

สอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

7. วัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้ประจำห้องเรียน
ให้เพียงพอ ร้อยละ ๙๕ 

สำรวจ 
สอบถาม 

แบบประเมินผล 
แบบสอบถาม 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 มีวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้ประจำห้องเรียนให้เพียงพอ 
 8.2 มีครุภัณฑ์ ให้เพียงพอกับความต้องการและสอดคล้องจำนวนนักเรียน 
 8.3 มีส่ือประกอบการจัดการเรียนการสอน 

8.4 นักเรียนโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา มีครุภัณฑ์อาคารเรียนอาคารอเนกประสงค์และ
ส่ิงก่อสร้างภายในโรงเรียนมีสภาพแข็งแรงเหมาะสมปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 



 
  

  
 

 
         เห็นควรอนุมัติ                                                
         ไม่เห็นควรอนุมัติ 
 
 
 
 
(ลงช่ือ)                            ผู้เสนอโครงการ  (ลงช่ือ)                           ผู้เห็นชอบโครงการ             
          (นายพยอม โพนไสว)                                               (นางฉริสา จุลทะกอง) 
 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ              หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 
      
            อนุมัติ 
                                                               ไม่อนุมัติ 
 
 
 
 
            (ลงช่ือ)                                          ผู้อนุมัติโครงการ 
                       (นายเฉลิมชัย ศรีชาติ) 
                ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 
 
 
 
 
     
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
  

  
 

โครงการที ่๑๓  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ  
   การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 
 กลยุทธ์ที ่4 สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ใน

การบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อรองรับการกระจายอำนาจอย่างมีประสิทธิภาพ
บนหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางฉริสา  จุลทะกอง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงบประมาณ 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕   

๑. หลักการและเหตุผล 
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 49 ได้บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอ

ในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี ท่ีรัฐต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” คือ
โครงการ เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ งบประมาณท่ีรัฐช่วยเหลือนั้นมี 5 ส่วนด้วยกัน  คือ ค่าเล่าเรียน 
แบบเรียน เส้ือผ้า  ค่าอุปกรณ์การเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โดยจะได้รับเงินสดไปจัดซื้อเอง 2 ส่วน คือ ค่า
เส้ือผ้าและค่าอุปกรณ์การเรียน ท้ังนี้โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพจึงเป็นโครงการท่ีนอกจากสะท้อน
ให้เห็นความต้ังใจจริงของรัฐบาลในการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและการลงทุนด้านปัญญา ยังเป็น
โครงการท่ีช่วยลดภาระของผู้ปกครอง  และเปิดโอกาสให้เด็กไทยทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่าง
ท่ัวถึงเท่าเทียม  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา จึงจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล จัดทำ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๒.  วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อสร้างโอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนอย่างท่ัวถึง มี
คุณภาพและเป็นธรรม ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและรัฐธรรมนูญ โดยให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามรายการท่ีรัฐสนับสนุน ได้แก่ ค่าเล่าเรียน หนังสือเรียน อุปกรณ์
การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อย่างเท่าเทียมกัน 

๒.๒. เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง 
 ๒.๓  ผู้เรียนได้รับการการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีหลักสูตรกำหนดและมีคุณภาพสูงขึ้น 
๓. เป้าหมาย   
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 

      ๑. นักเรียนทุกคนได้รับหนังสือเรียนฟรีตลอดปีการศึกษา ร้อยละ ๑oo 
      ๒. นักเรียนทุกคนได้รับเงินอุปกรณ์การเรียน  ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง ร้อยละ ๑oo 

                ๓. นักเรียนทุกคนได้รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน  คนละ ๒ ครั้ง  ร้อยละ ๑oo 
๓.๒ เชิงคุณภาพ 
        ๑) นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับรายการหนังสือเรียน  

อุปกรณ์การเรียน  เครื่องแบบนักเรียน ท่ีภาครัฐให้การสนับสนุน 



 
  

  
 

๔. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน 

ลำดับ
ท่ี 

กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

ผู้รับผิดชอบ 

 ขั้นเตรียมการ   
๑ ประชุมจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ มี.ค. ๒๕๖๔ ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
๒ ประสานแผน/นำไปหลอมรวมเป็นแผนปฏิบัติการ มี.ค. ๒๕๖๔ นางฉริสา  จุลทะกอง 
๓ จัดทำแผนงาน/ปฏิทินของโรงเรียน มี.ค. ๒๕๖๔ นางฉริสา  จุลทะกอง 
 ขั้นดำเนินการ   

๔ ประชุมแต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ มี.ค. ๒๕๖๔ ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
๕ สำรวจหนังสือ 8 กลุ่มสาระให้สอดคล้องกับหลักสูตร  คณะครู 
๖ การส่ังซื้อหนังสือกับสำนักพิมพ ์ มี.ค. ๒๕๖๔ เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
๗ จ่ายหนังสือเรียนฟรี ๑๕ปี พ.ค.๒๕๖๔ ครูประจำช้ัน 
๘ จ่ายเงินอุปกรณ์การเรียน          พ.ค-พ.ย.๒๕๖๔ นางฉริสา  จุลทะกอง 
๙ จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน    พ.ค ๒๕๖๔ นางฉริสา  จุลทะกอง 
๑o สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน พ.ค๒๕๖๔ นางฉริสา  จุลทะกอง 

 ขั้นประเมินผล/ติดตามผล   
๑๑ ประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรม นิเทศ กำกับ

ติดตามผลการดำเนินงาน 
กันยายน ๒๕๖๔ ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

๑๒ 
 

จัดทำสรุป รวบรวมเอกสารตามกิจกรรม และจัดทำ
แฟ้มโครงการรายงานผลการทำเนินงานและรายงาน 

กันยายน ๒๕๖๔ 
 

นางฉริสา  จุลทะกอง 

๕. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และ ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
6.  งบประมาณที่ใช้ 
         ๖.๑ งบประมาณเงินเรียนฟรี ๑๕ ปี  จำนวน 609,337 บาท  ได้มาจากงบสนับสนุนการจัดการศึกษา
ต้ังแต่อนุบาลจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้ 
          ๖.๒ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด เป้าหมาย 
(ระบุ

หน่วย) 

งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าน้ำมัน รวม 

๑. ค่าหนังสือเรียน 310 คน - 210,077 - 210,077 
๒. ค่าอุปกรณ์การเรียน 310 คน - 111,920 - 111,920 
๓. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 310 คน     -  114,240 - 114,240 
๔. ค่ากิจกรรมพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน 
310 คน - 173,100 

 
- 173,100 



 
  

  
 

- กิจกรรมวิชาการ 
- ทัศนศึกษา 
- คุณธรรม 
- ลูกเสือ 
- ICT 
- กิจกรรมการเรียนการ
สอนใน
สถานการณ์Covid19 

20,000 
78,000 
10,000 
13,000 
30,000 
22,100 

 

รวม - 609,337 - 609,337 
 
๗. ระดับความสำเร็จ  
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
๑. นักเรียนมีหนังสือเรียนครบทุกคนคิดเป็นร้อยละ ๑oo สอบถาม แบบสอบถาม 
๒. นักเรียนได้รับเครื่องแบบนักเรียนคนละ ๑ ชุด 
คิดเป็น ร้อยละ ๑oo 

สอบถาม แบบสอบถาม 

๓. นักเรียนได้รับอุปกรณ์การเรียนครบทุกคนคิดเป็นร้อยละ ๑oo สอบถาม แบบสอบถาม 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๘.๑ นักเรียนได้รับการสนับสนุนรายการหนงัสือเรียน อุปกรณ์การเรียนและ เครื่องแบบนักเรียน                      

อย่างท่ัวถึง และเท่าเทียม 
 ๘.๒ นักเรียนมีความพร้อมท่ีจะเรียน เนื่องจากได้รับการสนับสนุนหนังสืออุปกรณ์การเรียน และ

เครื่องแบบนักเรียนครบทุกคน 
 ๘.๓ ผู้ปกครองนักเรียนได้รับการบรรเทาภาระค่าครองชีพ เนื่องจากลดค่าใช้จ่ายในเรื่องหนังสือ

แบบเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน  
 
                                               เห็นควรอนุมัติ 
             เห็นควรไม่อนุมัติ 
 
 
 
          
    ลงช่ือ                             ผู้เสนอโครงการ             ลงช่ือ                             ผู้เห็นชอบโครงการ     
            (นางฉริสา   จุลทะกอง)                                        (นางฉริสา   จุลทะกอง)                                             
     ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ                   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 



 
  

  
 

 
                                                                        อนุมัติ 

               ไม่อนุมัติ 
 
 
 
 
     ลงช่ือ                                             ผู้อนุมัติโครงการ 

         (นายเฉลิมชัย  ศรีชาติ) 
                   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 
 
 
  
  

 

  
 
 
 
     
 
 
           
              
 

 

 

 

 

 
 
 
  



 
  

  
 

โครงการที ่1๔  โครงการส่งเสริมระบบงานการเงิน และบัญช ี
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ข้อท่ี 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางฉริสา จุลทะกอง นางสมบูรณ์ หันชัยเนาว์ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม  256๔ – มีนาคม 256๕ 
1.  หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัด
การศึกษาต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานการเงินและการบญัชีจึงมีความสำคัญ ในการสนับสนุน
ประสิทธิภาพการบริหารของผู้บริหาร ซึ่งต้องเน้นในเรื่องความถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ การทำ
หลักฐานการเงินและการบัญชี การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา การควบคุม และการตรวจสอบ ให้เกิด
ความถูกต้องตามข้ันตอนเป็นไปตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน รายงานการใช้จ่ายเงินประจำเดือน ควบคุมการ
ใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีแผนปฏิบัติราชการประจำปีรองรับ เพื่อให้เกิดความถูกต้องโปร่งใสชัดเจน จึงได้จัดทำ
โครงการส่งเสริมงานการเงิน บัญชี นี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อส่งเสริมสถานศึกษามีการบริหาร จัดการด้านการเงินและการบัญชีถูกต้องเป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการ เป็นระบบ มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
 2.2 เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานการเงินได้อย่างคล่องตัว 
 2.3 เพื่อควบคุม ป้องกัน และกำกับติดตามดูแลการใช้จ่ายเงินทุกประเภท 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1 สถานศึกษามีระบบจัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชีท่ีง่ายต่อการค้นหาและตรวจสอบ 
 3.2 บุคลากรงานการเงินและการบัญชี ให้บริการแก่บุคคลท้ังภายในและภายนอก 
 3.3 ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ร้อยละ 99 ขึ้นไป 
           3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 ร้อยละ 100 สถานศึกษาจัดทำบัญชีประเภทต่างๆ ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบ
ได้ 

 3.2.2 ร้อยละ 98 บุคลากรงานการเงินและการบัญชี ให้บริการแก่บุคคลท้ังภายในและภายนอกอย่าง
รวดเร็ว และถูกต้อง 
 3.2.3 สถานศึกษามีการบริหารงบประมาณท่ีเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 
 



 
  

  
 

๔. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน 

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ/
วางแผนและจัดทำโครงการ 

พฤษภาคม 256๔ นายพยอม โพนไสว  
 

๒. เสนอโครงการต่อหัวหน้ากลุ่มงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง/เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจาก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

พฤษภาคม 256๔ นายพยอม โพนไสว  
 

- ช้ีแจงวัตถุประสงค์ 15 มีนาคม 256๔  นางฉริสา จุลทะกอง 
นางสมบูรณ์ หันชัยเนาว์ 

-วางแผนการบริหารงานการเงินและการบัญชี 15 มีนาคม 256๔ นางฉริสา จุลทะกอง 
นางสมบูรณ์ หันชัยเนาว์ 

- จัดทำบัญชีรับ-จ่าย หลักฐานการเงิน 
และการบัญชี 

15 มีนาคม 256๔– 31 มีนาคม 
256๕ 

นางสมบูรณ์ หันชัยเนาว์ 

- จัดเก็บเอกสารหลักฐาน 15 มีนาคม 256๔– 31 มีนาคม 
256๕ 

นางฉริสา จุลทะกอง 
นางสมบูรณ์ หันชัยเนาว์ 

- รายงานรายได้ ค่าใช้จ่าย ทุกส้ินเดือน นางสมบูรณ์ หันชัยเนาว์ 
- จัดทำสวัสดิการ 15 มีนาคม 256๔– 31 มีนาคม 

256๕ 
นางสมบูรณ์ หันชัยเนาว์ 

- สรุปผลการดำเนินงาน 31 มีนาคม 256๕ นางฉริสา จุลทะกอง 

๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
๒๐ มีนาคม  256๔ – ๓๑ มีนาคม 25๖๕ 
6. งบประมาณที่ใช้   
งบประมาณ จำนวน 1,000 บาท ได้มาจากงบสนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ  ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย 

(ระบุ
หน่วย) 

งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าน้ำมัน รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 งานการเงิน และบัญชี      
 - ลวดเสียบ 5 กล่อง  150  150 
 - น้ำยาลบคำผิด 2 ด้าม  150  150 
 - แลคซีน 6 ม้วน  200  200 
 - เครื่องคิดเลข 1 เครื่อง  500  500 

รวมกิจกรรมที่ 1  1,000  1,000 
 



 
  

  
 

๗. ระดับความสำเร็จ 

ตัวบ่งชีค้วามสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ระบบการเงินและการบัญชี ถูกต้องตามระเบียบ
ของทางราชการ เป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ 

ตรวจสอบเอกสาร  
สอบถาม 

แบบสอบถาม 
 

2. รายงานการเงินต่อสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ทุกส้ินเดือน ร้อยละ ๑๐๐ 

ตรวจสอบเอกสาร  
สอบถาม 

แบบสอบถาม 
 

3. การจัดทำระบบบัญชีเป็นมาตรฐานตามระบบ
เกณฑ์คงค้าง ร้อยละ ๑๐๐ 

ตรวจสอบเอกสาร  
สอบถาม 

แบบสอบถาม 
 

4. มีการบริหารจัดการงบประมาณ เป็นระบบและ 
มีประสิทธิภาพ  ร้อยละ ๑๐๐ 

ตรวจสอบเอกสาร  
สอบถาม 

แบบสอบถาม 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  โรงเรียนมีระบบการเงนิและการบัญชีท่ีชัดเจน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 8.2  การจัดระบบบัญชีเป็นระบบง่ายต่อการตรวจสอบ 
 8.3  โรงเรียนใช้จ่ายเงินอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
 
 
  
(ลงช่ือ)                             ผู้เสนอโครงการ  (ลงช่ือ)                               ผู้เสนอโครงการ            
         (นางฉริสา จุลทะกอง)                                      (นางสมบูรณ์ หันชัยเนาว์)                               
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ       หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
           
    เห็นควรอนุมัติ                 อนุมัติ                                   
   ไม่เห็นควรอนุมัติ     ไม่อนุมัติ 
 
 
 
 
(ลงช่ือ)                            ผู้เห็นชอบโครงการ        (ลงช่ือ)                                    ผู้อนุมัติโครงการ    
         (นางฉริสา จุลทะกอง)                                               (นายเฉลิมชัย ศรีชาติ)                         
   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณตำแหน่ง               ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 
 
 



 
  

  
 

โครงการที ่1๕  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 256๔ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ข้อท่ี 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางไพรวัลย์ ชาทิพฮด 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม  256๔ – มีนาคม 256๕ 
1.  หลักการและเหตุผล 

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นแนวทางการ
ดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์โรงเรียนสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธกิาร กล
ยุทธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กลยุทธ์สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 1 โดยมีเป้าหมายท่ีสำคัญคือเพื่อให้การดำเนินงานพฒันาโรงเรียน บุคลากร นักเรียน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างท่ัวถึง  
 แผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน/
โครงการท่ีวางไว้และนำไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ จากความสำคัญของ
แผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ประจำปี 256๔ ของโรงเรียนบ้านแกหัว
แฮดส้มโฮงวิทยานี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อเป็นการวางแผนในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในปีการศึกษา 256๔ 
 2.2  เพื่อให้บริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนใช้หลักการมีส่วนร่วมของบุคลากร 

 2.3  เพื่อกำหนดรูปแบบ วิธีการดำเนินงาน และงบประมาณในการบริหารโครงการท่ีมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 256๔ โดยมีครู บุคลากรทางการ
ศึกษาเข้าร่วมประชุม ๒๔ คน เป็นเวลา ๑ วัน 
 3.2 โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 256๔ จำนวน ๖ เล่ม 
           3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.1 โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณท่ีตอบสนองต่อแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 3.2 มีแผนปฏิบัติราชการเพื่อควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมี 
ประสิทธิภาพ   

3.3 สถานศึกษามีการบริหารงบประมาณท่ีเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

๔. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน 



 
  

  
 

กิจกรรม/วิธดีำเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. เสนอขออนุมัติดำเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ และขออนุติโครงการ 

มีนาคม  256๔ 
 

นางไพรวัลย์ ชาทิพฮด 

๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏบิัติการ  
ประจำปี 256๔ 

มีนาคม  256๔ นางไพรวัลย์ ชาทิพฮด 

๓. จัดทำร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปี 256๔ มีนาคม  256๔ นางไพรวัลย์ ชาทิพฮด 
๔. จัดทำโครงการ/แผนงาน ตรวจสอบงบประมาณ มีนาคม  256๔ นางไพรวัลย์ ชาทิพฮด 
๕. จัดทำเล่มเอกสารแผนปฏิบัติการ  
ประจำปี 256๔ 

เมษายน  256๔ นางไพรวัลย์ ชาทิพฮด 

๖. เสนอแผนปฏิบัติการ ให้คณะกรรมการสถานศึกษา
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

เมษายน  256๔ นางไพรวัลย์ ชาทิพฮด 

๗. งานแผนแจ้งนโยบาย ทิศทาง การดำเนินงาน 
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 256๔ ให้สถานศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

เมษายน  256๔ นางไพรวัลย์ ชาทิพฮด 

๘. สรุป/รายงานผลการดำเนินการ มีนาคม  25๖๕ นางไพรวัลย์ ชาทิพฮด 
 
๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
๒๐ มีนาคม  256๔ – ๓๑ มีนาคม 25๖๕ 

6. งบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณ จำนวน 2,000  บาท ได้มาจากงบสนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแต่อนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ  ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย 

(ระบุหน่วย) 
งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าน้ำมัน รวม 
1 แฟ้มสันกว้าง 6 แฟ้ม  450  450 

2 กระดาษปก 3 รีม  250  250 

3 แลคซีน 3 ม้วน  100  100 
4 ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มแผนปฏิบัติ ๖ เล่ม 1,200   1,200 

รวมทั้งสิ้น 1,200 ๘00    2,000   

หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 

 



 
  

  
 

๗. ระดับความสำเร็จ 

ตัวบ่งชีค้วามสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 256๔  
ร้อยละ ๑๐๐ 

การตรวจสอบ 
 

แบบการตรวจสอบ 
 

๒. โครงการ/กิจกรรม ท่ีบรรจุในแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 256๔ มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์
ของโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ร้อยละ ๑๐๐ 

การตรวจสอบ 
 

แบบการตรวจสอบ 
 

2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาโรงเรียน ร้อยละ ๑๐๐ 

การตรวจสอบ 
 

แบบการตรวจสอบ 
 

3. โรงเรียนมีแผนปฏิบัติราชการเพื่อควบคุมการใช้จ่าย
งบประมาณของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  

การตรวจสอบ 
 

แบบการตรวจสอบ 
 

๔. ความสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 256๔ ร้อยละ 95 

  

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  มีแผนปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 8.2  มีแผนปฏิบัติการเพื่อควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  
           เห็นควรอนุมัติ                                                
          ไม่เห็นควรอนุมัติ 
 
 
  
(ลงช่ือ)                              ผู้เสนอโครงการ  (ลงช่ือ)                           ผู้เห็นชอบโครงการ            
         (นางไพรวัลย์ ชาทิพฮด)                          (นางฉริสา จุลทะกอง)                               
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ       หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 
       อนุมัติ 
                                                                ไม่อนุมัติ 
 
 
       (ลงช่ือ)                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
                       (นายเฉลิมชัย ศรีชาติ) 
                ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 



 
  

  
 

โครงการที ่1๖  โครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ข้อท่ี 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพยอม โพนไสว 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม  256๔ – มีนาคม 256๕ 
1.  หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยาเป็นโรงเรียนขนาดกลางจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้นการ
จัดซื้อ หรือจัดหาส่ือวัสดุอุปกรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนและครู เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้จึงเป็น
ส่ิง สำคัญซึ่งทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการหลายประเภทก็ยังไม่เพียงพอกับการพฒันา
ศักยภาพ ของครูและนักเรียน จึงต้องระดมทรัพยากรจากองค์กรอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการ
สอนให ้เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากรในสถานศึกษา เช่นระดมทรัพยากรในเรื่องการเงิน วัสดุอุปกรณ์ 
ทุนการศึกษาเพื่อการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่โรงเรียนและนักเรียนอย่างแท้จริง 
2. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ บริหารและระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาในโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมาย  
 ๒.๒ เพื่อให้หน่วยงานอื่นท้ังภาครัฐ เอกชน ชุมชน ผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันระดมทรัพยากร  
เพื่อพัฒนาการศึกษาและให้ความสำคัญแก่การศึกษาของโรงเรียนมากขึ้น  
 ๒.๓ เพื่อการบริหารจัดการด้านพัฒนาการศึกษาและกิจกรรมอื่นๆเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1 ระดมทรัพยากรในเรื่องเงนิบริจาค วัสดุ อุปกรณ์ ส่ือฯ และด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 
ปีละ 60,000 บาท  
 3.2 นักเรียนได้รับสวัสดิการทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการระดมทรัพยากร  
เพื่อการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 82 
           3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.1 จัดการศึกษาและพัฒนากิจกรรมของโรงเรียนได้ครบทุกด้าน 

 3.2 มีวัสดุและอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน  
3.3 สถานศึกษามีการบริหารงบประมาณท่ีเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
 
 
 



 
  

  
 

๔. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน 

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ/
วางแผนและจัดทำโครงการ 

พฤษภาคม 256๔ นายพยอม โพนไสว  
 

๓. เสนอโครงการต่อหัวหน้ากลุ่มงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง/เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจาก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

พฤษภาคม 256๔ นายพยอม โพนไสว  
 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมระดมงบประมาณจาก 
หน่วยงานท่ัวไป ชุมชน และผู้ปกครอง  

พฤษภาคม 256๔ - มีนาคม  256๕  นายพยอม โพนไสว  
  

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์  
ต่างๆ ท่ีทันสมัย และมีบุคลากรอย่างเพียงพอ  
- คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ All in one  
20 ชุด 240,000 บาท 
- สนามเด็กเล่น 200,000 บาท 
- ปรับปรุงห้องสมุดมีชีวิต 150,000 บาท  
   คอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง 36,000 บาท 
   ปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง 5,000 บาท 
   เค้าเตอร์ให้บริการ ยืม-คืน หนังสือ 
- จ้างครูอัตราจ้าง นักการ 4 ตำแหน่ง 2 ปี 
  480,000 บาท 
- ปรับภูมิทัศน์โรงเรียนให้น่าดู น่าอยู่ น่า
ทำงาน บริการประทับใจ 
รวม 1,070,000 บาท 

พฤษภาคม 256๔ - มีนาคม  256๕  นายพยอม โพนไสว  
  

๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
พฤษภาคม 256๔ – เมษายน 25๖๕ 
6. งบประมาณที่ใช้ -  
๗. ระดับความสำเร็จ 

ตัวบ่งชีค้วามสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. นักเรียนได้รับสวัสดิการทางการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ ๘๕ 

1. ความสำเร็จของงาน 
    - การสัมภาษณ์  
2. แบบสอบถาม 

1. แบบสัมภาษณ์  
2. แบบสอบถาม 

๒. มีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีทันสมัย และบุคลากรอย่าง
เพียงพอกับ จำนวนนักเรียน ร้อยละ ๘๕ 

1. ความสำเร็จของงาน 
    - การสัมภาษณ์  
2. แบบสอบถาม 

1. แบบสัมภาษณ์  
2. แบบสอบถาม 



 
  

  
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  นักเรียนได้รับสวัสดิการทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการระดมทรัพยากร  
เพื่อการเรียนรู้  
 8.2  โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์และสนับสนุนจากผู้ปกครองและชุมชนเป็นอย่างดี 
 ๘.๓ โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีทันสมัย และมีบุคลากรอย่างเพียงพอกับจำนวนนักเรียน 
 
 
           เห็นควรอนุมัติ                                                
          ไม่เห็นควรอนุมัติ 
 
 
 
  
(ลงช่ือ)                             ผู้เสนอโครงการ  (ลงช่ือ)                           ผู้เห็นชอบโครงการ            
           (นายพยอม โพนไสว)                                      (นางฉริสา จุลทะกอง)                               
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ       หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
           
 
       อนุมัติ 
                                                                ไม่อนุมัติ 
 
 
 
 
 
       (ลงช่ือ)                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
                       (นายเฉลิมชัย ศรีชาติ) 
                ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 

 
 

 
 

 
 
       



 
  

  
 

โครงการที ่1๗  โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 
   กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ข้อท่ี 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางไพรวัลย์ ชาทิพฮด 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม  256๔ – มีนาคม 256๕ 
1.  หลักการและเหตุผล 

การเป็นครูท่ีดีมีประสิทธิภาพเป็นส่ิงท่ีครูทุกคนปรารถนา แต่มักจะคิดกันว่ายากท่ีจะทำได้บางคนคิดว่า
การเป็นครูท่ีดีมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องมีพรสวรรค์หรือเกิดมาด้วยความเป็นครูอยู่ในตัว ท่ีจริงแล้วถ้าหากมี
ความรักในอาชีพครู รักนักเรียนและอยากช่วยเหลือนักเรียนการเป็นครูท่ีดีและมีประสิทธิภาพย่อมเป็นไปได้
สำหรับทุกคน ครูท่ีดีและมีวิธีสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  หมายถึงครูท่ีมีการสอนท่ีรับรองได้ว่านักเรียนจะเกิด
การเรียนรู้  นักจิตวิทยาการศึกษาหลายท่านได้ทำการวิจัยหรือหาตัวแปรท่ีทำให้การสอนมีประสิทธิภาพ 
ศาสตราจารย์ จอห์น แคร์รอล (John Carroll, 1963) ได้เขียนบทความจิตวิทยาการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบ
การสอน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด บทความนี้ช่ือว่า “A model of School Learning” แคร์
รอลได้อธิบายความหมายของครูท่ีมีประสิทธิภาพว่า เป็นครูท่ีสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ให้เวลาแก่นักเรียน
แต่ละคนได้เรียนรู้โดยพิจารณาความแตกต่างของบุคคล และวิชาท่ีสอน บางคนต้องการเวลามากแต่บางคน
ต้องการเวลาน้อย ซึ่งขึ้นกับวิชาท่ีครูสอน รวมทั้งจัดกิจกรรมและ ประสบการณ์เพื่อจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ 
แคร์รอล กล่าวต่อไปว่าการสอน ท่ีมีประสิทธิภาพไม่ได้ขึ้นกับการสอนของครูเท่านั้น แต่ขึ้นกับตัวนักเรียน
ด้วย  คุณลักษณะของนักเรียน มีส่วนให้นักเรียน เรียนรู้ ในอัตราความเร็วแตกต่างกันด้วยคือ 1. ความถนัด 
(Aptitude) หมายถึง ความสามารถของนักเรียนท่ีจะเรียนรู้ 2. ความสามารถท่ีจะเข้าใจส่ิงท่ีครูสอน (Ability 
to Understand Instruction) 3. ความเพียรพยายาม (Perseverance) นักเรียนใช้เวลาสำหรับการเรียนรู้ ซึ่ง
มักจะเนื่องมาจากการท่ีนักเรียนมีแรงจูงใจท่ีจะเรียนรู้ 4. การมีโอกาส ครูให้เวลานักเรียนในการเรียนรู้ส่ิงท่ีครู
สอน โดยคิดถึงความสามารถและความถนัดของนักเรียน การเป็นครูท่ีดีและมีประสิทธิภาพเป็นส่ิงท่ีครูทุกคน
ปรารถนา แต่มักจะคิดกันว่ายากท่ีจะทำได้ บางคนคิดว่าการเป็นครูท่ีดีมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องมีพรสวรรค์ 
หรือเกิดมาด้วยความเป็นครูอยู่ในตัว ท่ีจริงแล้วถ้าหากครูมีความรักอาชีพครู รักนักเรียน และอยากจะ
ช่วยเหลือนักเรียน การเป็นครูท่ีดีและมีประสิทธิภาพ ย่อมเป็นไปได้สำหรับทุกคนโดยสรุป ครูสามารถสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึงการสอนของครูท่ีสามารถให้นักเรียน เกิดการเรียนรู้ตามความถนัดและ
ความสามารถของทุกคน จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น  
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผล  
          2.2 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา   



 
  

  
 

          2.3 เพื่อส่งเสริมผู้บริหาร ให้มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
          2.4 เพื่อส่งเสริมผู้บริหาร ให้มีการวางแผนดำเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน                
          2.5 เพื่อส่งเสริมผู้บริหารให้การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 100 (จำนวน 2๔ คน) ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล         
 3.1.2 ผู้บริหาร จำนวน 1 คน        
           3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด 
ประสิทธิผลสูงสุดตามศักยภาพ 
 3.2.2 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๔. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน 

กิจกรรม/วิธดีำเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. เสนอขออนุมัติโครงการ มีนาคม  256๔ 
 

นางไพรวัลย์ ชาทิพฮด 

๒. ประชุมแต่งต้ังคณะกรรมการ 
 

มีนาคม  256๔ นางไพรวัลย์ ชาทิพฮด 

๓. ดำเนินงานตามกิจกรรม มีนาคม  256๔ นางไพรวัลย์ ชาทิพฮด 
กิจกรรมที่ 1 กำหนดเป้าหมายคุณภาพการจัดการช้ันเรียน  มีนาคม  256๔ นางไพรวัลย์ ชาทิพฮด 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมประจำเดือน 
ของบุคลากร 

พฤษภาคม 256๔ - 
มีนาคม  256๕ 

นางไพรวัลย์ ชาทิพฮด 

กิจกรรมที่ 3  สร้างขวัญกำลังใจ       พฤษภาคม 256๔ - 
มีนาคม  256๕ 

นางไพรวัลย์ ชาทิพฮด 

กิจกรรมที่ 4 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และ 
พันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 

พฤษภาคม 256๔ - 
มีนาคม  256๕ 

นางไพรวัลย์ ชาทิพฮด 

กิจกรรมที่ 5 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

พฤษภาคม 256๔ - 
มีนาคม  256๕ 

นางไพรวัลย์ ชาทิพฮด 

กิจกรรมที่ 6 การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวชิาการท่ี
เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และ
ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

พฤษภาคม 256๔ - 
มีนาคม  256๕ 

นางไพรวัลย์ ชาทิพฮด 



 
  

  
 

กิจกรรมที่ 7 วางแผนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ  

พฤษภาคม 256๔ - 
มีนาคม  256๕ 

นางไพรวัลย์ ชาทิพฮด 

๘. สรุป/รายงานผลการดำเนินการ มีนาคม  25๖๕ นางไพรวัลย์ ชาทิพฮด 
 
๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
๒๐ มีนาคม  256๔ – ๓๑ มีนาคม 25๖๕ 

6. งบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณ จำนวน 30,000 บาท ได้มาจากงบสนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแต่อนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ  ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย 

(ระบุหน่วย) 
งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าน้ำมัน รวม 
1 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากร 

กำหนดเป้าหมายคุณภาพการจัดการช้ันเรียน 
 

 
 

 
 

2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมประจำเดือนของ
บุคลากร 

 
 

 
 

 

3 กิจกรรมที่ 3   สร้างขวัญกำลังใจ  
(วันขึ้นปีใหม่, ย้าย – รับบุคลากร เป็นต้น) 

 
 

 
 

 

4 กิจกรรมที่ 4 พัฒนาวิชาชีพครู อบรมและ
ประชุมสัมมนา 

 
6,240 

 
 6,240 

5 กิจกรรมที่ 5 ศึกษาดูงาน /ประชุม/อบรม      
 - ค่าอาหาร  24X(2 วัน) x 240 = 5,760 

บาท 
 5,760   5,760 

 - ค่าท่ีพัก        
 - ค่าเหมารถ 12,000x2 = 24,000 บาท  18,000   18,000 
 - ค่าป้าย ศึกษาดูงาน /ประชุม/อบรม      
 - ค่ากระดาษทำเกียรติบัตร และแฟ้ม      

รวมกิจกรรมที่ 5     

6 กิจกรรมที่ 6 ประเมินผลการปฏิบัติงาน      
7 กิจกรรมที่ 7 พัฒนาผู้บริหาร      
8 กิจกรรมที่ 8 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 

    

 - ค่าพาหนะเดินทางสำหรับประชุม อบรม
สัมมนาของผู้บริหาร   

 
    



 
  

  
 

 - การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุก
กลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม 

 

    

 - วางแผนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ (นโยบายด้าน PLC 
และ การมีและคงวิทยฐานะ) 

 
    

 - วางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ(โปรแกรมการ
บริหารสถานศึกษา) 

 
    

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย 

(ระบุหน่วย) 
งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าน้ำมัน รวม 
 - มีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการ

ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 

 
 

 
 

 

 - การกำกับ  ติดตาม ประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษา  
(นำเสนอผลงานผู้บริหาร) 

 
 

 
 

 

 - วางแผนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทาง
สังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 

 
 

 
 

 

รวมทั้งสิ้น 30,000   30,000 

หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๗. ระดับความสำเร็จ 

ตัวบ่งชีค้วามสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการกำหนด

เป้าหมายคุณภาพท้ังด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ
สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ร้อยละ ๙๐ 

การประเมินการปฏิบัติงาน การประชุม ,การจัดการ
ช้ันเรียน/แผนฯ/
ภาพถ่าย 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้  เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ร้อยละ ๙๐ 

-การสังเกตและการ
ประเมิน/การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
 

- แบบบันทึกการศึกษา
เด็กรายบุคคล 
- แบบบันทึกการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 



 
  

  
 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา ร้อยละ ๙๐ 

-สังเกต ,ตรวจ 
และการประเมิน 
การปฏิบัติงาน 
 

- แผนการจัดการเรียนรู้ 
-รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
-ภาพถ่ายการปฏิบัติ
หน้าท่ีหรือการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ ๙๐ 
 

สังเกต ,ตรวจ 
และการประเมิน 
การปฏิบัติงาน 
 

-แบบบันทึกการใช้ส่ือ/
รายงานการเชิญวิทยากร
ภายนอก 
-ภาพถ่ายการปฏิบัติ
หน้าท่ีหรือการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

ตัวบ่งช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
5. เพื่อส่งเสริมผู้บริหารให้ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ร้อยละ ๙๐ 

แผนพัฒนาคุณภาพ แผนพัฒนาคุณภาพ 

6. เพื่อส่งเสริมผู้บริหาร ให้มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ร้อยละ ๙๐ 

แผนพัฒนาคุณภาพ แผนพัฒนาคุณภาพ 

7. เพื่อส่งเสริมผู้บริหาร ให้มีการวางแผนดำเนินงาน
พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน  ทุก
กลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  
ร้อยละ ๙๐ 

ตรวจ logbook 
 

logbook 
 

8. เพื่อส่งเสริมผู้บริหารให้มี วางแผนพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ ๙๐ 

ตรวจ logbook 
 

logbook 
 

9. การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษา ร้อยละ ๙๐ 

ความพึงพอใจ 
 

แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  ครูบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล  
 8.2  ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา   
 8.3  ผู้บริหารท่ี มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกจิท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 8.4 ผู้บริหารมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 8.5 ผู้บริหารมีการวางแผนดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุก
กลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 



 
  

  
 

 8.6 ผู้บริหารมีการวางแผนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
 8.7 ผู้บริหารมีการวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
 8.8 ผู้บริหารมีการวางแผนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทางสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 
 8.9 ผู้บริหารมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 
 8.10 ผู้บริหารมีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 
           เห็นควรอนุมัติ                                                
          ไม่เห็นควรอนุมัติ 
 
 
 
  
(ลงช่ือ)                              ผู้เสนอโครงการ  (ลงช่ือ)                           ผู้เห็นชอบโครงการ            
         (นางไพรวัลย์ ชาทิพฮด)                          (นางกุหลาบ ดอนชัย)                               
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ       หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
           
 
       อนุมัติ 
                                                                ไม่อนุมัติ 
 
 
 
       (ลงช่ือ)                                           ผู้อนุมัติโครงการ 
                        (นายเฉลิมชัย ศรีชาติ) 
                ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
  

  
 

โครงการที ่1๘  โครงการจัดจ้างครูอัตราจ้าง และนักการภารโรง 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ข้อท่ี 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
ข้อท่ี 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกุหลาบ ดอนชัย นางเริงฤดี กมลคร 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม  2564 – มีนาคม 2565 
1.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2544 หมวด 7 มาตรา 52 ให้มีการจัดการส่งเสริมพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูงอย่างต่อเนื่องและ
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพทุกด้าน ในการท่ีจะพัฒนาเด็กให้มีลักษณะดังกล่าวนั้นจะต้องพัฒนาครูให้
เปล่ียนแปลงวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากครูไปสู่เด็ก แต่สภาพปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนต้ังแต่ช้ันอนุบาล 1  
ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีครูจำนวน 1๘ คน แต่ขาดแคลนครูตามสาขาวิชาเอก และไม่มีนักการภารโรง 
ถึงจะส่งเสริมพัฒนาครูให้มีคุณภาพอย่างไรก็ยากท่ีจะพัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้าน
คุณภาพผู้เรียนและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาได้ เนื่องจากสาเหตุครูไม่ตรง
วิชาเอก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องจัดจ้างครูให้ตรงวิชาเอก โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงจึงได้เขียน
โครงการเพื่อจัดจ้างครูอัตราจ้างช่ัวคราว และนักการภารโรง เพื่อทำหน้าท่ีจัดการเรียนการสอน และดูแลความ
ปลอดภัยในสถานศึกษาตามความเหมาะสมจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1   เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนและมี 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา 

2.2 เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ปฐมวัย และวิชาดนตรีในระดับ
ประถมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
          2.3 เพื่อสอนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาทุกวิชาตามความเหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1  ร้อยละ 90 % นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาทุกคนคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตาม
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา  

3.1.2  90 % การจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาวิชาภาษาไทยและวิชาอื่นท่ีได้รับ
มอบหมายมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 



 
  

  
 

    3.2 เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรีย 

และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา 
4. วิธีการและระยะเวลาดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมท่ี 1  จัดประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

พฤษภาคม 256๔ - มีนาคม  256๕ นางกุหลาบ ดอนชัย 

กิจกรรมท่ี 2  ประชุมจัดทำโครงการ พฤษภาคม 256๔ - มีนาคม  256๕ นางกุหลาบ ดอนชัย  
กิจกรรมท่ี 3  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ พฤษภาคม 256๔ - มีนาคม  256๕ นางกุหลาบ ดอนชัย  
กิจกรรมท่ี 4  ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ พฤษภาคม 256๔ - มีนาคม  256๕ นางกุหลาบ ดอนชัย  
กิจกรรมท่ี 5  นิเทศ  ติดตาม  และประเมินผล พฤษภาคม 256๔ - มีนาคม  256๕ นางกุหลาบ ดอนชัย  
กิจกรรมท่ี 6  สรุปและรายงานผล พฤษภาคม 256๕ นางกุหลาบ ดอนชัย  

 

6. งบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณ จำนวน ๒1๐,๐00 บาท ได้มาจากงบสนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแต่อนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ  ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย 

(ระบุหน่วย) 
งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าน้ำมัน รวม 
1 กิจกรรมที่ 1 จัดจ้างครูอัตราจ้าง

ช่ัวคราว จำนวน 3 คน  
(เดือนละ 5,000 บาท จำนวน 12 
เดือน) 
 

5,000x3 
=15,000 
15,000x12= 
18๐,๐00 

18๐,๐00   18๐,๐00 

รวมกิจกรรมที่ ๑ 18๐,๐00   18๐,๐00 

๒ กิจกรรมที่ ๒ จัดจ้างนักการภารโรง 
จำนวน ๑ คน  
(เดือนละ 5,000 บาท  
จำนวน 10 เดือน) 

5,000x10 
=5๐,000 

 

5๐,000   5๐,000 

รวมกิจกรรมที่ ๒ 5๐,000   5๐,000 

รวมทั้งสิ้น ๒1๐,๐00   ๒1๐,๐00 

 

 



 
  

  
 

7. การประเมินผล  

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาทุกคนคนได้รับ

การพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามมาตรฐานด้าน
คุณภาพผู้เรียนและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

- การสังเกตและการประเมิน/ 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

- ประเมินผลโดยการ
สังเกต  สัมภาษณ์   
- ประเมินผลงาน การพัฒนา
ของนักเรียน 
- ประเมินสรุปผลจากแบบ
สำรวจความพึงพอใจ 

2. การจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา
วิชาภาษาไทยและวิชาอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

- การสังเกตและการประเมิน/ 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

- ประเมินผลโดยการ
สังเกต  สัมภาษณ์   
- ประเมินผลงาน การพัฒนา
ของนักเรียน 
- ประเมินสรุปผลจากแบบ
สำรวจความพึงพอใจ 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษา 
 

                         เห็นควรอนุมัติ                                                
         ไม่เห็นควรอนุมัติ 
 
 
(ลงช่ือ)                             ผู้เสนอโครงการ  (ลงช่ือ)                           ผู้เห็นชอบโครงการ              
          (นางกุหลาบ ดอนชัย)                                                (นางกุหลาบ ดอนชัย)                                             
 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ                    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
   
            อนุมัติ 
                                                               ไม่อนุมัติ 
 
 
 
            (ลงช่ือ)                                          ผู้อนุมัติโครงการ 
                        (นายเฉลิมชัย ศรีชาติ) 
                ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 



 
  

  
 

โครงการที ่1๙  โครงการเดินทางไกล  เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ–เนตรนารี และยุวกาชาด 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย ส่งเสริม

และพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพผู้เรียน   
   1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

  ข้อท่ี 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
ข้อท่ี 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

   ข้อท่ี 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางไพรวัลย์ ชาทิพฮด  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม  256๔ – มีนาคม 256๕ 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ได้กำหนดให้มีการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งแบ่งเป็นกิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมตามความสนใจ โดยกิจกรรมนักเรียนได้
กำหนดให้มีวิชาลูกเสือ – เนตรนารี และยุวกาชาด ขึ้นในทุกระดับช้ัน ดังนั้นกิจกรรมพฒันาผู้เรียนจึงจัดสรร
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และ
สามารถนำความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ได้ในสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และใน
หลักสูตรรายวิชาลูกเสือ – เนตรนารี และยุวกาชาด ได้กำหนดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม โดยกำหนดระยะเวลา
การเข้าค่ายพักแรมดังนี้คือ ระดับอนุบาลลูกเสือเตรียมสำรอง ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 เดินทางไกล 
สะกดรอยลูกเสือสำรอง  ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ลูกเสือ – เนตรนารี เดิน
ทางไกลและเข้าค่ายพักแรม 2 วัน 1 คืน ท้ังนี้เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการดำรงชีวติแบบชาว
ค่าย รวมทั้งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยาจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนวิชาลูกเสือ - เนตรนารี ครบตามกระบวนการของหลักสูตร 
 2.2 เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัย เกิดความรักและสามัคคีในหมู่คณะ 
 2.3 เพื่อให้นักเรียนได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน ์และช่วยเหลือผู้อื่น 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1  ลูกเสือเตรียมสำรอง จำนวน ๕๘  คน 
3.1.๒  ลูกเสือสำรอง ยุวกาชาด จำนวน ๘๗  คน 
3.1.๓. ลูกเสือสามัญ และยุวกาชาด จำนวน ๙๗ คน 
3.1.๔  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน ๖๗ คน 

     



 
  

  
 

3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 ร้อยละ 100 นักเรียนมีความรัก ความสามัคคี เสียสละ และช่วยเหลือกิจกรรมกันมากขึ้น 
 3.2.2 ร้อยละ 100 นักเรียนสามารถนำความรู้ ทักษะ และทัศนคติท่ีดีไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 
๔. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน 

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ 
 

มีนาคม  256๔ 
 

นางไพรวัลย์ ชาทิพฮด 

๒. วางแผนและจัดทำโครงการ มีนาคม  256๔ นางไพรวัลย์ ชาทิพฮด 
๓. เสนอโครงการต่อหัวหน้ากลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้อง/เสนอ
โครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้อำนวยการสถานศึกษา 
 

มีนาคม  256๔ นางไพรวัลย์ ชาทิพฮด 

๔. ดำเนินงานตามกิจกรรมในโครงการ 
ลูกเสือเตรียมสำรอง(JUNIOR  SCOUT) 

 
 
 

มกราคม 256๕ – 
กุมภาพันธ์ 256๕ 

นางเริงฤดี กมลคร   
นางสาวชลลัดดา  บรรพรม 

กิจกรรมที่ 1  เดินทางไกลและสะกดรอย 
ลูกเสือเตรียมสำรอง(JUNIOR  SCOUT) 
กิจกรรมที่ 2  เดินทางไกลและสะกดรอย 
ลูกเสือสำรอง และยุวกาชาด 

นางไพรวัลย์ ชาทิพฮด  
นางภัทรนิษฐ์  คำวิโส   
นางสาวจันทิมา ใจจุลละ 

กิจกรรมที่ 3  เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ 
และยุวกาชาด 

นายนิติกรณ์ นารี   
นางสาวอรยุพา  พลโสดา   

กิจกรรมที่ 4  เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ นายแผน ปัญญา   
นายสันติ โทฮาด 

กิจกรรมที่ ๕  กิจกรรมยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ นางสาวอรยุพา  พลโสดา   
๕. สรุป/รายงานผลการดำเนินการตามโครงการ มีนาคม  25๖๕ นางไพรวัลย์ ชาทิพฮด 

 
๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
๒๐ มีนาคม  256๔ – ๓๑ มีนาคม 25๖๕ 

 

 

 

 



 
  

  
 

6. งบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณ จำนวน 13,๐00 บาท ได้มาจากงบสนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแต่อนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (เงินพัฒนาผู้เรียน) ดังมรีายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย 

(ระบุหน่วย) 
งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ค่า

น้ำมัน 
รวม 

1 กิจกรรมที่ 1  เดินทางไกลและสะกดรอย 
ลูกเสือเตรียมสำรอง(JUNIOR  SCOUT) 

 
    

 - ค่าอาหารสำหรับลูกเสือ - เนตรนารี   3,000   3,000 
รวมกิจกรรมที่ 1 3,000   3,000 

2 กิจกรรมที่ 2  เดินทางไกลและสะกดรอย 
ลูกเสือสำรอง 

     

 - ค่าอาหารสำหรับลูกเสือ - เนตรนารี   3,000   3,000 
รวมกิจกรรมที่ 2 3,000   3,000 

3 กิจกรรมที่ 3  เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ 
สามัญ และยุวกาชาด 

     

 - ค่าอาหารสำหรับลูกเสือ - เนตรนารี  3,000   3,000 
 รวมกิจกรรมที่ ๓ 3,000   3,000 

๔ กิจกรรมที่ 4  เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ 
สามัญรุ่นใหญ่ 

     

 - ค่าอาหารสำหรับลูกเสือ - เนตรนารี  3,000   3,000 
 รวมกิจกรรมที่ ๕ 3,000   3,000 

๕ กิจกรรมที่ ๕  กิจกรรมยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ 1,000   1,000 
รวมทั้งสิ้น 1,000   1,000 

หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๗. ระดับความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. นักเรียนท่ีมีความรู้และทักษะในกิจกรรมลูกเสือ - 
เนตรนารี และยุวกาชาด ครบตามหลักสูตรท่ีกำหนด  
ร้อยละ ๙๐ 

การสังเกต แบบสังเกต 

2. นักเรียนท่ีมีความรัก ความสามัคคี เสียสละ และ
ช่วยเหลือกิจกรรมกันมากขึ้น ร้อยละ ๙๐ 

การสังเกต แบบสังเกต 
 



 
  

  
 

3. นักเรียนท่ีสามารถนำความรู้ ทักษะ และทัศนคติท่ีดีไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  ร้อยละ ๙๐ 

การสังเกต 
การสอบถาม 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 นักเรียนทุกคนมีความรู้และทักษะในกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ครบตามหลักสูตรท่ีกำหนด 

 8.2 นักเรียนทุกคนมีระเบียบวินัย มีความรัก ความสามัคคี เสียสละ และช่วยเหลือกิจกรรมกันมากขึ้น 
 8.3 นักเรียนทุกคนสามารถนำความรู้ ทักษะ บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นได้ 
 
 
                         เห็นควรอนุมัติ                                                
         ไม่เห็นควรอนุมัติ 
 
 
 
 
(ลงช่ือ)                              ผู้เสนอโครงการ  (ลงช่ือ)                           ผู้เห็นชอบโครงการ            
        (นางไพรวัลย์ ชาทิพฮด)                                               (นายพยอม โพนไสว) 
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ        หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
 
 
    
            อนุมัติ 
                                                               ไม่อนุมัติ 
 
 
 
 
            (ลงช่ือ)                                           ผู้อนุมัติโครงการ 
                        (นายเฉลิมชัย ศรีชาติ) 
                ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 
 

 
 

 
      

 



 
  

  
 

โครงการที ่๒๐  โครงการทัศนศึกษานอกสถานท่ีประจำปี 256๔ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา 
   กลยุทธ์ที่ 3 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย ส่งเสริม
   และพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
   เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน   
   1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ข้อท่ี 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

ข้อท่ี 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   ข้อท่ี 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอรยุพา พลโสดา นางกุหลาบ ดอนชัย  
   นางภัทรนิษฐ์ คำวิโส  นางสาวไพวรรณ มณีศรี 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม  256๔ – มีนาคม 256๕ 
1.  หลักการและเหตุผล 

การท่ีจะพัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้นั้น แหล่งการเรียนรู้เป็นส่ิงสำคัญ ดังใน มาตรา 25 กล่าวว่า รัฐต้องส่งเสริมการ
ดำเนินงานและการจัดต้ังแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์  หอศิลป์ 
สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬา และนันทนาการ
แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จึงมีโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนพร้อมท้ังส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำให้นักเรียนมีเจตคติ 
ท่ีดี  มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกลและนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงเพื่อมุ่งให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงปฏิบัติจริงและเกิดความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง    
2. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
 2.๒ เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งเรียนรู้ 
 ๒.3 เพื่อใหน้ักเรียนกระตือรือร้นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 ๒.4 เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการศึกษานอกสถานท่ี 
 ๒.5 เพื่อให้นักเรียนรู้จักการนำความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื ่อให้เกิดประโยชน์และ
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.๑ จำนวนนักเรียน  3๑0  คน  



 
  

  
 

           3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 ร้อยละ 95 ผู้เรียนมีความรู้ มีการพัฒนาตนเองในการเรียนรู้ จากประสบการณ์ตรงอย่าง
ต่อเนื่อง 
๔. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน 

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 การทัศนศึกษานอกสถานศึกษา   
สายช้ันอนุบาล 

พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 
2564 

นางกุหลาบ ดอนชัย 
และคณะ 

กิจกรรมที่ 2 การทัศนศึกษานอกสถานศึกษา   
สายช้ัน ป.1 – ป.3 

พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 
2564 

นางภัทรนิษฐ์ คำวิโส 
และคณะ 

กิจกรรมที่ 3 การทัศนศึกษานอกสถานศึกษา   
สายช้ัน ป.4 – ป.5 

พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 
2564 

นางสาวอรยุพา พลโสดา
และคณะ 

กิจกรรมที่ 4 การทัศนศึกษานอกสถานศึกษา   
สายช้ัน ม.1 – ม.3 

พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 
2564 

นางสาวอรยุพา พลโสดา
และคณะ 

 
๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
 พฤษภาคม 256๔ – มีนาคม 256๕ 

6. งบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณ จำนวน 76,000 บาท ได้มาจากงบสนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแต่อนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน(พัฒนาผู้เรียน) ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ  ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย 

(ระบุหน่วย) 
งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าน้ำมัน รวม 
1 กิจกรรมที่ 1  ทัศนศึกษานอกสถานท่ี

ระดับช้ันอนุบาล ๑,2,3 
 

    

 - จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ีช้ัน
อนุบาล 2,3 (พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  
จังหวัดร้อยเอ็ด) 

2 คัน 
(9,000X2) 

 

18,000   18,000 

รวมกิจกรรมที่ 1   18,000   18,000 
 

 

 

 



 
  

  
 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย 

(ระบุหน่วย) 
งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าน้ำมัน รวม 
2 กิจกรรมที่ 2 ทัศนศึกษานอกสถานท่ีช้ัน  

ป.1-3 
 

    

 - จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ีช้ัน  
ป.1-3 (พิพิธภัณฑ์หอแก้ว จังหวัดมุกดาหาร) 

2  คัน 
(7,000X2) 

14,000   14,000 

รวมกิจกรรมที่ 2 14,000   14,000 
3 กิจกรรมที่ 3 ทัศนศึกษานอกสถานท่ี 

ช้ัน ป.4-6 
     

 - จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ี ป.4-6 
(พิพิธภัณฑ์หอแก้ว จังหวัดมุกดาหาร) 

2 คัน 
(7,000X2) 

14,000   14,000 

รวมกิจกรรมที่ 3 14,000   14,000 
4 กิจกรรมที่ 4 ทัศนศึกษานอกสถานท่ี 

ช้ัน ม.1-3 
 

    

 - (สวนหินผางามหรือคุนหมิงเมืองเลย 
 จังหวัดเลย) 

2 คัน 
(9,000X2) 

18,000   18,000 

รวมกิจกรรมที่ 4   18,000   18,000 
รวมทั้งสิ้น 76,000     76,000   

หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๗. ระดับความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ร้อยละนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษานอก
สถานท่ี 100% 

การตรวจสอบ 
 

แบบการตรวจสอบ 
 

๒. 2. ร้อยละนักเรียนได้รับความรู้จากการเข้าร่วม
กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ี 100% 

การตรวจสอบ 
 

แบบการตรวจสอบ 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจต่อการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ 

 8.2 นักเรียนได้รับประสบการณ์และสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 
 8.3 นักเรียนเกิดทักษะ แนวคิดท่ีดีเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 8.4 นักเรียนรู้จักนำวิธีการทางแหล่งเรียนรู้ท่ัวไป เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน  
 
 



 
  

  
 

 
           เห็นควรอนุมัติ                                                
          ไม่เห็นควรอนุมัติ 
 
 
 
  
(ลงช่ือ)                               ผู้เสนอโครงการ  (ลงช่ือ)                           ผู้เห็นชอบโครงการ            
        (นางสาวอรยุพา พลโสดา)                             (นายพยอม  โพนไสว)                               
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ            หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
           
 
       อนุมัติ 
                                                                ไม่อนุมัติ 
 
 
 
 
       (ลงช่ือ)                                            ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายเฉลิมชัย ศรีชาติ) 
                ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
  

  
 

โครงการที ่21  โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ข้อท่ี 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสันติ  โทฮาด 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม  2564 – มีนาคม 2565 

1.  หลักการและเหตุผล 
 การยกระดับมาตรฐานคุณภาพของโรงเรียนให้มีบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอน  
เพื่อให้นักเรียนมีความสุข มุ่งเน้นการสอนตามธรรมชาติ และปลูกฝังเรื่องความสะอาด ส่ิงแวดล้อม
เปรียบเสมือนครูท่ีพูดไม่ได้ ของนักเรียนทุกคน บริเวณโรงเรียนเป็นเครื่องเชิดหน้าชูตาของโรงเรียน การจัดภูมิ
ทัศน์ในโรงเรียนให้ร่มรื่น มีต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ สวนหย่อม ย่อมส่งผลให้นักเรียนได้รับอิทธิพลเป็นคน
ละเอียดอ่อน จิตใจแจ่มใส รักสวยรักงาม จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อส่งผลให้โรงเรียนมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง และนักเรียนมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษา 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมภายท่ีดี มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
          2.2 เพื่อให้การบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 1. นักเรียน จำนวน 310 คน ได้พัฒนาเต็มศักยภาพ 
 2. บริเวณโรงเรียน 13 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา 
    3.2 เชิงคุณภาพ 
 1. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีดีและการส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 2. ร้อยละ 95 ของสภาพแวดล้อมท่ีดีอย่างเพียงพอ และมีความปลอดภัย 
4. วิธีการ / ข้ันตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร พฤษภาคม 2564 นายสันติ  โทฮาด 
2. จัดทำคำส่ังคณะกรรมการดำเนินงาน พฤษภาคม 2564 นายสันติ  โทฮาด 
กิจกรรมที่ 1 ปลูกต้นไม้/จัดสวนหย่อม พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 นายสันติ  โทฮาด 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม 5 ส (ห้องเรียนน่าดู 
น่าอยู่ น่าทำงาน บริการประทับใจ)  
- ห้องเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ 

พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564 นายสันติ  โทฮาด 

สรุป/รายงานผลการดำเนินการ มีนาคม 2564 นายสันติ  โทฮาด 



 
  

  
 

5. ระยะเวลาดำเนินการ  
   17 พฤษภาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 

6. งบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณ จำนวน 10,000  บาท ได้มาจากงบสนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแต่อนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ  ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย 

(ระบุหน่วย) 
งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าน้ำมัน รวม 
1 กิจกรรมที่ 1 ปลูกต้นไม้/จัดสวนหย่อม   4,000  4,000 
2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม 5 ส (ห้องเรียนน่าดู 

น่าอยู่ น่าทำงาน บริการประทับใจ)  
- ห้องเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ 

  6,000  6,000 

รวมทั้งสิ้น  10,000    10,000   

หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7. ระดับความสำเร็จ  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีดีและการบริการท่ี
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

การตรวจสอบ แบบการตรวจสอบ 

2. ความสำเร็จของโครงการตามแผนแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2564 ร้อยละ 95 

การตรวจสอบ แบบการตรวจสอบ 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมภายท่ีดี มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 8.2  เพื่อการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

  
 

                         เห็นควรอนุมัติ                                                
         ไม่เห็นควรอนุมัติ 
 
 
 
 
(ลงช่ือ)                         ผู้เสนอโครงการ  (ลงช่ือ)                           ผู้เห็นชอบโครงการ              
          (นายสันติ  โทฮาด )                                                  (นายพยอม โพนไสว)                                             
 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ                    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
 
 
            อนุมัติ 
                                                               ไม่อนุมัติ 
 
 
 

              (ลงช่ือ)                                              ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายเฉลิมชัย ศรีชาติ) 
                  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 
            
 
 
 
         
  
  
 
 
            

 

 

 

 



 
  

  
 

โครงการที ่2๒  โครงการส่งเสริมการพัฒนากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครอง 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 4 สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ

บริหารและการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการกระจายอำนาจอย่างมีประสิทธิภาพบน
หลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ข้อท่ี 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพยอม โพนไสว 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม  256๔ – มีนาคม 256๕ 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านการ
ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของโรงเรียน มีสภาพปัญหาในการดำเนินงานคือ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ขาดความรู้ ความเข้าใจ ไม่เห็นความสำคัญในการปฏิบัติงานตามหน้าท่ี
ของตนเอง ขาดความตระหนักที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของโรงเรียน  เพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในด้านการส่งเสริมการจัดกิจการของโรงเรียน ตามบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2545  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 โดยใช้กระบวนการ
การมีส่วนร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการศึกษาดูงาน เพื่อให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานตาม
หน้าท่ีด้านการส่งเสริมสนับสนุนกิจการของโรงเรียนได้ครอบคลุม สามารถให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุน
การดำเนินงานของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี ให้เกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น มีความพร้อม มีความต้องการท่ีจะอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าท่ีให้ดี
ยิ่งขึ้นจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น   
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล 
           2.2  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และผู้ปกครอง ในการจัดการศึกษา 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 1. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จำนวน  15  คน 
 2. ผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 3๑0  ครอบครัว          
    3.2 เชิงคุณภาพ 
 1. คณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล 



 
  

  
 

 2. ชุมชน และผู้ปกครอง ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างดี 
๔. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน 

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ/
วางแผนและจัดทำโครงการ 

พฤษภาคม 256๔ นายพยอม โพนไสว  
 

๓. เสนอโครงการต่อหัวหน้ากลุ่มงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง/เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจาก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

พฤษภาคม 256๔ นายพยอม โพนไสว  
 

กิจกรรมที่ 1  ประชุมกรรมการสถานศึกษา พฤษภาคม 256๔ – มีนาคม 256๕ นายพยอม โพนไสว 
กิจกรรมที่ 2  ประชุมผู้ปกครอง พฤษภาคม 256๔ – มีนาคม 256๕ นายพยอม โพนไสว 
กิจกรรมที่ 3  อบรมสัมมนา(ศึกษาดูงาน) พฤษภาคม 256๔ – มีนาคม 256๕ นายพยอม โพนไสว 

 
๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
๒๐ มีนาคม  256๔ – ๓๑ มีนาคม 25๖๕ 

6. งบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณ จำนวน 5,000 บาท ได้มาจากงบสนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแต่อนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ  ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย 

(ระบุหน่วย) 
งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าน้ำมัน รวม 
1 กิจกรรมที่ 1  ประชุมกรรมการสถานศึกษา      

 - จัดประชุมในเดือนพฤษภาคม  
และเดือนมีนาคม 

     

2 กิจกรรมที่ 2   ประชุมผู้ปกครอง      
 - จัดประชุมผู้ปกครองในเดือนพฤษภาคม      
 - ค่าป้ายอิงเจ็ท  1  แผ่น       

รวมกิจกรรมที่ 2        
3 กิจกรรมที่ 3  อบรมสัมมนา 

- ค่าเบ้ียเล้ียงพาหนะเดินทางสำหรับ
กรรมการสถานศึกษาไปอบรมสัมมนา 

  5,000  5,000 

รวมกิจกรรมที่ 3  5,000  5,000 
รวมทั้งสิ้น  5,000  5,000 

หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 



 
  

  
 

๗. ระดับความสำเร็จ 

ตัวบ่งชีค้วามสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. คณะกรรมการสถานศึกษา รู้และปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ี
ระเบียบกำหนด ร้อยละ ๙๕ 

การสอบถาม แบบสอบถาม 
 

2. คณะกรรมการสถานศึกษากำกับติดตาม ดูแลและ
ขับเคล่ือนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผล
สำเร็จตามเป้าหมาย ร้อยละ ๙๕ 

การสอบถาม แบบสอบถาม 
 

3. ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันา
สถานศึกษา ร้อยละ ๙๕ 

การสอบถาม 
การสังเกต 

แบบสอบถาม 
แบบสังเกต 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 8.1 คณะกรรมการสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
           8.2 ชุมชน และผู้ปกครอง ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างดี 
      
 
    (ลงช่ือ)                               ผู้เสนอโครง   
              (นายพยอม โพนไสว)                                           
    ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
   
                       เห็นควรอนุมัติ                                                
       ไม่เห็นควรอนุมัติ 
 
 
    (ลงช่ือ)                               ผู้เห็นชอบโครงการ              
     (นายพยอม โพนไสว)                                             
                    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
 
            อนุมัติ 
                                                               ไม่อนุมัติ 
 
 
 
            (ลงช่ือ)                                            ผู้อนุมัติโครงการ 
                         (นายเฉลิมชัย ศรีชาติ) 
                ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 



 
  

  
 

โครงการที ่2๓  โครงการจัดวางระบบควบคุมภายใน 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติให้แก่นักเรียนทุกคน 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ   

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
   2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

   2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
   2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี 
   คุณภาพ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางภัทรนิษฐ์ คำวิโส  นางไพรวัลย์ ชาทิพฮด 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม  2564 – มีนาคม 2565 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544   
ข้อ 5 กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในท้ายระเบียบ
เป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันท่ีระเบียบนี้ใช้บังคับ และรายงานความคืบหน้าในการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในต่อผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจทุกหกสิบวัน พร้อมท้ัง
ส่งสำเนาให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และข้อ 6  กำหนดให้หน่วยรับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละครั้ง ภายในเก้าสิบ
วันนับจากวันส้ินปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี เว้นแต่การรายงานครั้งแรกให้กระทำภายในสองร้อย
ยี่สิบวันนับจากวันวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ  
 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีความเส่ียงในการบริหารงานท้ัง 4 งาน 
ได้แก่ งานบริหารท่ัวไป งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ และงานบริหารบุคลากร และยากในการ
จัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6  
 เพื่อให้การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนจึงได้ดำเนินงาน
โครงการจัดวางระบบควบคุมภายในขึ้น  

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อจัดวางระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  



 
  

  
 

 2.2 เพื่อจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ
กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6  
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 1. บุคลากรท่ีรับผิดชอบกลุ่มงานท้ัง 4 กลุ่มงาน คือ กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ  กลุ่มบรหิารงานท่ัวไป กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
 1. กลุ่มบริหารงานท้ัง 4 กลุ่มงาน คือ กลุ่มบริหารงานวิชาการ  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  
กลุ่มบริหารงานท่ัวไป กลุ่มบริหารงานบุคคล มีการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 
 2. โรงเรียนจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน แผ่นดิน ว่าด้วยการ
กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544 ข้อ 6 เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและทันตาม
กำหนด 
๔. วิธีการและระยะเวลาดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการ/วางแผนปฏิบัติการ พฤษภาคม 2563 นางภัทรนิษฐ์  คำวิโส  
2. ดำเนินการประเมิน/วิเคราะห์ความเส่ียง/ 
วางแผน เพื่อบริหารความเส่ียงและ 
รายงานผลการประเมินระบบควบคุมภายใน   
ประจำปีงบประมาณ 256๔ 

พฤษภาคม 256๔ - สิงหาคม  
256๕ 

นางภัทรนิษฐ์  คำวิโส 
นางไพรวัลย์ ชาทิพฮด 

3. ติดตามการดำเนินงานตามแผนการบริหาร
ความเส่ียง และควบคุมภายใน  
ช่วง 6 เดือนแรก 

กันยายน 256๔ นางภัทรนิษฐ์  คำวิโส 
นางไพรวัลย์ ชาทิพฮด 

4. แจ้งแผนการปรับปรุงแก่บุคลากร  
เพื่อดำเนินการ 

ตุลาคม  256๔ นางภัทรนิษฐ์  คำวิโส 
นางไพรวัลย์ ชาทิพฮด 

5. ติดตามการดำเนินงานตามแผนส้ินงวด
ปีงบประมาณ  256๔ 

มีนาคม  256๕ นางภัทรนิษฐ์  คำวิโส 
นางไพรวัลย์  ชาทิพฮด 

6. สรุปผลและรายงานผลดำเนินโครงการ มีนาคม  256๕ นางภัทรนิษฐ์ คำวิโส 
นางไพรวัลย์ ชาทิพฮด 

๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
๑๗ พฤษภาคม  256๔ – ๓๑ มีนาคม 25๖๕ 

 

 



 
  

  
 

6. งบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณ จำนวน 500 บาท ได้มาจากงบสนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ  ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย 

(ระบุหน่วย) 
งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าน้ำมัน รวม 
1 กิจกรรมที่ 1 จัดวางระบบควบคุมภายใน      

 -  กระดาษ A 4 3 รีม  360  360 
 -  แฟ้มสันเก็บเอกสาร 2 แฟ้ม  140  140 

รวมทั้งสิ้น  500  500 

หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๗. ระดับความสำเร็จ 

๗.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ร้อยละ 9๕ 
 ๗.2 มีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 95 
 ๗.3 บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมวางแผน ปรับปรุงพัฒนาและร่วมรับผิดชอบต่อการจัด
การศึกษา 
 ๗.4  กลุ่มบริหารงานท้ัง 4 กลุ่มงาน คือ กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
กลุ่มบริหารงานท่ัวไป กลุ่มบริหารงานบุคคล มีการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 
 ๗.5  โรงเรียนจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย 
การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและ 
ทันตามกำหนด 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. โรงเรียนจัดวางระบบควบคุมภายในเป็นไปตาม 
กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 

สอบถาม/สัมภาษณ์ แบบสอบถาม 

2. โรงเรียนจัดทำแบบรายงานการควบคุมภายในตาม 
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ 
กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6   
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและทันตาม 
กำหนด 

สอบถาม/สัมภาษณ์ แบบสอบถาม 

 

 

 



 
  

  
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 กลุ่มบริหารงานท้ัง 4 กลุ่มงาน คือกลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

กลุ่มบริหารงานท่ัวไป กลุ่มบริหารงานบุคคล มีการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

8.2 โรงเรียนจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย 
การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและ 
ทันตามกำหนด 
 
 
 
(ลงช่ือ)                             ผู้เสนอโครงการ  (ลงช่ือ)                               ผู้เสนอโครงการ              
         (นางภัทรนิษฐ์  คำวิโส)                                              (นางไพรวัลย์  ชาทิพฮด)                                             
 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ             ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
 
 

เห็นควรอนุมัติ                                                
ไม่เห็นควรอนุมัติ 

 
 
 

(ลงช่ือ)                                  ผู้เห็นชอบโครงการ              
                          (นายพยอม โพนไสว)                                             

          หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
 
 
            อนุมัติ 
                                                               ไม่อนุมัติ 
 
 
 
 
            (ลงช่ือ)                                           ผู้อนุมัติโครงการ 
                        (นายเฉลิมชัย  ศรีชาติ) 
                ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 
 



 
  

  
 

โครงการที ่2๔ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย ส่งเสริม
   และพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
   เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน   
   1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

  ข้อท่ี 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
ข้อท่ี 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

   ข้อท่ี 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางภัทรนิษฐ์ คำวิโส  นางสาวจันทิมา ใจจุลละ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม  2564 – มีนาคม 2565 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบนันักเรียนโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา มีแนวโน้มด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ี
พึงประสงค์อยู่ในระดับต่ำลงมีสาเหตุเนื่องมาจาก มีส่ือและเทคโนโลยีเข้ามาเผยแพร่และมีอิทธิพลใน
ชีวิตประจำวันของนักเรียนและมีครูบางส่วนเท่านั้นท่ีปลูกฝังคุณธรรมให้กับนักเรียนรวมทั้งขาดความร่วมมือกัน
ระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชนในการปลูกฝังคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง ถ้าไม่รีบแก้ไขนักเรียนอาจสร้างปัญหา
ให้ครอบครัวโรงเรียน ชุมชนและสังคมได้ แนวทางการแก้ไขปัญหาต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการ
ร่วมกันจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมด้านวินัยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวที มีความเมตตา
กรุณา ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ ความเสียสละเพื่อส่วนรวมการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า รวมทั้งมีความ
ภูมิใจในความเป็นไทยให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนจนเป็นกิจนิสัยชีวิตประจำวันโครงการนี้
สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติท่ีเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้คู่คุณธรรมดังนั้น
ทางงานส่งเสริมกิจการนักเรียน โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา จึงได้จัดโครงการส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
2.2 เพื่อลดปัญหาสังคมด้านคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ท่ีเกิดขึ้นใน ครอบครัว

โรงเรียนและชุมชน 
           2.4 เพื่อให้นักเรียนตระหนักและรับรู้ถึงความสำคัญของพิธีไหว้ครู 
           2.5 เพื่อให้นักเรียนมีค่านิยมการแสดงความเคารพ กตัญญูกตเวทีและการเป็นนักเรียนท่ีดี 
           2.6 เพื่อให้นักเรียนได้รู้สึกรำลึกในพระคุณครู 

 2.8 เพื่อให้ ผู้ปกปกครองและนักเรียนได้รับทราบ นโยบาย แนวทางปฏิบัติกฎและระเบียบต่างๆของ  
ทางโรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติร่วมกัน 
 



 
  

  
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 นักเรียน ร้อยละ 90 ของท้ังโรงเรียน (3๑๐ คน) ได้รับการปลูกฝังให้มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 3.1.2  นักเรียน ร้อยละ 90 ของท้ังโรงเรียน (3๑0 คน) ลดการสร้างปัญหาสังคมด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ท่ีเกิดขึ้นใน ครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 

3.1.3 นักเรียนช้ันอนุบาลช้ันปีท่ี 1 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 3๑0 คน 
    3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1  นักเรียนได้รับการปลูกฝังให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 3.2.2  นักเรียนลดการสร้างปัญหาสังคมด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ท่ีเกิดขึ้นใน
ครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 
๔. วิธีการและระยะเวลาดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวันก่อตั้งโรงเรียน 
(๑๓ มิถุนายน ๒๔๖๕) 

1 มิถุนายน 256๔ – มีนาคม 256๕ นางภัทรนิษฐ์ คำวิโส  
นางสาวจันทิมา ใจจุลละ 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมน้องไหวพ้ี่  
พี่ไหว้น้อง 

1 มิถุนายน 256๔ – มีนาคม 256๕ นางภัทรนิษฐ์ คำวิโส  
นางสาวจันทิมา ใจจุลละ 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันสำคัญเกี่ยวกับ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
-วันขึ้นปีใหม่ วันเด็กแห่งชาติ วันไหว้ครู  

1 มิถุนายน 256๔ – มีนาคม 256๕ นางภัทรนิษฐ์ คำวิโส  
นางสาวจันทิมา ใจจุลละ 

กิจกรรมที่ 4 สวดมนตร์วันศุกร์ 1 มิถุนายน 256๔ – มีนาคม 256๕ นางภัทรนิษฐ์ คำวิโส  
นางสาวจันทิมา ใจจุลละ 

กิจกรรมที่ 5  เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน 

1 มิถุนายน 256๔ – มีนาคม 256๕ นางภัทรนิษฐ์ คำวิโส  
นางสาวจันทิมา ใจจุลละ 

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมออมทรัพย์ 1 มิถุนายน 256๔ – มีนาคม 256๕ นางสาวชนกฤทัย หาญอาษา 
กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 1 มิถุนายน 256๔ – มีนาคม 256๕ นางสาวชนกฤทัย หาญอาษา 

นางสาวจันทิมา ใจจุลละ 
กิจกรรมที่ ๘ สรุปผลการดำเนินงาน 
ตามโครงการ 

มีนาคม 256๕ นางภัทรนิษฐ์ คำวิโส   

๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๑๗ พฤษภาคม  256๔ – ๓๑ มีนาคม 25๖๕ 

 



 
  

  
 

6. งบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณ จำนวน 10,000 บาท ได้มาจากงบสนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแต่อนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน(พัฒนาผู้เรียน)ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ  ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย 

(ระบุหน่วย) 
งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ค่า

น้ำมัน 
รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 วันก่อตั้งโรงเรียน      

2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมน้องไหวพ้ี่  
พี่ไหว้น้อง 

     

3 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันสำคัญเกี่ยวกับชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

     

 -วันเข้าพรรษา (ธูป เทียน)      
 -ค่าจัตุปัจจัย ( 4  วัด )      
 -วันไหว้คร ู      
 -วันขึ้นปีใหม ่      
 -วันคริสมาสต์      
 - วันเด็ก      

4 กิจกรรมที่ 4 สวดมนตร์วันศุกร์      
5 กิจกรรมที่ 5 เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม

(พัฒนาผู้เรียน 10,000 บาท)   
 

10,000   10,000 

6 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมออมทรัพย์      
๗ กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน      
8 กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมประกันชีวิตนักเรียน      

รวมทั้งสิ้น 10,000   10,000 

หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๗. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
๗.1 นักเรียนทุกคน มีความรักเทิดทูนสถาบันและแสดงออกอย่างเหมาะสม 
๗.2 นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมท่ีดี ในระดับดีขึ้นไป 
๗.3 นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ 
๗.4 นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบมีวินัย มีจิตอาสา อยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น 

ไม่มี ความขัดแย้งกับผู้อื่น 
 



 
  

  
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร  ร้อยละ ๙๐ การประเมิน แบบประเมิน 
2. เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  ร้อยละ  ๙๐ การประเมิน แบบประเมิน 
3. ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง  ร้อยละ ๙๐ การประเมิน แบบประเมิน 
4. ตระหนักรู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม  ร้อยละ๙๐ การประเมิน แบบประเมิน 
5. ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในวันไหว้ครู 
 ร้อยละ  ๙๐ 

- บันทึกการร่วมกิจกรรม 
- การสังเกต 

- แบบบันทึกการร่วมกิจกรรม 
- แบบการสังเกต 

6. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ 
วินัย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

- สอบถาม  
- สังเกต 

- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
8.2 เพื่อลดปัญหาสังคมด้านคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ท่ีเกิดขึ้นใน ครอบครัว

โรงเรียนและชุมชน 
 
 

(ลงช่ือ)                             ผู้เสนอโครงการ (ลงช่ือ)                                ผู้เสนอโครงการ              
         (นางภัทรนิษฐ์  คำวิโส)                (นางสาวจันทิมา ใจจุลละ) 
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ       ครูอัตราจ้าง 
 
                         เห็นควรอนุมัติ                                                
         ไม่เห็นควรอนุมัติ 
 
 
    (ลงช่ือ)                              ผู้เห็นชอบโครงการ              
      (นายพยอม  โพนไสว)     
                     หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
 
            อนุมัติ 
                                                               ไม่อนุมัติ 
 
 
 
            (ลงช่ือ)                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
                       (นายเฉลิมชัย  ศรีชาติ) 
                ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 



 
  

  
 

โครงการที ่25  โครงการพัฒนาสารสนเทศและการส่ือสาร 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
             ข้อท่ี 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ 

 การจัดการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวชนกฤทัย หาญอาษา  นางสาวสมใจ  คำคง และนายกมล  มุนตะทุม 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม  2564 – มีนาคม 2565 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ระบบสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา เป็นการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานทางการศึกษา
ของสถานศึกษา ซึ่งสามารถสืบค้นได้ตามหมวดหมู่ เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ในการพิจารณา
วางแผนพัฒนา ปรับปรุงการจัดการศึกษาของโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ข้อมูลจำเป็น
สำหรับระบบสารสนเทศพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลสถานศึกษา สภาพเศรษฐกิจ การเมืองสังคม ความต้องการของ
ชุมชน สภาพการบริหารและการจัดการตามโครงสร้างและภารกิจในการทำระบบสารสนเทศพื้นฐานของ
สถานศึกษา ถ้าระบบข้อมูลสารสนเทศไม่ครบถ้วน ไม่ชัด ไม่ถูกต้อง ไม่รู ้ความต้องการของชุมชน ก็จะไม่
สามารถที่จะหาสิ่งต่างๆเพื่อมาใช้ในการพัฒนาโรงเรียนได้เมื่อทราบข้อมูลจะทำให้ระบบเกิดขึ้นและสามารถ
ดำเนินการเรื่องต่างๆ ได้ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาได้ตามแนวทางท่ีวางไว้ได้ 
 ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน เป็นระบบสารสนเทศที่ต้องทำการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน
ท้ังหมด สารสนเทศส่วนนี้เกิดจากครูผู้สอนหรือผู้ปฏิบัติงาน เช่น ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจำแนกเป็นรายช้ันรายปี 
ผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียน รายงานผลความก้าวหน้าของผู้เรียน รายงานความประพฤติ พฤติกรรมการ
แสดงออกของผู้เรียนระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน โรงเรียนต้องมีการจัดทำขึ้นให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
ประเมินตนเอง เพื่อรองรับการประเมินจากต้นสังกัด การเก็บข้อมูลจะส่งผลถึงการประเมินคุณภาพผู้เรียน และ
ผลท่ีได้จะเป็นตัวชี้วัดคุณภาพ ซึ่งจะเป็นตัวบ่งบอกความก้าวหน้าของผู้เรียน 
 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดทำการเรียนการสอน
ต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีนักเรียนท้ังหมด 310 คน ซึ่งในการจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน และทำให้การดำเนินงาน
ของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายของโรงเรียน นักเรียนและบุคลากรเกิดการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกในยุคส่ือ ICT จึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ท้ังใน
ด้านการจัดเก็บ การนำข้อมูลท่ีถูกต้องไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ อีกท้ังการนำข้อมูลสารสนเทศท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้มาบริการให้กับนักเรียนและชุมชน ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบการเรียนการสอนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด สนองกลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศและ
เช่ือมโยงเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารได้ทุกระดับ และสนองมาตรฐานการศึกษาจึงเสนอ
โครงการนี้ขึ้น  
 



 
  

  
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อสร้างและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
 2.2 เพื่อรวบรวมข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานและจำเป็นในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของ
สถานศึกษา  
 2.3 เพื่อเป็นแหล่งให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากรและผู้สนใจ 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1. โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันขึ้นร้อยละ 95 
          3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.1 โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ ครอบคลุมในทุกด้าน 
  3.2 โรงเรียนสามารถนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 
  3.3 โรงเรียนให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่นักเรียน บุคคลและหน่วยงานอื่นได้ 
4. วิธีดำเนนิการ/ขั้นตอนดำเนินงาน 

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1  สารสนเทศ พฤษภาคม  2564 – มีนาคม 2565 นางสาวชนกฤทัย หาญอาษา   
กิจกรรมท่ี 2  ข้อมูลนักเรียน พฤษภาคม  2564 – มีนาคม 2565 นายกมล  มุนตะทุม 

นางสาวสมใจ  คำคง 
กิจกรรมท่ี 3  ประชาสัมพันธ์ พฤษภาคม  2564 – มีนาคม 2565 นางอุไรวรรณ ชูศรียิ่ง 

นางทิพวรรณ  บรรพบุตร 
นางสาวสมใจ  คำคง 
นายกมล  มุนตะทุม 

กิจกรรมท่ี 4  สำรวจประชากร
วัยเรียน 

พฤษภาคม  2564 – มีนาคม 2565 นายกมล  มุนตะทุม 
นางสาวสมใจ  คำคง 

กิจกรรมท่ี 5  รับนักเรียน พฤษภาคม  2564 – มีนาคม 2565 นางกุหลาบ ดอนชัย 
 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
๒๐ มีนาคม  256๔ – ๓๑ มีนาคม 25๖๕ 

 

 

 

 



 
  

  
 

6. งบประมาณที่ใช้ 
งบประมาณ จำนวน 6,440 บาท ได้มาจากงบสนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแต่อนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย 

(ระบุหน่วย) 
งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าน้ำมัน รวม 
1 กิจกรรมที่ 1 สารสนเทศ      

 - ค่า printer    4,500  4,500 
รวมกิจกรรมที่ 1  4,500  4,500 

2 กิจกรรมที่ 2  ข้อมูลนักเรียน 7 แฟ้ม  655  655 
รวมกิจกรรมที่ 2  655  655 

3 กิจกรรมที่ 3 ประชาสัมพันธ์      
4 กิจกรรมที่ 4  สำรวจประชากรวัยเรียน      
5 กิจกรรมที่ 5  รับนักเรียน      
 - แฟ้มเอกสาร 5 แฟ้ม  480  480 
 - สมุดนัมเบอร์ 5 เล่ม  150  150 

รวมกิจกรรมที่ 5  1,285  1,285 
รวมทั้งสิ้น  6,440    6,440   

หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7. ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ 
ครอบคลุมในทุกด้าน 

สอบถาม แบบสอบถาม 

2. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนพัฒนา
โรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

สอบถาม แบบสอบถาม 

3. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศให้บริการแก่นักเรียน บุคคล
และหน่วยงานอื่น 

สอบถาม แบบสอบถาม 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศท่ีครบถ้วน เป็นปัจจุบันครอบคลุมงานท้ัง 4 ด้าน สามารถนำข้อมูล
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถให้บริการข้อมูล
สารสนเทศให้แก่นักเรียน บุคคล และหน่วยงานอื่นได้ 
 
 



 
  

  
 

 
                         เห็นควรอนุมัติ                                                
         ไม่เห็นควรอนุมัติ 
 
 
 
 
(ลงช่ือ)                                   ผู้เสนอโครงการ   (ลงช่ือ)                                 ผู้เห็นชอบโครงการ              
       (นางสาวชนกฤทัย หาญอาษา)                                    (นายพยอม โพนไสว)                                             
             ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย                                  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
 
 
 
 
 
            (ลงช่ือ)                                          ผู้อนุมัติโครงการ 
                      (นายเฉลิมชัย   ศรีชาติ) 
                ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
  

  
 

โครงการที ่๒๖  โครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน   
   1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ข้อท่ี 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวไพวรรณ มณีศรี  นางสาวสมใจ คำคง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม  256๔ – มีนาคม 256๕ 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา อำเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนมีระบบคุณภาพในการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 5 ขั้นตอน การรู้จักนักเรียนรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การป้องกนัและแก้ไขปัญหา การ
พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนและส่งต่อ  โดยมีกลุ่มบริหารท่ัวไป ฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว งานส่งเสริม
สุขภาพ งานระเบียบวินัย งานป้องกันสารเสพติด งานระดับช้ันและมีทีมครูประจำช้ันท่ีมีความรู้ มีทักษะ เจต
คติในการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น อย่างมีความสุข 

สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2545 และเพื่อให้
โรงเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และชุมชน มีการทำงานร่วมกันโดยผ่านกระบวนการท่ีมีระบบพร้อม
โดยมีเอกสารหลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบติดตามและประเมินผลได้ซึ่งสามารถสรุปผลการ
ดำเนินการอภิปรายผล  และข้อเสนอแนะเพื่อให้การดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านแก
หัวแฮดส้มโฮงวิทยา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research  and  
Development) โดยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) 4 ข้ันตอนตามแนวคิดของ Kemmis 
และMcTaggart (ยาใจ พงษ์บริบูรณ์, 2537 : 3-6 ;  อ้างอิงมาจาก Kemmis and McTaggart. 1991 : 
169-170) ประกอบด้วย ข้ันการวางแผน ขั้นการปฏิบัติตามแผน ขั้นการสังเกต และขั้นการสะท้อนผล การ
พัฒนาใช้กลยุทธ์การจัดกลุ่มนักเรียน การสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัด
กรองผู้เรียน การช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเส่ียงหรือมีปัญหาการส่งเสริมผู้เรียน การประชุมผู้ปกครอง การ
ประเมินผลและรายงานผล จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น    
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีกระบวนการวิธีการและเครื่องมือท่ีมี
คุณภาพได้มาตรฐานสามารถตรวจสอบได้ 
 2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีความสุข มีความสามารถทางสติปัญญาเพียบพร้อมด้วย
คุณธรรมจริยธรรมและดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 2.3 เพื่อส่งเสริมครู ผู้ปกครอง ให้มีศักยภาพในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 



 
  

  
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1. นักเรียนโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา จำนวน 3๑0  คน 
 3.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 2๔  คน 
 3.1.3 ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 
           3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 นักเรียนได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึงและตรงตามสภาพปัญหา 
 3.2.2 ครูและบุคลากรร้อยละ 95 มีศักยภาพในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 
 3.2.3 ผู้ปกครองนักเรียนร้อยละ 95 ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียน 

๔. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน 

กิจกรรม/วิธดีำเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. เสนอขออนุมัติโครงการ มีนาคม  256๔ 
 

นางสาวไพวรรณ มณีศรี 
นางสาวสมใจ คำคง   

๒. ประชุมแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ มีนาคม  256๔ นางสาวไพวรรณ มณีศรี 
นางสาวสมใจ คำคง   

๓. ดำเนินงานตามกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1 การเยี่ยมบ้าน 

มีนาคม  256๔ นางสาวไพวรรณ มณีศรี 
นางสาวสมใจ คำคง   

กิจกรรมที่ 2 ปัจจัยพื้นฐาน มีนาคม  256๔ นางสาวไพวรรณ มณีศรี 
กิจกรรมที่ 3 แนะแนว 
กิจกรรมที่ 4 ยาเสพติด 
กิจกรรมที่ 5 กิจการนักเรียน 
- สภานักเรียน 

 
 
 

นางสาวไพวรรณ มณีศรี 
นายแผน ปัญญา  
นางสาวสายใจ พวงเพชร  
นายพิชิตชัยดอนสินบูรณ์ 

๔. สรุป/รายงานผลการดำเนินการ มีนาคม  25๖๕ นางสาวสมใจ คำคง   
 
๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
๒๐ มีนาคม  256๔ – ๓๑ มีนาคม 25๖๕ 

 

 

 

 



 
  

  
 

6. งบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณ จำนวน 1,000  บาท ได้มาจากงบสนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแต่อนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย 

(ระบุหน่วย) 
งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าน้ำมัน รวม 
1 กิจกรรมที่ 1 การเยี่ยมบ้าน      

 - แฟ้ม 120x15  1,800  1,800 

 - คลิปหนีบกระดาษขนาดใหญ่   200  200 

รวมกิจกรรมที่ 1  1,000  1,000 

2 กิจกรรมที่ 2 ปัจจัยพื้นฐาน      
 - ค่าพาหนะ      

๓ กิจกรรมที่ 3 แนะแนว      
๔ กิจกรรมที่ 4 ยาเสพติด      
๕ กิจกรรมที่ 5 กิจการนักเรียน      

รวมทั้งสิ้น  2,000  2,000 

หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๗. ระดับความสำเร็จ 

ตัวบ่งชีค้วามสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ผู้เรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือท่ีมีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน ร้อยละ 95 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  สามารถดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
 8.2  สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

  
 

  
           เห็นควรอนุมัติ                                                
          ไม่เห็นควรอนุมัติ 
 
 
 
  
(ลงช่ือ)                              ผู้เสนอโครงการ  (ลงช่ือ)                          ผู้เห็นชอบโครงการ            
         (นางสาวไพวรรณ มณีศรี)                          (นายพยอม  โพนไสว)                               
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ         หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
           
 
       อนุมัติ 
                                                                ไม่อนุมัติ 
 
 
 
       (ลงช่ือ)                                           ผู้อนุมัติโครงการ 
                       (นายเฉลิมชัย ศรีชาติ) 
                ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 

 
 

 
          
    
 
   
 

 

 

 

 

 



 
  

  
 

โครงการที ่27  โครงการส่งเสริมระบบบริหารท่ัวไปและงานสารบรรณ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ข้อท่ี 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายกมล มุนตะทุม นางสาวสมใจ  คำคง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม  2563 – มีนาคม 2564 
1.  หลักการและเหตุผล 
 เพื่อให้ระบบการบริหารงาน การจัดการองค์การ โครงสร้าง มีความคล่องตัวเป็นสากล และปรับเปล่ียน
ได้ตามสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดการงานธุรการอย่างเป็นระบบและถูกต้องเกิดความพึงพอใจ
ต่อผู้ใช้บริการ มีการจัดการควบคุมภายในองค์การ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารองค์การและงานธุรการดำเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ กลุ่มงานบริหารท่ัวไปจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบ
บริหารท่ัวไปและงานสารบรรณ ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อพัฒนาองค์การให้มีการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2.  เพื่อให้ระบบงานธุรการดำเนินการได้รวดเร็วและถูกต้องตามระเบียบฯ 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 จัดทำทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ และบริการรับ-ส่งหนังสือ ร้อยละ 100 
 3.1.2. พัฒนาองค์กรการบริหารงานของกลุ่มงานบริหารท่ัวไป  
          3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1. มีการบริหารจัดการของกลุ่มงานบริหารท่ัวไป มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผู้เกี่ยวข้องพึง
พอใจ 
 3.2.2. มีระบบงานธุรการท่ีดำเนินการได้รวดเร็วถูกต้องตามระเบียบฯ ร้อยละ 95 
4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

4.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 4.2 มีการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
 4.3 จัดทำทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ บริการรับ-ส่งหนังสือ และจัดเก็บเอกสารได้อย่างเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
 
 
 
 
 



 
  

  
 

5. วิธีการและระยะเวลาดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ 
-  เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรร   
   งบประมาณ 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  มอบหมายการปฏิบัติงาน 

 
พฤษภาคม 2563 

นายกมล มุนตะทุม 
นางสาวสมใจ  คำคง 

2.  ขั้นดำเนินการ  (กิจกรรม) 
2.1 กิจกรรมธุรการ 
-  จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
-  จัดทำเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ 
-  ดำเนินการรับ-ส่งหนังสือ 
-  จัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ 
- การยืมและการทำลายหนังสือ(ภายใน 60 
วัน หลังส้ินปีปฏิทิน) 

 
พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564 

 

นายกมล มุนตะทุม 
นางสาวสมใจ  คำคง 

3.  ขั้นประเมินผล 
-  กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงาน 
-  ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน 
-  รายงานผลการดำเนินงาน 

 
พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564 

นายกมล มุนตะทุม 
นางสาวสมใจ  คำคง 

4.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
-  รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก
ผู้เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการดำเนินงาน/
พัฒนางานต่อไป 

มีนาคม 2564 
 

นายกมล มุนตะทุม 
นางสาวสมใจ  คำคง 

6. งบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณ จำนวน 3,000 บาท ได้มาจากงบสนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแต่อนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย 

(ระบุหน่วย) 
งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าน้ำมัน รวม 
1 กิจกรรมที่ 1 งานธุรการ         

2 กิจกรรมท่ี 2 จัดซื้อช้ันเก็บแฟ้ม
เอกสาร 

  3,000  3,000 

รวมทั้งสิ้น  3,000  3,000 

หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 



 
  

  
 

7. การประเมินผล  

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1.  จัดทำทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ 6 ประเภท ทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ ร้อยละ 100 
2.  มีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงาน 
     และพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร 

โครงสร้างการ
บริหารงาน 

ร้อยละ 98 

3.  มีการบริหารจัดการของกลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
    มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ 

รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

ร้อยละ 100 

4.  มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มงานบริหาร 
    ท่ัวไปท่ีถูกต้อง ครอบคลุม เป็นปัจจุบันและทันต่อ 
    การใช้งาน 

สารสนเทศ ร้อยละ 100 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 การบริหารจัดการของกลุ่มงานบริหารท่ัวไป มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ 
 8.2 สถานศึกษามีระบบงานธุรการท่ีดำเนินการได้รวดเร็วถูกต้องตามระเบียบฯ 
 8.3 หน่วยงานในองค์การมีการจัดระบบควบคุมภายใน 
 
(ลงช่ือ)                          ผู้เสนอโครงการ  (ลงช่ือ)                               ผู้เสนอโครงการ 
         (นายกมล มุนตะทุม)                                                  (นางสาวสมใจ  คำคง)                                             
              ครูธุรการ                                                         พี่เล้ียงเด็กพิการ 
 
                         เห็นควรอนุมัติ                                                
         ไม่เห็นควรอนุมัติ 
  
 
     (ลงช่ือ)                                  ผู้เห็นชอบโครงการ              
                (นายพยอม โพนไสว)                                             
                                         หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
 
            อนุมัติ 
                                                               ไม่อนุมัติ 
 
 
             (ลงช่ือ)                                              ผู้อนุมัติโครงการ 
                           (นายเฉลิมชัย ศรีชาติ) 
                       ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 



 
  

  
 

 โครงการที ่๒๘  โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐานการศึกษาชาติ  พัฒนา

ผู้เรียน  พัฒนาศักยภาพครูอย่างเป็นระบบ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐานและปฐมวัย  และการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ผู้เรียน
บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพผู้เรียน   
   1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

  ข้อท่ี 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
ข้อท่ี 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

   ข้อท่ี 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   ข้อท่ี 4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายนิติกรณ์ นารี 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม  256๔ – มีนาคม 256๕ 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมสุขภาวะท่ีดีของนักเรียนให้มีความสมบูรณ์ในทุกๆ ด้าน ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์  จิตใจ 
นับว่าเป็นส่ิงสำคัญอย่างยิ่ง และมีผลต่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน ดังนัน้ จึงถือว่าเป็นหน้าท่ี
สำคัญประการหนึ่งโรงเรียนท่ีจะต้องดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาในด้านสุขภาวะของนักเรียน  โดยจัดให้มี
กิจกรรมด้านการป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน ทุกระดับช้ันอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในชุมชนเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินการ  
 และเมื่อย้อนดูภาพของโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ในอดีตท่ีผ่านมาพบว่ามีปัญหารุมเร้าหลาย
ด้านหลายประการตั้งแต่วิกฤตการขาดแคลนครู นอกจากนั้นยังมีปัญหาด้านความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือ
เทคโนโลยีที่ไม่ทันสมัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  และปัญหาอีกด้านหนึ่งก็คือ ปัญหาด้านสุขภาพ
อนามัยของนักเรียนมีสูง เนื่องจากผู้ปกครองไม่เห็นความสำคัญ และโรงเรียนเองก็ยังไม่มีมาตรการในการ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้ปกครองเองก็มุ่งแต่การสอนและสอบ ไม่
สนับสนุนให้โรงเรียนดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่นักเรียน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
ชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีน้อยในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าว จึงเป็นโอกาสท่ีจะพัฒนาโรงเรียนแห่งนี้เป็นของทุกคนและทุกคนได้มีโอกาส
ได้เป็นเจ้าของโรงเรียน ช่ืนชมความสำเร็จร่วมกัน กล่าวคือ ได้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีให้ทุกคน
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างหลากหลาย มีการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษา มีการ
ประสานสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ยึดหลักการพัฒนาตนเอง โดยมี
การกำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาอย่างชัดเจน 
 ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนก็เช่นกันทางโรงเรียนได้กำหนดให้มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
โดยตรง  ซึ่งได้แก่ กลุ่มบริหารท่ัวไป งานพัฒนาผู้เรียน ซึ่งได้บรรจุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีมุ่งเน้นพัฒนา



 
  

  
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดข้ึนในตัวผู้เรียน  และงานการส่งเสริมสุขภาพอนามัยก็ถือว่าเป็นงานหลักท่ีมี
ความสำคัญ  โดยโรงเรียนได้ยึดกรอบของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และกิจกรรมเด็กไทยทำได้ภายใต้การ
ดำเนินงานของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน  และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  โดยผ่านกระบวนการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและมุ่งผลสัมฤทธิ์ (SBM.) โดยในด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนนั้น ทาง
โรงเรียนมีเป้าหมายคือโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา จะเป็นสังคมแห่งการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยท่ี
สมบูรณ์แข็งแรงให้แก่นักเรียน จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น              

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อส่งเสริมสุขภาพท่ีดีให้กับผู้เรียน 
2.2 เพื่อส่งเสริมนักเรียนมีการประกันอุบัติเหตุ 
2.3 เพื่อส่งเสริมนักเรียนห่างไกลจากยาเสพติด 
2.4 เพื่อส่งเสริมสุขภาวะท่ีดีให้กับผู้เรียน 
2.5 เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้เป็นผู้มีสุนทรียภาพ 
2.6 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังประชาธิปไตยตามแนวทางปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
2.7 เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีความสมัครสมาน 
สามัคคี  สามารถทำงาน และเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

 2.8 เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวันท่ีถูกต้องตามหลักโภชนาการ 
 2.9 เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ถูกหลักอนามัย 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนร้อยละ 100 จำนวน  3๑0  คน ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ 
  3.1.2 นักเรียนร้อยละ 100 จำนวน  3๑0  คน ได้รับการส่งเสริมการประกันอุบัติเหตุ 
  3.1.3 นักเรียนช้ันอนุบาลช้ันปีท่ี 1 ถึง ช้ันระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 3๑0 คน 
           3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนมีสุขภาพดี เหมาะสมกับวัย 
 3.2.2 เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

  3.2.3 นักเรียนมีวินัยในตนเองและปฏิบัติตามวิถีตามระบบประชาธิปไตยในชีวิตประจำวันให้ถูกต้อง 
  3.2.4 เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวันท่ีถูกต้องตามหลักโภชนาการ 

    3.2.5 เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ถูกหลักอนามัย 

 
 
 
 
 



 
  

  
 

๔. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน 

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. เสนอขออนุมัติโครงการ/ประชุมแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 

มีนาคม  256๔ 
 

นางสมบูรณ์ หันชัยเนาว์ 

๒. ดำเนินงานตามกิจกรรม พฤษภาคม 256๔ – 
มีนาคม 256๕ 

นางสมบูรณ์ หันชัยเนาว์ 

กิจกรรมที่ 1 อนามัยโรงเรียน  พฤษภาคม 256๔ – 
มีนาคม 256๕ 

นางสมบูรณ์ หันชัยเนาว์ 

กิจกรรมที่ 2 ประกันอุบัติเหตุ       พฤษภาคม 256๔ – 
มีนาคม 256๕ 

นายพิชิตชัย ดอนสินบูรณ์ 

กิจกรรมที่ 3  ยาเสพติด/โรงเรียนสีขาว พฤษภาคม 256๔ – 
มีนาคม 256๕ 

นายแผน ปัญญา 

กิจกรรมที่ 4  การแข่งขันกีฬาภายใน พฤษภาคม 256๔ – 
มีนาคม 256๕ 

นายนิติกรณ์ นารี 

กิจกรรมที่ 5  การแข่งขันกีฬาโซน/กลุ่มเครือข่ายฯ/
สพป.กส.1 

พฤษภาคม 256๔ – 
มีนาคม 256๕ 

นายนิติกรณ์ นารี 

กิจกรรมที่ 6  สภานักเรียน/กิจกรรมสภานักเรียน พฤษภาคม 256๔ – 
มีนาคม 256๕ 

นายแผน ปัญญา  
นางสาวสายใจ พวงเพชร  
นายพิชิตชัยดอนสินบูรณ์ 

กิจกรรมที่ 7  อาหารกลางวัน พฤษภาคม 2562 – 
มีนาคม 2563 

นางกุหลาบ ดอนชัย 

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมทันตสุขภาพ  นางสมบูรณ์ หันชัยเนาว์ 
กิจกรรมที่ 9 กิจกรรม To be Number One  นายแผน ปัญญา  

 
กิจกรรมที่ 10 โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 
NuPETHS 

 นางสมบูรณ์ หันชัยเนาว์ 

กิจกรรมที่ 11 การดำเนินการป้องกันการแพร่
ระบาดของ Covid19(พัฒนาผู้เรียน 22,100 บาท) 
- ให้ความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของ Covid19 
- จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่
ระบาดของ Covid19 

 นางสมบูรณ์ หันชัยเนาว์ 

๘. สรุป/รายงานผลการดำเนินการ มีนาคม  25๖๕ นายนิติกรณ์ นารี 
 
 



 
  

  
 

๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
๒๐ มีนาคม  256๔ – ๓๑ มีนาคม 25๖๕ 

6. งบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณ จำนวน 10,000 บาท ได้มาจากงบสนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแต่อนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ  ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย 

(ระบุหน่วย) 
งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าน้ำมัน รวม 
1 กิจกรรมที่ 1 อนามัยโรงเรียน      

2 กิจกรรมที่ 2   ประกันอุบัติเหตุ      
3 กิจกรรมที่ 3   ยาเสพติด      
4 กิจกรรมที่ 4  การแข่งขันกีฬาภายใน   5,000  5,000 
5 กิจกรรมที่ 5 การแข่งขันกีฬาโซน/กลุ่ม

เครือข่าย/กีฬา สพป.กส.1 
  5,000  5,000 

6 กิจกรรมที่ อาหารกลางวัน      
7 กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมทันตสุขภาพ 

- ยาสีฟัน 
- แปรงสีฟัน 

     

8 กิจกรรมที่ 9 กิจกรรม To be Number 
One 

     

9 กิจกรรมที่ 10 โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 
NuPETHS (งบจากศูนย์สุขภาพท่ี 7 จำนวน
8000 บาท) 

     

1
0 

กิจกรรมที่ 11 การดำเนินการป้องกันการ
แพร่ระบาดของ Covid19(พัฒนาผู้เรียน 
22,100 บาท) 
- ให้ความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของ 
Covid19 
- จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ในการป้องกัน
การแพร่ระบาดของ Covid19 

     

รวมทั้งสิ้น  10,000  10,000 

หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 



 
  

  
 

๗. ระดับความสำเร็จ 

ตัวบ่งชีค้วามสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน  ร้อยละ ๙๐ 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

1. ร้อยละนักเรียนท่ีมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ
ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 

การสังเกต 
 

แบบสังเกต 
 

2. ร้อยละนักเรียนท่ีเห็นคุณค่าในตนเอง  มีความมั่นใจ 
และแสดงออกอย่างเหมาะสม 

การสังเกต 
 

แบบสังเกต 
 

3. ร้อยละนักเรียนท่ีมีมนุษยสัมพันธ์ ท่ีดี และให้เกียรติ
ผู้อื่น 

การสังเกต แบบสังเกต 

4. ร้อยละนักเรียนท่ีสามารถสร้างผลงานจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ / กีฬา/นันทนาการ ตาม
จินตนาการ 

ช้ินงาน/ผลงาน แบบบันทึก 
 

5. มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร  การประเมิน แบบการประเมิน 
6. ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง การสังเกต 

การสอบถาม 
แบบการสังเกต 

แบบการสอบถาม 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     8.1  สามารถส่งเสริมสุขภาพท่ีดีให้กับผู้เรียน 
     8.2  สามารถส่งเสริมนักเรียนมีการประกันอุบติัเหตุ 
     8.3  ส่งเสริมนักเรียนหากไกลจากยาเสพติด 
   8.4 นักเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

    8.5 เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
    8.6 เพื่อลดปัญหาสังคมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ท่ีเกิดขึ้นใน ครอบครัว 

โรงเรียนและชุมชน  
               8.7 นักเรียนได้รับอาหารกลางวันท่ีถูกต้องตามหลักโภชนาการ   
      8.8 นักเรียนมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ถูกหลักอนามัย   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

  
 

  
           เห็นควรอนุมัติ                                                
          ไม่เห็นควรอนุมัติ 
 
 
 
  
(ลงช่ือ)                          ผู้เสนอโครงการ  (ลงช่ือ)                           ผู้เห็นชอบโครงการ            
           (นายนิติกรณ์ นารี)                                     (นายพยอม  โพนไสว)                               
           ตำแหน่ง ครู คศ.๑                               หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
 
       อนุมัติ 
                                                                ไม่อนุมัติ 
 
 
 
 
       (ลงช่ือ)                                            ผู้อนุมัติโครงการ 
                        (นายเฉลิมชัย ศรีชาติ) 
                ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 

 
 

 

 

   
 
 
     
 
 
 
 
         
 



 
  

  
 

โครงการที่ ๒๙  โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ข้อท่ี 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายแผน  ปัญญา นายสันติ  โทฮาด  นายพยอม  โพนไสว 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม  256๔ – มีนาคม 256๕ 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยในปัจจุบันมีเหตุการณ์ เด็กนักเรียนในโรงเรียนประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิต อันเนื่องมาจาก
เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นหลายครั้งหรือการเกิดเพลิงไหม้ภายในบริเวณโรงเรียนดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน
เหตุการณ์ดังกล่าวท่ีจะเกิดขึ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งท่ีทุกโรงเรียนจะต้องมีการปรับปรงุสภาพแวดล้อม และต้องมี
การตรวจสอบ ดูแลอุปกรณ์เครื่องเล่น และเครื่องดับเพลิงต่างๆท่ีอยู่ตามอาคารต่างๆ ให้อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ 
มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยต่อการเรียนรู้ และสามารถใช้งานได้จึงจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการซักซ้อมการใช้และ
การดูแลอุปกรณ์ต่างๆภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพท่ีสามารถใช้งานได้อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นโรงเรียนบ้านแกหัว
แฮดส้มโฮงวิทยา จึงได้จัดให้มีโครงการป้องกันอุบติัภัยภายในโรงเรียนขึ้นเพื่อเป็นการซักซ้อมวิธีการใช้อุปกรณ์
ต่างๆและวิธีการหลบหลีกอันตรายต่างๆท่ีอาจเกิดขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให้ครู บุคลากร นักเรียน รู้และเข้าใจหลักการป้องกันและระงับอัคคีภัย ตาม
มาตรฐานสากล และเป็นไปตามกฎหมาย 
 2.2 เพื่อให้ครู บุคลากร นักเรียน รู้และเข้าใจระบบอุปกรณ์ เกี่ยวกับความปลอดภัยของอาคาร 
 2.3 เพื่อให้ครู บุคลากร นักเรียน รู้และเข้าใจในการช่วยชีวิต และการหนีภัย อย่างถูกวิธี 
 2.4 เพื่อให้ผู้เข้าอบรม นำความรู้ท้ังหลาย จากหลักสูตรต่างๆ รวมทั้งเหตุการณ์สมมุติและแนวทาง
ท่ีกำหนดไว้ในคู่มือมาปฏิบัติจริง 
 2.5 เพื่อจะได้นำประสบการณ์และความรู้ท่ีได้รับไปเผยแพร่ต่อไป 
      2.6 เพื่อเป็นกิจกรรมคุณภาพตัวอย่างในการทำงานร่วมกัน เพื่อนำไปสู่กระบวนการพฒันาและ
รับรองคุณภาพท่ีเป็นรูปธรรม 
 2.7 เพื่อประเมินผลการพัฒนาระบบการป้องกนัและระงับอัคคีภัยตามมาตรฐาน 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 ๓.1.๑ นักเรียนร้อยละ 95 ครู บุคลากร และนักเรียนทุกคนมีความปลอดภัยจากอุบัติภัยต่างๆ 
ท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
 ๓.๑.๒ นักเรียนได้เรียนรู้วิธีแกไ้ขปัญหาและการป้องภัยจากอัคคีภัยในเบ้ืองต้นได้  
  
           



 
  

  
 

3.2 เชิงคุณภาพ 
 ๓.๒.1 โรงเรียนมีการซักซ้อมถึงวธิีการหลบหลีกอุบัติภัยต่างๆได้อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ 
 ๓.2.๒ โรงเรียนมีความปลอดภัยจากอุบัติภัยต่างๆท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

   ๓.๒.๓ โรงเรียนมีอุปกรณ์การป้องกันอุบัติภัยต่างๆท่ีได้มาตรฐาน 
๔. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน 

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมครูเพื่อวางแผนงานจัดทำโครงการและ
กำหนดกิจกรรม 

มีนาคม 2564 นายแผน  ปัญญาและ
คณะ 

2. เสนอโครงการ พฤษภาคม 256๔ – 
มีนาคม 256๕ 

นายแผน  ปัญญา 

3. ดำเนินงานตามโครงการ พฤษภาคม 256๔ – 
มีนาคม 256๕ 

นายแผน  ปัญญา 

4. ประเมินผลโครงการ มีนาคม 256๕ นายแผน  ปัญญา 
5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน มีนาคม 256๕ นายแผน  ปัญญา 

 
๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
 พฤษภาคม 256๔ – มีนาคม 256๕ 

6. งบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณ จำนวน 5,000 บาท ได้มาจากงบสนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแต่อนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ  ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย 

(ระบุหน่วย) 
งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าน้ำมัน รวม 
1 กิจกรรมท่ี 1 เช็คระบบไฟฟ้า 

ในโรงเรียน 
 

3,000   3,000 

2 กิจกรรมท่ี 2 บริการน้ำด่ืม  
 

  
 

3 กิจกรรมท่ี 3 อบรมการใช้อุปกรณ์
ดับเพลิง 

     

4 กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมเติมสารเคมี  2,000   2,000 
5 กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมซ่อมสระเล่นน้ำ      
6 กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมอบรมบรรเทาสา

ธารณภัย 
     

รวมทั้งหมด 5,000   5,000 
หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 



 
  

  
 

๗. ระดับความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ครู บุคลากร นักเรียน ร้อยละ๙๕ รู้และเข้าใจ
หลักการป้องกันและระงับอัคคีภัย ตามมาตรฐานสากล 
และเป็นไปตามกฎหมาย 

การตรวจสอบ 
 

แบบการตรวจสอบ 
 

2. ครู บุคลากร นักเรียน ร้อยละ๙๕ รู้ และเข้าใจระบบ
อุปกรณ์ เกี่ยวกับความปลอดภัยของอาคาร 

การตรวจสอบ 
 

แบบการตรวจสอบ 
 

3. ครู บุคลากร นักเรียนร้อยละ๙๕  รู้และเข้าใจในการ
ช่วยชีวิต และการหนีภัย อย่างถูกวิธี 

การตรวจสอบ 
 

แบบการตรวจสอบ 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  ครู บุคลากร นักเรียน รู้และเข้าใจหลักการป้องกันและระงับอัคคีภัย ตามมาตรฐานสากล และ
เป็นไปตามกฎหมาย 
 8.2 ครู บุคลากร นักเรียน รู้และเข้าใจระบบอุปกรณ์ เกี่ยวกับความปลอดภัยของอาคาร 
 8.3 ครู บุคลากร นักเรียน รู้และเข้าใจในการช่วยชีวิต และการหนีภัย อย่างถูกวิธี 
 8.4 ผู้เข้าอบรม นำความรู้ท้ังหลาย จากหลักสูตรต่างๆ รวมทั้งเหตุการณ์สมมุติและแนวทางท่ี 
กำหนดไว้ในคู่มือมาปฏิบัติจริง 
 8.5 นำประสบการณ์และความรู้ท่ีได้รับไปเผยแพร่ต่อไป 
     8.6 เป็นกิจกรรมคุณภาพตัวอย่างในการทำงานร่วมกัน เพื่อนำไปสู่กระบวนการพัฒนาและรับรอง 
คุณภาพท่ีเป็นรูปธรรม 
 8.7 ประเมินผลการพัฒนาระบบการป้องกนัและระงับอัคคีภัยตามมาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

  
 

 
           เห็นควรอนุมัติ                                                
          ไม่เห็นควรอนุมัติ 
 
 
  
(ลงช่ือ)                           ผู้เสนอโครงการ  (ลงช่ือ)                           ผู้เห็นชอบโครงการ            
           (นายแผน  ปัญญา)                            (นายพยอม  โพนไสว)                               
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ            หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
          
 
       อนุมัติ 
                                                                ไม่อนุมัติ 
 
 
 
       (ลงช่ือ)                                            ผู้อนุมัติโครงการ 
                        (นายเฉลิมชัย ศรีชาติ) 
                ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

  
 

โครงการที่ ๓๐  โครงการธนาคารออมสิน 108 ปี อิ่มนี้เพื่อน้อง 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย ส่งเสริม

และพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี  1  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสมบูรณ์ หันชัยเนาว์ นางภัทรนิษฐ์ คำวิโส 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม  2563 – มีนาคม 2564 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล  

โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยามีการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวันโดยได้จัดทำ
เมนูอาหารตามโปรแกรม Thai School Lunch เพื่อให้นักเรียนได้รับสารอาหารท่ีเพียงพอต่อความต้องการ
ของ ร่างกาย เหมาะสมกับวัยและครบ 5 หมู่  ซึ่งในเมนูอาหารแต่ละวันมีส่วนประกอบของพืชผักสวนครัว 
เนื้อสัตว์  และไข่ไก่  โรงเรียนต้องซื้อผักต่างๆ เนื้อสัตว์ และไข่ไก่ จากตลาดเพื่อประกอบอาหารทุกวัน โรงเรียน
จึงได้จัดทำ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น โดยปลูกทุกอย่างท่ีกิน กินทุกอย่างท่ีปลูก ลดการใช้สารเคมี โดยใช้
ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพทดแทน  โดยบูรณาการโครงการเข้ากับกลุ่มสาระการงานอาชีพเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ทักษะในการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง มี
ความปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างยั่นยืน  

 

2. วัตถุประสงค์โครงการ  
      3.1 เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
      3.2  เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน  และส่งเสริมอาหารกลางวัน 
      3.3  เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการทำงาน  
 

 3. กลุ่มเป้าหมาย    
       4.1  ด้านปริมาณ  
                4.1.1  นักเรียนช้ันอนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 3  จำนวนร้อยละ 100  เข้าร่วมโครงการ  
                4.1.2  นักเรียนร้อยละ  95  มีทักษะวิชาชีพขั้นพื้นฐาน  
       4.2  ด้านคุณภาพ  
                3.2.1  นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  
                3.2.2  นักเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและถ่ายทอดความรู้สู่ครอบครัว  
                3.2.3  โรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
 

 
 
 
 
 



 
  

  
 

 4. วิธีดำเนินการ ระยะเวลาของโครงการ (1 - 3 ปีการศึกษา) และประมาณการค่าใช้จ่าย ดังตาราง 

ท่ี  กิจกรรม/วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ(บาท) ผู้รับผิดชอบ 
1 เล้ียงไก่พันธุไ์ข่ 

- ซื้อไก่พันธไ์ข่ 100 ตัว 
- ค่าอาหารไก่ 
- ค่าโรงเรือนและอุปกรณ์ 
รวม 

พ.ค. 64 – มี.ค. 67  
20,000 
20,000 
30,000 
70,000  

นางภัทรนิษฐ์ คำวิโส 
นางทิพวรรณ บรรพบุตร 

2 ปลูกผักอินทรี 
- ซื้อพันธุ์ผัก 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
- ค่าปุ๋ยคอก 
รวม 

พ.ค. 64 – มี.ค. 67  
10,000 
10,000 
10,000 
30,000 

นางสมบูรณ์ หันชัยเนาว์ 
นางกุหลาบ  ดอนชัย 

รวม 100,000 
  
 
5.  การมีส่วนร่วมของนักเรียน ครูและบุคคลอื่น ๆ 
  ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 
 

6. โครงการ/กิจกรรม น่าจะมีปัญหาอุปสรรคเรื่องใด และคาดว่าจะป้องกันแก้ไขได้อย่างไร 
          - ขาดงบประมาณในการสนับสนุนโครงการ 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ          
 1.นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่าง
ถูกต้อง            
 2. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง            
 3. นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานอื่น ใช้ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านดอนยีก่รอก สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 
เขต 1 เป็นแหล่งเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

  
 

 
          เห็นควรอนุมัติ 
          ไม่เห็นควรอนุมัติ 
 
 
  
 

(ลงช่ือ)                                ผู้เสนอโครงการ  (ลงช่ือ)                           ผู้เห็นชอบโครงการ                      
         (นางสมบูรณ์ หันชัยเนาว์)                           (นายพยอม โพนไสว)     
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ       หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
 
 
           
       อนุมัติ                                                                   
       ไม่อนุมัติ 
 
 
 
 

       (ลงช่ือ)                                      ผู้อนุมัติโครงการ   

                    (นายเฉลิมชัย ศรีชาติ)       
              ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

  
 

โครงการที ่๓๑  โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย ส่งเสริม
   และพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
   เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ   

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกุหลาบ ดอนชัย  นางเริงฤดี กมละคร นางสมบูรณ์ หันชัยเนาว์ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม  2564 – มีนาคม 2565 
1.  หลักการและเหตุผล 
 เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีสำคัญของชาติ ซึ่งจะต้องได้รับการพัฒนาท้ังทางด้าน ร่างกาย จิตใจ  
สติปัญญา และสังคม ให้มีคุณภาพอันพึงประสงค์ตามวัยและวุฒิภาวะ เป็นกำลังในการพัฒนาท้องถิน่ของตน
และชาติบ้านเมืองให้เจริญต่อไป แต่การท่ีเด็กจะมีคุณภาพอันพึงประสงค์ได้นั้นสุขภาพเป็นส่ิงท่ีสำคัญยิ่งต่อการ
พัฒนา อาหารกลางวันจึงมีความสำคัญต่อนักเรียนเป็นอย่างยิ่งเพราะจะทำให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายท่ี
แข็งแรงสมบูรณ์ และมีผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน นักเรียน ส่วนใหญ่มีฐานะทาง
ครอบครัวยากจน การดูแลด้านสุขภาพจึงเป็นปัญหาอย่างยิ่ง เนื่องจากขาดแคลนอาหารกลางวันทำให้ร่างกาย
และสติปัญญาไม่เจริญเติบโตตามวัยและวุฒิภาวะ  
             ปัจจุบันโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา มีนักเรียนท้ังหมด 330 คน ได้รับการจัดสรร
งบประมาณอาหารกลางวันจากองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา ใช้ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมาย คือให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันตลอดปีการศึกษา 256๔ 

2.2 เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันท่ีสะอาดและถูกต้องตามหลัก  
      โภชนาการ 
2.3 เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกายท่ีแข็งแรง  และสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ์. 
2.4 เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 1. นักเรียนร้อยละ 90 มีสุขภาพด้านร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์  และมีสุขภาพจิตดี 
           2. นักเรียนร้อยละ 90 มีอาหารท่ีมีคุณภาพรับประทานตลอดปีการศึกษา 
    3.2 เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันท่ีถูกต้องตามหลักโภชนาการ    
2. นักเรียนมีสุขภาพกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง  และสุขภาพจิตท่ีดีทุกคน 
 



 
  

  
 

๔. วิธีการและระยะเวลาดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมครูเพื่อวางแผนงานจัดทำ
โครงการและกำหนดกิจกรรม ดังนี ้
- กิจกรรมบริการอาหารกลางวันท่ีมี
คุณภาพแก่นักเรียน 
- กิจกรรมอาหารเสริม(นม) 

มีนาคม 256๔  
 
นางกุหลาบ   ดอนชัย  
 
นางเริงฤดี กมลคร 

2. เสนอโครงการ พฤษภาคม 256๔ – มีนาคม 256๕ นางกุหลาบ   ดอนชัย 
3. ดำเนินงานตามโครงการ พฤษภาคม 256๔ – มีนาคม 256๕ นางกุหลาบ   ดอนชัย 
4. ประเมินผลโครงการ มีนาคม 256๕ นางกุหลาบ   ดอนชัย 
5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน มีนาคม 256๕ นางกุหลาบ   ดอนชัย 

นางเริงฤดี กมลคร 
 
๕. ระยะเวลาดำเนินการ  
     พฤษภาคม  256๔ – มีนาคม 256๕ 

6. งบประมาณที่ใช้ 
    งบสนับสนุนจาก เทศบาลตำบลธัญญา ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย 

(ระบุหน่วย) 
งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าน้ำมัน รวม 
1 กิจกรรมที่ 1 อาหารกลางวัน 

 
งบสนับสนุนจาก
เทศบาล.ต.ธัญญา 

   

2 กิจกรรมที่ 2 อาหารเสริม(นม)  งบสนับสนุนจาก  
เทศบาล.ต.ธัญญา 

   

7. ระดับความสำเร็จ  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันท่ีถูกต้อง
ตามหลักโภชนาการ    

แบบบันทึก แบบบันทึก 

2. นักเรียนมีสุขภาพกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง  และสุขภาพจิต
ท่ีดีทุกคน 

การสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวัน ปีการศึกษา  256๔ 
8.2 นักเรียนมีสุขภาพกายแข็งแรงสมบูรณ์  และมีสุขภาพจิตท่ีดี  

 



 
  

  
 

                         
 
 
(ลงช่ือ)                                ผู้เสนอโครงการ           (ลงช่ือ)                                ผู้เสนอโครงการ 
           (นางกุหลาบ   ดอนชัย)                       (นางเริงฤดี  กมลคร) 
  ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ                   ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
 
 
                         เห็นควรอนุมัติ                                                
         ไม่เห็นควรอนุมัติ 
 
 
    (ลงช่ือ)                                   ผู้เห็นชอบโครงการ              
               (นายพยอม  โพนไสว)                                             
                              หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
 
 
            อนุมัติ 
                                                               ไม่อนุมัติ 
 
 
 
               (ลงช่ือ)                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
                        (นายเฉลิมชัย  ศรีชาติ) 
                ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

  
 

โครงการที่ ๓๒  ส่งเสริมการออกกำลังกายและป้องกันโรคติดต่อในสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ

บริหารและการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการกระจายอำนาจอย่างมีประสิทธิภาพบน
หลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี  ๑ คุณภาพผู้เรียน 
 ข้อท่ี 1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของ

ตนเองได้ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสมบูรณ์  หันชัยเนาว์ นายแผน ปัญญา นายนิติกรณ์  นารี 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม  256๔ – มีนาคม 256๕ 
1.  หลักการและเหตุผล 
 จากสถานการณ์โรคติดต่อท่ีเกิดขึ้นการระบาดของโรคโควิด 19 ในปัจจุบันทำให้มีการรณรงค์ ส่งเสริม
ให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด 19 วิธีป้องกันการติดเช้ือโควิด 19 ท่ีถูกต้องและสร้างความปกติรูปแบบ
ใหม”่New Normal” เพื่อให้นักเรียนเกิดความปลอดภัย ตระหนักในการป้องกันรักษาสุขภาพและเสริมสร้าง
สุขภาพสมรรถภาพทางกายให้เกิดความสมบูรณ์แข็งแรงเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันโรคติดต่อต่างๆได้อีกทางหนึ่ง 

โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยาได้เห็นความสำคัญและอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นจากโรคติดต่อต่างๆ
โดยเฉพาะโรคโควิด 19 ความรู้และทักษะการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อจึงเป็นส่ิงสำคัญท่ีจะสร้างความ
ปลอดภัยให้กับตนเองและผู้อื่นเพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อต่างๆท่ีอาจเกิดขึ้น 
จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและป้องกันโรคติดต่อในสถานศึกษาข้ึน โดยมีการจัดอบรมให้
ความรู้วิธีป้องกันเกี่ยวกับโรควิด 19 โรคติดต่อต่างๆ ส่งเสริมให้นักเรียนออกกำลังกาย เพื่อให้มีพฤติกรรม
ต่อเนื่องเป็นนิสัย เกิดความยั่งยืน 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของนักเรียน 
2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรง 
๒.๓ เพื่อส่งเสริมโครงการโรงเรียนสีขาว กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด 

           2.4 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อและการป้องกัน 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.๑ นักเรียนร้อยละ 95 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตได้มาตรฐานของกรมอนามัย 
        3.๑.2 นักเรียนร้อยละ 95 สามารถดูแลตนเองให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดีมาก 
    3.๑.3 นักเรียนร้อยละ 95 มีความรู้และทักษะในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคโค
วิด-19 โรคไข้เลือดออก โรคมือเท้าปากและโรคอื่นๆได้ 

3.๑.4 ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน มีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ 
 



 
  

  
 

         3.2 เชิงคุณภาพ 
 ๓.๒.1นักเรียนทุกระดับช้ันมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตได้มาตรฐานของกรมอนามัยอยู่ในระดับดี  
 ๓.๒.2 นักเรียนทุกระดับช้ันสามารถดูแลตนเองให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดีในระดับดี  
 ๓.๒.3 นักเรียนทุกระดับช้ันมีความรู้และทักษะในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากจากโรคโควิด-19 
โรคไข้เลือดออก โรคมือเท้าปากและโรคอื่นๆได้ 
๔. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน 

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมครูเพื่อวางแผนงานจัดทำ
โครงการและกำหนดกิจกรรม 

มีนาคม 2564 นางสมบูรณ์  หันชัยเนาว์และคณะ  

2. เสนอโครงการ พฤษภาคม 256๔ – 
มีนาคม 256๕ 

นางสมบูรณ์  หันชัยเนาว์และคณะ  

3. ดำเนินงานตามโครงการ พฤษภาคม 256๔ – 
มีนาคม 256๕ 

นางสมบูรณ์  หันชัยเนาว์และคณะ  

4. ประเมินผลโครงการ มีนาคม 256๕ นางสมบูรณ์  หันชัยเนาว์และคณะ  
5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน มีนาคม 256๕ นางสมบูรณ์  หันชัยเนาว์ 

 
๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
 พฤษภาคม 256๔ – มีนาคม 256๕ 

6. งบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณ จำนวน ๑๕,000 บาท ได้มาจากงบประมาณกองทุนสำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เทศบาล ธัญญา ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ  ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย 

(ระบุหน่วย) 
งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าน้ำมัน รวม 
1 - จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา   ๑0,000  ๑0,000 

2  จัดอบรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อและ
การป้องกัน 
โรคโควิด-19 โรคมือเท้าปากและโรค
ไข้เลือดออก 

 ๑๕,000   ๑๕,000 

รวมทั้งหมด ๑๕,000   ๑๕,000 
หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

 



 
  

  
 

๗. ระดับความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1.นักเรียนร้อยละ๙๕  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตได้
มาตรฐานของกรมอนามัยอยู่ในระดับดี  .  

การตรวจสอบ 
 

แบบการตรวจสอบ 
 

2. นักเรียนร้อยละ 100 สามารถดูแลตนเองให้มี
สุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดีในระดับดี 

การตรวจสอบ 
 

แบบการตรวจสอบ 
 

3. นักเรียนร้อยละ ๙๕ มีความรู้และทักษะในการ
ป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากจากโรคโควิด-19 โรค
ไข้เลือดออก โรคมือเท้าปากและโรคอื่นๆได้ 

การตรวจสอบ 
 

แบบการตรวจสอบ 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.1 นักเรียน มีสุขภาพ ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และห่างไกลจากยาเสพติด  
 ๘.2 นักเรียนมีความรู้และทักษะในป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ (โรคโควิด-19 โรคมือเท้าปาก   
 โรคไข้เลือดออก) 

๘.3 นักเรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในครอบครัวและชุมชนของตนเองได้ 
๘.4 อัตราการเกิดโรคในโรงเรียนลดลงและสามารถควบคุมโรคได้ในเวลาอันส้ัน 
๘.5โรงเรียนสามารถเสริมสร้างความร่วมมือระหวา่งองค์กรภายนอกได้ 

 
           เห็นควรอนุมัติ                                                
          ไม่เห็นควรอนุมัติ 
 
  
(ลงช่ือ)                                ผู้เสนอโครงการ  (ลงช่ือ)                           ผู้เห็นชอบโครงการ            
         (นางสมบูรณ์  หันชัยเนาว์)                          (นายพยอม  โพนไสว)                               
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ         หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
           
       อนุมัติ 
                                                                ไม่อนุมัติ 
 
 
 
       (ลงช่ือ)                                             ผู้อนุมัติโครงการ 
                          (นายเฉลิมชัย ศรีชาติ) 
                ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 



 
  

  
 

ส่วนที่ ๕ 
การกำกับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล 

เพื่อให้การดำเนินการของโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา บรรลุผลสำเร็จและเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 256๔  โรงเรียนจึงได้กำหนดแนวทางและมาตรการในการกำกับ ติดตาม
และ รายงานผล ดังนี้  

๑. การกำกับ ติดตาม และรายงานผล 
       1.1  จัดทำคำส่ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบและผู้กำกับ ติดตาม รายกลยุทธ์ รายโครงการ และกำหนดปฏิทิน
ในการดำเนินงานและการกำกับติดตาม รายงานผล  ดังนี้ 

ประเภทงบประมาณ ระยะเวลาท่ีขอเบิก ระยะเวลาส่งใช้ ผู้ขอเบิกและส่งใช้ สรุปผล/รายงานผล 

1. งบประมาณ 
ท่ีได้รับแจ้งจัดสรร 

วันท่ีได้รับใบแจ้ง วันท่ีได้รับใบเสร็จ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม 

หลังส้ินสุดโครงการต้อง
รายงานภายใน 10 วัน 

2. งบพัฒนาตาม 
ยุทธศาสตร์หรือ
โครงการใน
แผนปฏิบัติการ 
ประจำป ี

ก่อนดำเนินการ 
ไม่น้อยกว่า 7 วัน
ทำการ 

ไม่เกิน 10 วันทำ
การหลัง
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม 

หลังส้ินสุดโครงการต้อง
รายงานภายใน 10 วัน 

 1.๒ เมื่อได้ดำเนินการตามโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ผู้รับผิดชอบโครงการทุกโครงการจัดทำ
รายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 เสนอ
ต่อผู้บริหารโรงเรียน 
 1.๓  จัดทำเอกสารรายงานการศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และ 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ 

2. การตรวจสอบและการประเมินผล 
       2.1  แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
เพื่อจัดทำแบบประเมินผลโครงการทุกโครงการ โดยดำเนินการประเมินโครงการใน 3 ระยะ คือ 
ก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และหลังดำเนินการ 
 3. นิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน 
          นำผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห์ สังเคราะห์หารูปแบบความสำเร็จ และความคุ้มค่า 
ในการดำเนินงาน ว่าโครงการใดควรจะดำเนินการต่อในปีงบประมาณต่อไป ควรปรับปรุงและแก้ไข 
อย่างไร มีปัญหา อุปสรรคอย่างไร และโครงการใดไม่ควรดำเนินการต่อ 
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คำส่ังโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 

ท่ี ๔๘ /๒๕๖๔ 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  

……………………………………..……………. 

 ด้วยโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา จะจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ ของโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวทิยา ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๔  ดังนี้ 
     ๑. คณะกรรมการท่ีปรึกษา มีหน้าท่ีให้คำปรึกษา คำแนะนำ ตลอดจนให้ข้อมูลต่างๆ ประกอบด้วย 
 ๑. นายเฉลิมชัย ศรีชาติ             ผู้อำนวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางอุไรวรรณ  ชูศรียิ่ง   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๓. นางกุหลาบ  ดอนชัย   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔. นายพยอม  โพนไสว   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๕. นางสาวอรยุพา  พลโสดา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๖. นางฉริสา  จุลทะกอง   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
     ๒. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีหน้าท่ีศึกษาแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา วิเคราะห์จัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 
 ๑. นายเฉลิมชัย ศรีชาติ             ผู้อำนวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางอุไรวรรณ  ชูศรียิ่ง   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๓. นางกุหลาบ  ดอนชัย   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔. นายพยอม  โพนไสว   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๕. นางสาวอรยุพา  พลโสดา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๖. นางฉริสา  จุลทะกอง   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๗. นางผ่องพรรณ เพียรมงคล  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๘. นางสมบูรณ์ หันชัยเนาว์  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๙. นางสาวไพวรรณ  มณีศรี  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๐. นางภัทรนิษฐ์  คำวิโส  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

 ๑๑. นายแผน  ปัญญา   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๑๒. นางเริงฤดี  กมลคร   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๑๓. นายสันติ โทฮาด   ครูชำนาญการ        กรรมการ 
 ๑๔. นางทิพวรรณ  บรรพบุตร  ครูชำนาญการ         กรรมการ 



 
  

  
 

 ๑๕. นายนิติกรณ์ นารี   ครู คศ.๑   กรรมการ 
 ๑๖. นางสาวสายใจ พวงเพชร  ครู คศ.๑   กรรมการ 

๑๗. นายพิชิตชัย ดอนสินบูรณ์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑๘. นางสาวชนกฤทัย หาญอาษา  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

 ๑๙. นางสาวจันทิมา   ใจจุลละ  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 ๒๐. นางสาวชลลัดดา บรรพรม  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 ๒๑. นายสุรชัย    ไกรหลง  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 

๒๒. นางไพรวัลย์  ชาทิพฮด  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

 ๒. คณะกรรมการรวบรวม จัดรูปเล่มจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
มีหน้าท่ี รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล จัดทำรูปเล่มจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๑. นางไพรวัลย์  ชาทิพฮด   ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสมใจ    คำคง    พี่เล้ียงเด็กพิการ   กรรมการ 
๓. นายกมล   มุนตะทุม     เจ้าหน้าท่ีธุรการ               กรรมการและเลขานุการ 

 ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของโรงเรียน
บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย และให้แล้วเสร็จตามกำหนด อย่าให้เกิดความ
เสียหายแก่ทางราชการขึ้นได้ 
 
  ท้ังนี้ ต้ังแต่ วันท่ี  ๕  เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 
 
 
 
 

  (นายเฉลิมชัย ศรีชาติ) 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
  

  
 

 
 

 
 


