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สวนท่ี 1 
บทนํา 

1.ขอมูลท่ัวไป 

        1.1    โรงเรียนเมืองยาววิทยา  ต้ังอยูเลขท่ี 132  หมูท่ี 11  ตําบลเมืองยาว   อําเภอหางฉัตร  จังหวัดลําปาง

รหัสไปรษณีย 52190   หมายเลขโทรศัพท  054 - 013760   รหัสโรงเรียน 500413  รหัส 8  หลัก  52010171 

รหัส  10 หลัก 1052500413     e-mail address : mayawaschool@gmail.com   

Website : http://myw.ac.th 

1.2 เปดทําสอนต้ังแตระดับช้ันอนุบาลปท่ี 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปท่ี  3    

1.3 มีเขตบริการการศึกษาจํานวน 7  หมูบาน ดังนี ้

  1.  หมูท่ี 1  บานเวียงเหนือ  ตําบลเมืองยาว  อําเภอหางฉัตร  จังหวัดลําปาง 

2.  หมูท่ี 2  บานเวียงใต   ตําบลเมืองยาว  อําเภอหางฉัตร  จังหวัดลําปาง 

3.  หมูท่ี 2  บานลุม  ตําบลแมสัน   อําเภอหางฉัตร  จังหวัดลําปาง 

4.  หมูท่ี 3  บานนาบัว   ตําบลเมืองยาว   อําเภอหางฉัตร   จังหวัดลําปาง  

5.  หมูท่ี 4  บานนาน้ํามัน  ตําบลเมืองยาว  อําเภอหางฉัตร   จังหวัดลําปาง 

6.  หมูท่ี 11 บานใหมสามัคคี   ตําบลเมืองยาว อําเภอหางฉัตร   จังหวัดลําปาง 

7.  หมูท่ี 15 บานเวียงทอง   ตําบลเมืองยาว   อําเภอหางฉัตร  จังหวัดลําปาง                     

1.4 มีพื้นท่ีท้ังหมด  4    แปลง ดังนี้   

แปลงท่ี  1   ต้ังอยูบานนาบัว    หมูท่ี 3      มีพื้นท่ีจํานวน  1    ไร    -งาน   77.50  ตารางวา 

แปลงท่ี  2   ต้ังอยูบานใหมสามัคคี  หมูท่ี 11   มีพื้นท่ีจํานวน    4     ไร    2  งาน   18.00  ตารางวา 

แปลงท่ี  3   ต้ังอยูบานใหมสามัคคี  หมูท่ี 11    มีพื้นท่ีจํานวน     65    ไร    1  งาน   24.20  ตารางวา 

แปลงท่ี  4   ต้ังอยูบานใหมสามัคคี  หมูท่ี 11    มีพื้นท่ีจํานวน     96    ไร    2  งาน     9.80  ตารางวา 

รวมพื้นท่ีท้ังหมด    167  ไร   2    งาน    29.50   ตารางวา 

 

2. ขอมูลดานการบริหาร 

2.1   นายอนันต  เงาเดช   ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองยาววิทยา  วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.ม.     สาขา 

บริหารการศึกษา ดํารงตําแหนงท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแตวันท่ี  28 พฤษภาคม  2563  จนถึงปจจุบันเปน       1  ป  

3  วัน 

 2.2  รองผูอํานวยการโรงเรียน  (ท่ีไดรับการแตงต้ัง)  -   คน 

2.3  ประวัติโรงเรียนเมืองยาววิทยา 

ประวัติโรงเรียนโดยยอ 

ความหมายของช่ือโรงเรียน 

เมืองยาววิทยา  มาจากช่ือของตําบลเมืองยาว ท่ีมีหมูบานอาศัยอยูตามลําหวยแมยาว เปนลําน้ํา      

ท่ีไหลตลอดปเปนลําน้ําท่ีกั้นเขตแดนของตําบลเมืองยาวและตําบลเเมสัน ตําบลเมืองยาว  มี 15 หมูบาน และ
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เปนดินแดนท่ีอุดมสมบูรณดวยปาไมสายน้ําและทุงนาท่ีปลูกขาวพันธุดีไดผลผลิตสูงเมืองยาววิทยาเปนช่ือของ

โรงเรียนมัธยมขยายโอกาสประจําตําบลเมืองยาวมีตํานานเลาขานมานาน เปนเมืองท่ีเจริญรุงเรือง  มาแตอดีต

มีวัฒนธรรมอันลํ้าคา            

โรงเรียนเมืองยาววิทยา เปล่ียนช่ือมาจากโรงเรียนบานใหมสามัคคี  ซึ่งโรงเรียนบานใหมสามัคคีไดยุบ

โรงเรียนบานนาบัว และโรงเรียนบานเวียงใตมาเปนโรงเรียนเดียวกันเมื่อ วันท่ี  11  กรกฎาคม  2544   (ตาม

คําส่ังของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดลําปาง) 

ตราสัญลักษณของโรงเรียน 

 พระเจดีย  เปนองคพระธาตุเจดียวัดเวียงใต ซึ่งเปนท่ีสักการบูชา)ของชาวตําบลเมืองยาว เปนศูนย

รวมจิตใจของประชาชนใหมีความรักความสามัคคีของหมูคณะ เปนสัญลักษณแทนโรงเรียนบานเวียงใต  ซึ่ง

เปนโรงเรียนเดิมท่ียุบรวม   สวนแสงรัศมีเปรียบเสมือนแสงสวางทางปญญาของนักเรียนทุกคน 

           ดอกบัว  เปนดอกบัวท่ีพระพุทธองคตรัสไว เปนบัวท่ีพนน้ํา  อันหมายถึง  บุคคลท่ีถึงพรอมดวยพลัง

ความคิด พลังปญญา มีอัจฉริยะภาพ มีความเฉลียวฉลาดทางปญญา 

โรงเรียนเมืองยาววิทยาต้ังข้ึนเมื่อ   วันท่ี 19  มกราคม  พ.ศ. 2513   เดิมช่ือโรงเรียนบานใหมสามัคคี 

ต้ังข้ึนโดยการยุบรวมและยายโรงเรียน 2 แหงคือโรงเรียนบานเวียงใตและโรงเรียนบานนาบัวมาเปดทําการ

สอนท่ี บานใหมสามัคคี หมูท่ี 11  ตําบลเมืองยาว  อําเภอหางฉัตร  จังหวัดลําปาง  โดยมีนายเจริญ  ณ นาน 

ดํารงตําแหนงครูใหญคนแรก  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง  เปดทําการสอนต้ังแตช้ันประถมศึกษา

ปท่ี 1ถึงช้ันประถมศึกษาปท่ี 7 

 วันท่ี 16  สิงหาคม  พ.ศ.  2514 ไดกอสรางอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก  แบบ ป.1ก  จํานวน 

2 หลัง ขนาด 4 หองเรียนโดยไดรับอนุมัติงบประมาณหลังละ 50,000  บาทและไดรับงบประมาณจํานวน 

25,000 บาท  กอสรางบานพักครู จํานวน 1 หลัง 

 วันท่ี 10  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2515   นายแสวง  เหลาจันตา ผูชวยครูใหญโรงเรียนชุมชนบานสัน

กําแพง ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงครูใหญโรงเรียนบานใหมสามัคคี 

 พ.ศ.  2516   ไดรับงบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง จํานวน 160,000 บาทสราง

อาคารเรียนแบบ ป.1ข  จํานวน 1 หลัง  และไดรับงบประมาณกอสรางบานพักครู  2  หลัง ขนาด  2 หองนอน  

ใชงบประมาณหลังละ 30,000  บาท 

 พ.ศ. 2517  ไดรับงบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง  กอสรางบานพักครู  จํานวน 1  

หลัง  ใชงบประมาณ 35,000 บาทและไดรับงบประมาณกอสรางถังเก็บน้ําฝนแบบ ฝ.30 พิเศษ 1 ชุดความจุ

เฉล่ีย 30 ลบ.ม. ใชงบประมาณ36,000 บาท  

             พ.ศ. 2518  ไดรับงบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง  กอสรางอาคารหอประชุม  

1  หลัง  ใชงบประมาณ 173,900  บาท  และสรางบานพักครู 3 หลัง  ขนาด  2  หองนอน ใชงบประมาณ

หลังละ 35,000  บาทและไดรับงบประมาณกอสรางสวมแบบองคการฯขนาด 4 ท่ีนั่ง จํานวน 1  หลัง ใช

งบประมาณ 35,000 บาท 
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 พ.ศ. 2519 ไดรับงบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง  จํานวน 190,000 บาท ตอเติม

อาคารเรียนแบบ ป.1ข จาก 4 หองเรียนเปน 7  หองเรียน  

 พ.ศ. 2520 ไดรับงบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง จํานวน 55,000 บาทกอสราง

อาคารโรงฝกงาน 1 หลังและไดรับงบประมาณกอสรางสวมแบบองคการฯ ขนาด 4 ท่ีนั่ง 1 หลัง ใช

งบประมาณ 35,000  บาท 

              วันท่ี 1  มกราคม  2522 นายดํารง  ปงคําปน  ครูใหญโรงเรียนบานปาเหียง  ไดรับการแตงต้ังให

ดํารงตําแหนงครูใหญโรงเรียนบานใหมสามัคคี 

         พ.ศ. 2523 มีพระราชบัญญัติการประถมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2523 มีผลใหตองโอนโรงเรียนบานใหม

สามัคคีซึ่งสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดลําปางใหไปสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา

แหงชาติ  และไดรับงบประมาณกอสรางถังเก็บน้ําฝนแบบ ฝ.30 พิเศษ 1 ชุด ความจุเฉล่ีย 30 ลบ.ม. ใช

งบประมาณ 50,000  บาท 

         พ.ศ.  2533  ไดรับงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ จํานวน 

1,000,000 บาท กอสรางอาคารอเนกประสงคแบบ สปช.205/26 ขนาด 14 × 32 เมตร จํานวน 1 หลัง 

         พ.ศ.  2537  ไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติใหเปดทําการสอน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตนเพื่อเปนการขยายโอกาสทางการศึกษา 

 พ.ศ. 2538  ไดรับงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ จํานวน 

1,040,000 บาท  กอสรางอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เพื่อใชเปนอาคารเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

  วันท่ี 21  ธันวาคม พ.ศ. 2543  สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดลําปาง ไดมีคําส่ังแตงต้ัง   นาย

ธนนท   ชาวเขลางค  ใหมาดํารงตําแหนงอาจารยใหญโรงเรียนบานใหมสามัคคี     

 พ.ศ.  2544  สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดลําปางไดอนุมัติใหเปล่ียนช่ือโรงเรียนบานใหม

สามัคคีเปนโรงเรียนเมืองยาววิทยา เนื่องจากเปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปดสอน 3 ระดับ และ

เปนโรงเรียนมัธยมประจําตําบลเมืองยาว ในปนี้ไดระดมเงินบริจาคจากราษฎรในเขตบริการท้ัง 5  หมูบาน 

กอสรางศาลากองอํานวยการ ณ บริเวณสนามกีฬา ใชเงินท้ังส้ิน 150,000 บาท 

 พ.ศ. 2546  ไดโอนกิจการของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 

ไปสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  โรงเรียนเมืองยาววิทยาจึงโอนกิจการไปสังกัดใหมดวย 

และอยูในการดูแลของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาลําปาง เขต 1 และทางสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ลําปางเขต 1ไดอนุมัติการปรับปรุงและกําหนดตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเมืองยาววิทยาจาก

ตําแหนงอาจารยใหญเปนผูอํานวยการโรงเรียน 

 พ.ศ. 2548  ไดระดมเงินบริจาคจากราษฎรในเขตบริการท้ัง 5 หมูบาน จํานวน 560,000 บาทกอสรางรั้ว

คอนกรีตเสริมเหล็กกออิฐบลอกดานหนาโรงเรียน  ความยาว 350 เมตรและกอสรางปายช่ือโรงเรียนใหม 

 พ.ศ.  2550   ไดประสานขอความรวมมือจากองคการบริหารสวนตําบลเมืองยาวอนุมัติงบประมาณ 

จํานวน 592,700  บาท  ทําการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4  เมตร  ยาว363 เมตร ตาม

โครงการปองกันและลดภาวะมลพิษตอสุขภาพนักเรียน 



 

  
โรงเรียนเมืองยาววิทยา  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง  เขต 1    

   

    4 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2565                    

  
   

 พ.ศ.  2551  ไดระดมเงินบริจาคจากราษฎรในเขตบริการท้ัง 5 หมูบาน กอสรางสนามเซปกตะกรอ 

1 สนาม ใชเงินกอสรางท้ังส้ิน  17,000  บาท 

         พ.ศ. 2552 โรงเรียนบานเวียงเหนือไดนํานักเรียนมาเรียนรวมท่ีโรงเรียนเมืองยาววิทยา จํานวน

นักเรียน 52 คน ครู 5 คน 

 วันท่ี 26  ธันวาคม  พ.ศ.  2552  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาลําปางเขต 1 ไดแตงต้ัง 

นายศุภวัช   จําฟู  ผูอํานวยการโรงเรียนบานหัวทุง ใหมาดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนเมืองยาววิทยา 

และไดงบประมาณกอสรางลานกีฬาอเนกประสงค  1  สนาม   ใชงบประมาณ 140,000  บาท    ไดรับ

งบประมาณกอสรางสวมแบบ นักเรียนชาย 4 ท่ี/49 งบประมาณ43,3000  บาท  และสรางสวมแบบนักเรียน

หญิง 4 ท่ี/49 งบประมาณ 334,000  บาท 

พ.ศ. 2553 ไดรับจัดสรรงบประมาณซอมแซมบานพักครู 1 หลัง งบประมาณ 100,000 บาท 

          พ.ศ. 2554 ไดระดมเงินบริจาคจัดซื้อเกาอี้ไวในหอประชุมใหญ จํานวน 303 ตัว จํานวนเงิน  35,000 

บาท ระดมเงินบริจาคปรับปรุงซอมแซมโรงอาหารและจัดทําโตะเกาอี้สําหรับนั่งรับประทานอาหาร จํานวนเงนิ 

45,000  บาท ไดรับงบประมาณปรับปรุงซอมแซมอาคารโรงฝกงานเพื่อใชเปนหองประชุมเล็ก งบประมาณ 

17,000 บาท ไดรับงบประมาณซอมแซมหลังคาอาคารเรียน ป1ข งบประมาณ120,000  บาท   ไดรับ

งบประมาณปรับปรุงหองคอมพิวเตอรและจัดซื้อคอมพิวเตอร รุน CL10 TYPE1  งบประมาณ 346,800  บาท 

และในปนี้ไดรับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร 10 ชุด พรอมปรับปรุงหองคอมพิวเตอรในอาคารเรียนมัธยมศึกษา 

จาก กสทช.และบริษัท เอ ไอ เอ็น โกลบอลคอมจํากัด 

พ.ศ. 2555 ไดรับจังบประมาณ ปรับปรุงหองอัจฉริยะศูนยการเรียนรูสูสากล โดยจัดซื้อกระดาน

อัจฉริยะและระบบควบคุม งบประมาณ 488,500 บาท 

 วันท่ี  1  ธันวาคม   พ.ศ. 2557   สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 1  ไดมี

คําส่ังแตงต้ัง นายภูชิชย    ทาวงศมา  ผูอํานวยการโรงเรียนบานปนเตา ใหมาดํารงตําแหนงผูอํานวยการ

โรงเรียนเมืองยาววิทยา และไดรับจัดสรรงบประมาณปรับปรุงซอมแซมแผนผาเพดานอาคารเรียน จํานวน  10  

หองงบประมาณ  332,000  บาท 

 พ.ศ. 2558  ไดรับงบประมาณ สรางอาคารเรียน  งบประมาณ กอสรางสนามฟุตบอล 1 สนาม 

งบประมาณ  774,000  บาท 

 พ.ศ. 2559  ไดรับอุดหนุนงบประมาณกอสรางอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 จํานวน  1 หลัง 

งบประมาณ  389,000  บาท  และงบประมาณซอมแซมบานพักครู 1 หลัง งบประมาณ 200,000  บาท 

 พ.ศ. 2560  ไดรับงบประมาณปรับปรุงระบบไฟฟา อาคารเรียน 3  หลัง และโรงอาหาร 1 หลัง 

งบประมาณ 430,000  บาท 

 พ.ศ. 2561  ไดรับงบประมาณปรับปรุงซอมแซมระบบประปา  งบประมาณ  31,000  บาท 

 พ.ศ. 2562  ไดรับงบประมาณปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ(โรงอาหาร)  

งบประมาณ  224,000  บาท    

 พ.ศ. 2562 ไดรับงบประมาณปรับปรุงซอมแซมบานพักครู จํานวน 1 หลัง งบประมาณ 130,000 บาท 
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 วันท่ี 5 มิถุนายน  พ.ศ. 2563  ศึกษาธิการจังหวัดลําปาง  ไดมีคําส่ัง  แตงต้ัง นายอนันต   เงาเดช  

ผูอํานวยการโรงเรียนบานหัวทุง  อําเภอหางฉัตร  ใหมาดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนเมืองยาววิทยา 

ปจจุบัน  นายอนันต  เงาเดช  ดํารงตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองยาววิทยา  

จัดการศึกษา 3 ระดับ  คือ ระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนตน  โดยมีโรงเรียน

บานเวียงเหนือมาเรียนรวม   ถือวาเปนสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาภาคบังคับเต็มรูปตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  

2.4  คําขวัญของโรงเรียน   “เรียนดี  กีฬาเกง  เครงวินัย  ใฝคุณธรรม”     

2.5  เอกลักษณ   “อนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ิน” 

2.6  อัตลักษณ  “รักการทําดี  มีสุนทรียภาพ” 

2.7  วัตถุประสงคของโรงเรียน 

 จัดการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและการศึกษาระดับปฐมวัย    

       2.8 ปรัชญาของโรงเรียน “ นตถิ ปญญา  สมา อาภา” หมายถึง “แสงสวางเสมอดวยปญญาไมมี”       

    สีประจําโรงเรียน “แดง - น้ําเงิน” 

    ตนไมประจําโรงเรียน  “ตนไทร” 

    อักษรยอของโรงเรียน  “ม.ย.ว.” 
2.9 ระบบโครงสรางการบริหาร 

ตามโครงสรางของสถานศึกษามีปริมาณงานและภาระงาน จํานวน 4 กลุมงาน  ดังนี ้
1. กลุมงานบริหารวิชาการ 
2. กลุมงานบริหารงานบุคคล 
3. กลุมงานบริหารงบประมาณ 
4. กลุมงานบริหารท่ัวไป 
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แผนภูมิโครงสรางการบริหารโรงเรียนเมืองยาววิทยา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
.  ขอมูลนักเรียน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

งานบริหารงบประมาณ งานบริหารวิชาการ งานบริหารท่ัวไป งานบริหารบุคคล 

ผูอํานวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา
 

-การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
-การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู 
-การวัดผล ประเมินผล และ
เทียบโอนผลการเรียน 
-การวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
-การพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
-การนิเทศการศึกษา 
-การแนะแนวการศึกษา 
-การพัฒนาระบบการ
ประกัน คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
-การสงเสริมความรูดาน
วิชาการแกชุมชน 
-การประสานความรวมมือ
ในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอ่ืน 
-การสงเสริมและสนับสนุน
งานวิชาการแกบุคคล 
ครอบครัว องคกร 
หนวยงานและสถาบันอ่ืนท่ี
จัดการศึกษา 
-งานวิชาการอ่ืนๆ 

-การจัดทําและเสนอขอ
งบประมาณ 
-การจัดสรรงบประมาณ 
-การตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผล
การใชเงินและผลการ
ดําเนินงาน 
-การระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพ่ือการศึกษา 
-การบริหารการเงิน 
-การบริหารบัญช ี
-การบริหารพัสดุและ
สินทรัพย 
 
 

-การวางแผนอัตรากําลัง
และจัดระบบงาน 
-จัดทําทะเบียนประวัติ
ผูบริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 
-การกําหนดตําแหนง 
-การสรรหาและบรรจุ
แตงต้ัง 
-การเสริมสรางประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ 
-วางแผนและพัฒนาครู  
ผูบริหาร และบคุลากร
ทางการศึกษา 
-กํากับ ดูแลความกาวหนา
ทางวิชาชีพครูผูบริหารและ
บุคลากรทางการศึกษา 
-ควบคุม ดูแลพฤติกรรม
และจรรยาบรรณของครู
ผูบริหารและบคุลากร
ทางการศึกษา 
-วินัยและการรักษาวินัย 
-การออกจากราชการ 

-การดําเนินงานธุรการ 
-งานเลขานุการคณะกรรม
กาสถานศึกษา 
-งานพัฒนาระบบและ
เครือขาย สารสนเทศ 
-การประสานและพัฒนา
เครือขาย การศึกษา 
-การจัดระบบการบริหาร
และ การพัฒนาองคกร 
-งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-การสงเสริมสนับสนุน
ดานวิชาการ งบประมาณ 
บุคลากรและบริหารท่ัวไป 
-การดูแลอาคารสถานท่ี
และสภาพ แวดลอม 
-การจัดทําสํามะโนผูเรียน 
-การรับนักเรียน 
-การสงเสริมและ
ประสานงาน           
การศึกษาในระบบ นอก
ระบบและ ตามอัธยาศัย 
-การระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 
-งานสงเสริมงานกิจการ
นักเรียน 
-การประชาสัมพันธงาน
การศึกษา 
-การสงเสริมสนับสนุน
และประสานงาน
การศึกษาของบุคคล 
ชุมชน องคกร หนวยงาน
และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัด
การศึกษา 
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โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนเมืองยาววิทยา 
      

 
             
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

ผูอํานวยการโรงเรียน 
นายอนันต  เงาเดช 

ดานการบริหารวิชาการ 
 

1. วาที่รอยตรีหญิงจันทรจิรา อินตะกัน 
2. นางสาวศรสวรรค คณะเลิศ 
3. นางมัณฑณา สุวรรณศร 
4. นางสาวิตรี ปนแกว 
6. นางสาวธัญญารัตน สุวรรณศร 
7.นางสาวณัฏฐธิดา ขัติขาม 
8.นางอัศศิริ จันตา 

 

ดานการบริหารงบประมาณ 
 

1. นางสาวิตรี ปนแกว 

2. นายจรัล  ปนแกว 
3. นางมัณฑนา  สุวรรณศร   
4. นางรัชนี ทองสุข  
5. นางกาญจนา มณีมูล 

ดานการบริหารงานบุคคล 

 
1.นายประยูร  แลกันทะ 
2. นางรุงทิวา แพทยรักษา 
3. วาที่รอยตรีหญิงจันทรจิรา อินตะกัน 

4. วาท่ีรต.หญิง นพัชกร ปณฤทธ์ิ   
5. น.ส.ภัทรานิษฐ  จะมัง 
6.นางสาวศิริอร ศรรีาษฎร 

 
                                                                                     
 

ดานการบริหารทั่วไป 
 

1. นายจรัล  ปนแกว 
2. นางกาญจนา มณีมูล 
วาท่ีรต.หญิง นพัชกร ปณฤทธ์ิ   
3. นางสาวกชกร สถาพร 
4.นางสาวณัฏฐธิดา ขัติขาม 
5.นางรุงทิวา แพทยรักษา 
6.นางอัศศริิ จันตา 
7. นางสาวธัญญารัตน สุวรรณศร 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
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3 ขอมูลนักเรียน (ขอมูล ณ วันท่ี 1  กรกฎาคม  2565) 

1) จํานวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการท้ังส้ิน ……201……คน 

2) จํานวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน …201…คน  จําแนกตามระดับช้ันท่ีเปดสอน  

 

ระดับช้ันเรียน จํานวนหอง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

อ.1 1 6 10 16 

อ.2 1 11 15 26 

อ.3 1 6 7 13 

รวม 3 23 32 55 

ป.1 1 6 13 19 

ป.2 1 11 9 20 

ป.3 1 11 10 21 

ป.4 1 4 8 12 

ป.5 1 8 7 15 

ป.6 1 5 11 16 

รวม 6 45 58 103 

ม.1 1 9 6 15 

ม.2 1 3 7 10 

ม.3 1 13 5 18 

รวม 3 25 18 43 

รวมท้ังหมด 12 93 108 201 

  

3.2  มีนักเรียนท่ีมีความบกพรองเรียนรวม  -   คน 

3.3  จํานวนนักเรียนท่ีมีความบกพรองในการเรียนรูเรียนรวม   30   คน   คิดเปนรอยละ   15.79 

3.4  จํานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ   11  คน   คิดเปนรอยละ  5.79 

3.4  มีนักเรียนปญญาเลิศ  -  คน   

3.5  จํานวนนักเรียนตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ  -  คน  คิดเปนรอยละ  -   

3.6  จํานวนนักเรียนตอหอง (เฉล่ีย) ระดับอนุบาล  18 : 1  ระดับประถมศึกษา 16 : 1   คน   

      ระดับมัธยมศึกษา 14: 1 

3.7  สัดสวนครู :  นักเรียน  =   1 : 12 
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3.8  จํานวนนักเรียนท่ีลาออกกลางคัน (ปจจุบัน)   -   คน   คิดเปนรอยละ  - 

3.9  สถิติการขาดเรียน  -   คน   คิดเปนรอยละ  - 

3.10 จํานวนนักเรียนท่ีสรางช่ือเสียงใหแกโรงเรียน  (รางวัลดีเดนท่ีไดรับ)   

 ประเภท  ความสามารถทางวิชาการ   42  คน 

4.  ขอมูลบุคลากร   

ประเภทบุคลากร เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด อายุเฉล่ีย ประสบการณ 

การสอนเฉล่ีย ชาย หญิง ตํ่ากวา 

ป.ตร ี

ป.ตร ี สูงกวา 

ป.ตรี 

ผูอํานวยการ 1 - - - 1 54 30 

รองผูอํานวยการ - - - - - - - 

ครูประจําการ 2 12  11 3 42 14 

ครูอัตราจาง - 2 - 2 - 29 8 

ครูธุรการ - 1 - 1 - 34 6 

ลูกจางช่ัวคราว        

รวม 3 15 - 14 4   

     

     -    มีครูท่ีสอนตรงวิชาเอก  15  คน  ( 83.33%)  

- มีครูท่ีสอนวิชาตามความถนัด 3 คน  (16.67%) 

- ช่ัวโมงสอนโดยเฉล่ียของครู  คนละ 18  ช่ัวโมง/สัปดาห 

- สถิติการอบรมและพัฒนาบุคลากร ในรอบปท่ีผานมาบุคลากรไดรับการพัฒนาโดยเฉล่ียคนละ 6 ครั้ง/ป   

- การไดรับรางวัล  เกียรติบตัรของครู 
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ผลงานดีเดนดานตางๆของบุคลากร 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นางกาญจนา  มณีมูล 

 

ระดับอําเภอ /ครูผูสอนดีเดนกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ครูผูสอนดีกิจกรรมพัฒนาผูเรียน แนะแนว 

ชมรมครูอําเภอหางฉัตร 

 

นางกฤษณี  คําราช 

 

 

ระดับจังหวัด /ยกยองเชิดชูเกียรติครูและบุคลากร

ทางการศึกษา สํานักงาน สกสค.ลําปาง 

ระดับประเทศ /ครูดีไมมีอบายมุข 

ชมรมครูอําเภอหางฉัตร 

 

วาท่ีรต.หญิง นพัชกร ปณฤทธิ ์  ระดับอําเภอ /ครูผูสอนดีเดนกลุมสาระการเรียนรูสุข

ศึกษาและพลศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ชมรมครูอําเภอหางฉัตร 

 

นางสาวศรสวรรค คณะเลิศ 

 

 

 

ระดับอําเภอ /ครูผูสอนดีเดนกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาอังกฤษ  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ครูผูสอนดีเดนกลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ระดับประเทศ /ครูดีไมมีอบายมุข 

ชมรมครูอําเภอหางฉัตร 

นางอัคศิริ  จันตา 

 

 

ระดับอําเภอ / 

ครูผูสอนดีเดนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ระดับประถมศึกษาตอนตน/ครูดีไมมีอบายมุข 

ชมรมครูอําเภอหางฉัตร 

 

วาที่รอยตรีหญิงจันทรจิรา  อินตะกัน 

 

 

ระดับอําเภอ / 

ครูผูสอนดีเดนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน/ครูดีไมมีอบายมุข 

ชมรมครูอําเภอหางฉัตร 

 

นางสาวกชกร  สถาพร ระดับอําเภอ / 

ครูผูสอนดีเดนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษาตอนตน/

ครูดีเดน 

ชมรมครูอําเภอหางฉัตร 

 

นางสาวณัฏฐธิดา ขัติขาม ระดับอําเภอ / 

ครูผูสอนดีเดนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี(คอมพิวเตอร) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน/

ครูดีเดน 

ชมรมครูอําเภอหางฉัตร 

 

นางมัณฑนา  สุวรรณศร ระดับอําเภอ / 

ครูผูสอนดีเดนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยระดับ

ประถมศึกษา 

ชมรมครูอําเภอหางฉัตร 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นางสาวปริศนา   เครือลาว 

 

 

ครูดีเดน ชมรมครูอําเภอหางฉัตร 

 

 

5.  ขอมูลดานอาคารสถานท่ี  แหลงเรียนรูและการใช 
5.1  อาคารเรียนและอาคารประกอบ  จํานวน 8 หลัง  ไดแกอาคารเรียน  5  หลัง  อาคารประกอบ   

3  หลัง 

5.2  จํานวนหองเรียนท้ังหมด  12  หองเรียน  แบงเปน   

        ช้ันอนุบาล 1-2  =  1 : 1 : 1 

    ช้ันป.1 – 6  =  1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 

    ช้ันม. 1-3     =  1 : 1 : 1 

5.3  โรงเรียนมีคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน 28  เครื่อง  มีการติดต้ังอินเตอรเน็ตเพื่อการ

คนควาของนักเรียน  มีจํานวน 28  เครื่อง   

5.4  แหลงเรียนรูในโรงเรียน  ไดแก 
 

แหลงเรียนรูภายใน 
สถิติการใชจํานวนคร้ัง/ป 

ช่ือแหลงเรียนรู 

1. หองคอมพิวเตอร 

2. หองวิทยาศาสตร 

3. หองดนตรีพื้นเมือง 

4. หองแนะแนว 

5. โรงอาหาร 

6. หองสมุด 

700 

460 

360 

100 

200 

200 
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5.6  แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน  ไดแก 

แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน สถิติการใช 

จํานวนคร้ัง/ป ช่ือแหลงเรียนรู 

1. วัดบานเวียงใต บานนาบัว บานใหมสามัคคี  บานเวียงเหนือ  

บานเวียงทอง  บานลุมกลาง 

2. เทศบาลตําบลเมืองยาว 

3. วัดพระธาตุลําปางหลวง 

4. ศูนยอนุรักษชางไทย 

5. สถานีตํารวจภูธรเมืองยาว 

6. อางเก็บน้ําแมปู 

9. อางเก็บน้ําแมยาว 

10. พระธาตุมอนไกแจ 

20 

 

20 

1 

1 

1 

1 

2 

2 
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6.   สภาพชุมชนโดยรวม 
      6.1  สภาพชุมชนรอบโรงเรียน 

           1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปนท่ีราบ มีประชากรประมาณ 6,276 คน 

บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียน ไดแก 

  ทิศเหนือ เปนท่ีสรางบานเรือน  ท่ีอยูอาศัย   

  ทิศใต  เปนท่ีสรางบานเรือน   

  ทิศตะวันออก เปนท่ีสรางบานเรือน 

  ทิศตะวันตก เปนท่ีสรางบานเรือน   

 อาชีพหลักของชุมชน คือ ทํานา และรับจาง สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี/

ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีเปนท่ีรูจักโดยท่ัวไป คือ การสรงน้ําพระธาตุวัดเวียงใต  ประเพณีมอนตุปาการสรงน้ํา

พระธาตุดอยกูแกว  การสรงน้ําพระธาตุมอนไกแจ  ประเพณีลอยกระทง  สลากภัต 

  2) ผูปกครองสวนใหญ จบการศึกษาระดับ ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 อาชีพหลัก คือ ทํานา 

และรับจาง สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโดยเฉล่ียตอครอบครัว ตอป 36,000  บาท 

จํานวนคนเฉล่ียตอครอบครัว   3   คน 

           3) โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน 

 โรงเรียนเมืองยาววิทยา อยูหางจากอําเภอ  20  กิโลเมตร  เขตพื้นท่ีบริการ  7  หมูบาน  อัตรา

การเกิดของประชากรลดลง  ทําใหจํานวนนักเรียนลดลง  ประชาชนใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของทาง

โรงเรียนเปนอยางดี 

     6.2  โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน 

โอกาสของโรงเรียน 

ดานโครงสรางและนโยบาย 

1. โรงเรยีนกําหนดนโยบาย และมีเปาหมายของการจัดการศึกษาไวอยางชัดเจน 

   2. โรงเรียนมีแผนปฏิบัติงานท่ีชัดเจนครูทุกคนมีสวนรวมในการจัดทํา 

3. โรงเรยีนมีโครงสรางการบริหารและระบบการบริการอยางชัดเจน 

      4. โรงเรยีนเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

       5. ศิษยเกาผูปกครอง และครู ใหการสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

6. โรงเรยีนรับฟงความคิดเห็นในดานการจัดการศึกษาจากภายนอก เพื่อนํามา  

พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
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ดานการบริการและคุณภาพของผูเรียน 

1. นักเรยีนสวนมากมีสุขภาพกายสุขภาพจิตและบุคลิกภาพท่ีดี 

2. โรงเรยีนมีการจัดการหลักสูตรแผนการเรียนรูท่ีหลากหลายตามความสามารถ  

ความสนใจของนักเรียน 

 3. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสงเสริมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอมและ 
ศิลปวัฒนธรรม 

4. โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมและเลือดออกการเรียนรูและฝกปฏิบัติ 

5. นักเรียนสวนมากมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการ 

6. โรงเรียนจัดระบบดูแลนักเรียนอยางใกลชิด 

7. คาเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ของนักเรียนสูงกวาคาเฉล่ียของประเทศ 

ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 1. ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีการพัฒนาความรูความสามารถ 

 2. ครูมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีมีความอดทนมีคุณธรรมจริยธรรมและมีจรรยาบรรณ 

ในวิชาชีพครู 

 3. ครูไดรับมอบหมายหนาท่ีพิเศษตรงตามความรูความสามารถ 

ดานประสิทธิภาพการบริหารการเงิน 

1. โรงเรียนกําหนดแผนการใชเงินเพื่อจัดการศึกษาไวอยางชัดเจน 

 2. โรงเรยีนมีการบริหารงบประมาณท่ีโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 

3. การบริหารการเงินของโรงเรียนเปนไปตามวัตถุประสงคและคํานึงถึงประโยชนสูงสุด 

แกนักเรียน 

ดานวัสดุอุปกรณและทรัพยากร 

    1. โรงเรียนจัดส่ิงแวดลอมและสวนหยอมในโรงเรียนเพื่อตอบรรยากาศในการเรียนรู 

 2. โรงเรียนมีระบบคนควาขอมูลโดยใชอินเตอรเน็ต 

 3. โรงเรียนมีแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายเชนหองสมุดหองดนตรีหองอาเซียนศึกษา ฯลฯ 

 ดานการบริหารจัดการ 

1. โรงเรียนมีคําส่ังแตงต้ังและมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบแกครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 

         2. โรงเรียนมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 

3. ผูบริหารมีความรูความสามารถพิเศษทัศนในการจัดการศึกษาและมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 

ดานผูบริหาร 

1. ผูบริหารมีความรูความสามารถมีวิสัยทัศนในการบริหารจัดการศึกษาและมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 

2. ผูบริหารใหการสงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการดําเนินงานตางๆเปนอยางดี 
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ดานการเมืองและกฎหมาย 

1. โรงเรียนดําเนินงานตามนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับ

ปฐมวัยจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรียนฟรี 15 ป 

2. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยยึด พรบ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2562 

3. การจัดซื้อจัดจางในการใชเงินของโรงเรียนดําเนินการโดยยึดระเบียบพัสดุการเงินป    

พ.ศ.2560 

4. เทศบาลเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยการสนับสนุนงบประมาณอยางตอเนื่อง

ทุกป 

ดานเศรษฐกิจ 

           1. โรงเรียนต้ังอยูในชุมชนท่ีเอื้อตอการจัดการศึกษา 

  2. สภาพเศรษฐกิจมีความเจริญกาวหนามีอาชีพท่ีหลากหลาย 

ดานสังคมและวัฒนธรรม 

            1. ชุมชนรวมอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินสงผลแกนักเรียนเปนแบบอยางท่ีดี 

            2. ชุมชนมีแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายและเลือดออกการแสวงหาความรูของนักเรียน 

           3. ชุมชนสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ดานเทคโนโลยี 

1. ความกาวหนาของเทคโนโลยี สามารถทําใหนักเรียนสืบคนขอมูล และแหลงเรียนรูไดงาย

และรวดเร็วข้ึน 

2. เทคโนโลยีท่ีไดรับการพัฒนาแลวสงผลใหการจัดการเรียนการสอนมีพัฒนาการในทางท่ีดี

ข้ึน 

ขอจํากัดของโรงเรียน 

ดานโครงสรางและนโยบาย 

1. การปฏิบัติงานตาง ๆ ในโรงเรียนบางครั้งไมชัดเจนซ้ําซอนเกินไป 

2. โรงเรียนมีการประสานงานกับชุมชนนอยทําใหไมคอยไดรับความรวมมือจากชุมชน 

3. การประชาสัมพันธในโรงเรียนยงัไมท่ัวถึงลาชา 

ดานการบริการและคุณภาพของผูเรียน 

1. นักเรียนสวนนอยยงัขาดความสนใจความเอาใจใสในการเรียน 

2. นักเรียนสวนมากของโรงเรียนขาดจิตสาธารณะ 

3. นักเรียนสวนใหญยังขาดการใสเรียนรูดวยตนเอง 

ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. รูไดรับมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบในงานท่ีนอกเหนือจากการสอน มาก 

2. ครูสวนมากมีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศนอย 

3. ผูไดรับการพัฒนาความรูในการอบรมอยางไมท่ัวถึงและไมตอเนื่อง 
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ดานประสิทธิภาพการบริการการเงิน 

1. ระบบการจายเงินของโรงเรียนลาชา 

2. ครูมีความรูความเขาใจในระเบียบการเงินไมชัดเจน ทําใหเกิดปญหาในการเบิกจาย 

3. งบประมาณในการบริหารจัดการไมเพียงพอ 

ดานวัสดุอุปกรณและทรัพยากร 

1. ส่ืออุปกรณนวัตกรรมท่ีเอื้อตอการเรียนการสอน ยังไมเพียงพอกับความตองการ 

2. อุปกรณและเครื่องมือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ในการจัดการเรียนรูไมเพียงพอ และไมท่ัวถึง 

ดานการบริหารจัดการ 

1. ขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนไมเปนปจจุบัน 

2. การนิเทศติดตามการปฏิบัติงานไมสม่ําเสมอและไมตอเนื่อง 

3. การประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารผลการดําเนินงานของโรงเรียนมนีอย 

ดานผูบริหาร 

1. ผูบริหารมีภาระงานมากสงผลใหงานบางอยางลาชา 

 

ดานการเมืองและกฎหมาย 

1. การเปล่ียนแปลงรัฐบาลตามยุคสมัยสงผลใหการพัฒนาการศึกษาไมตอเนื่อง 

2. นโยบายทางการศึกษาและกฎหมายโครงสรางของหนวยงานการศึกษาปรับเปล่ียนบอย ระบบงาน

ถึงไมตอเนื่องและพฒันาอยางจริงจัง 

ดานเศรษฐกิจ 

1. ชุมชนมีฐานะทางเศรษฐกิจไมเทาเทียมกัน มีผลกระทบตอการสนับสนุนการศึกษา 

ดานสังคมและวัฒนธรรม 

1. ชุมชนในเขตบริการมีรานเกมนักเรียนอยูในความเส่ียงตอการติดเกม 

2. ผูปกครองบางสวนขาดความรูความเขาใจในการจัดการเรียนการสอนในปจจุบัน 

 3. ผูปกครองขาดความเขาใจในการศึกษา ในยุคปจจุบัน ทําใหสรางคานิยมท่ีผิดๆ ใหกับ   

นักเรียน 

ดานเทคโนโลยี 

1. นักเรียนใชเทคโนโลยีไมถูกและไมเหมาะสมขาดการไตรตรอง 

2. เทคโนโลยีไมสามารถเขาถึงผูปกครองและนักเรียนท่ีอยูในถ่ินทุรกันดารและดอยโอกาสได 

 3. การพัฒนาเทคโนโลยีท่ีรวดเร็ว สงผลใหนักเรียนเสียคาใชจาย เสียเวลา และเสีย  

สุขภาพมากข้ึน 
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7.  ผลการดําเนินงานในรอบปท่ีผานมา 

7.1  งาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีประสบความสําเร็จ 

 

ช่ืองาน/โครงการ/กิจกรรม หลักฐานยืนยันความสําเร็จ 

โครงการพัฒนาปรับปรุงส่ือการเรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบรายงานโครงการ 

โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ ศิลปะ ดนตรีและกีฬา แบบรายงานโครงการ 

โครงการนํานักเรียนไปศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษา แบบรายงานโครงการ 

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูสาระวิทยาศาสตร แบบรายงานโครงการ 

โครงการนิเทศภายใน แบบรายงานโครงการ 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน 8 กลุมสาระการเรียนรูโครงการพัฒนาการเรียนการสอนและ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

แบบรายงานโครงการ 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา แบบรายงานโครงการ 

โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑสํานักงาน แบบรายงานโครงการ 

โครงการสนับสนุนคาใชจายประจํา แบบรายงานโครงการ 

โครงการจัดหาวัสดุประจําหองเรียน แบบรายงานโครงการ 

โครงการปรับปรุงสภาพแวดลอมและภูมิทัศนในโรงเรียน แบบรายงานโครงการ 

โครงการสงเสริมทักษะและความเปนเลิศดานกีฬานักเรียน แบบรายงานโครงการ 

โครงการวันสําคัญ  แบบรายงานโครงการ 

โครงการสงเสริมสุขภาพนักเรียน แบบรายงานโครงการ 

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน แบบรายงานโครงการ 

โครงการเกษตรพอเพียง แบบรายงานโครงการ 

โครงการประชาสัมพันธ แบบรายงานโครงการ 

โครงการประชุมคณะกรรมการระดับโรงเรียน แบบรายงานโครงการ 

โครงการศิลปวัฒนธรรมสูชุมชน แบบรายงานโครงการ 

โครงการโรงเรียนสีขาว แบบรายงานโครงการ 

โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน แบบรายงานโครงการ 

โครงการสรางลานเลานิทานสําหรับนักเรียน แบบรายงานโครงการ 

โครงการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมดนตรีพื้นบาน แบบรายงานโครงการ 

โครงการคัดแยกขยะในโรงเรียน แบบรายงานโครงการ 

โครงการสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี แบบรายงานโครงการ 
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7.2  งาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีไมประสบความสําเร็จ 
 

ช่ืองาน/โครงการ/กิจกรรม หลักฐานยืนยันความสําเร็จ 

โครงการคายวิชาการ 4 กลุมสาระ   ขาดงบประมาณสนับสนุน 

โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน ขาดงบประมาณสนับสนุน 

โครงการสงเสริมสุขภาพนักเรียน ขาดงบประมาณสนับสนุน 

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ขาดงบประมาณสนับสนุน 

โครงการเกษตรพอเพียง ขาดงบประมาณสนับสนุน 

 

7.3  ปญหาและอุปสรรค 

จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมของสถานศึกษาพบวา   

ดานโครงสรางและนโยบาย 

1. การปฏิบัติงานตาง ๆ ในโรงเรียนบางครั้งไมชัดเจนซ้ําซอนเกินไป 

2. โรงเรียนมีการประสานงานกับชุมชนนอยทําใหไมคอยไดรับความรวมมือจากชุมชน 

3. การประชาสัมพันธในโรงเรียนยงัไมท่ัวถึงลาชา 

ดานการบริการและคุณภาพของผูเรียน 

1. นักเรียนสวนนอยยงัขาดความสนใจความเอาใจใสในการเรียน 

2. นักเรียนสวนมากของโรงเรียนขาดจิตสาธารณะ 

3. นักเรียนสวนใหญยังขาดการใสเรียนรูดวยตนเอง 

ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. รูไดรับมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบในงานท่ีนอกเหนือจากการสอน มาก 

2. ครูสวนมากมีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศนอย 

3. ผูไดรับการพัฒนาความรูในการอบรมอยางไมท่ัวถึงและไมตอเนื่อง 

ดานประสิทธิภาพการบริการการเงิน 

1. ระบบการจายเงินของโรงเรียนลาชา 

2. ครูมีความรูความเขาใจในระเบียบการเงินไมชัดเจน ทําใหเกิดปญหาในการเบิกจาย 

3. งบประมาณในการบริหารจัดการไมเพียงพอ 

ดานวัสดุอุปกรณและทรัพยากร 

1. ส่ืออุปกรณนวัตกรรมท่ีเอื้อตอการเรียนการสอน ยังไมเพียงพอกับความตองการ 

2. อุปกรณและเครื่องมือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ในการจัดการเรียนรูไมเพียงพอ และไมท่ัวถึง 

ดานการบริหารจัดการ 

1. ขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนไมเปนปจจุบัน 

2. การนิเทศติดตามการปฏิบัติงานไมสม่ําเสมอและไมตอเนื่อง 
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3. การประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารผลการดําเนินงานของโรงเรียนมนีอย 

ดานผูบริหาร 

1. ผูบริหารมีภาระงานมากสงผลใหงานบางอยางลาชา 

ดานการเมืองและกฎหมาย 

1. การเปล่ียนแปลงรัฐบาลตามยุคสมัยสงผลใหการพัฒนาการศึกษาไมตอเนื่อง 

2. นโยบายทางการศึกษาและกฎหมายโครงสรางของหนวยงานการศึกษาปรับเปล่ียน   

บอย ระบบงานถึงไมตอเนื่องและพัฒนาอยางจรงิจัง 

ดานเศรษฐกิจ 

1. ชุมชนมีฐานะทางเศรษฐกิจไมเทาเทียมกัน มีผลกระทบตอการสนับสนุนการศึกษา 

ดานสังคมและวัฒนธรรม 

1. ชุมชนในเขตบริการมีรานเกมนักเรียนอยูในความเส่ียงตอการติดเกม 

2. ผูปกครองบางสวนขาดความรูความเขาใจในการจัดการเรียนการสอนในปจจุบัน 

3. ผูปกครองขาดความเขาใจในการศึกษา ในยุคปจจุบัน ทําใหสรางคานิยมท่ีผิดๆ ให นักเรียน 

ดานเทคโนโลยี 

1. นักเรียนใชเทคโนโลยีไมถูกและไมเหมาะสมขาดการไตรตรอง 

2. เทคโนโลยีไมสามารถเขาถึงผูปกครองและนักเรียนท่ีอยูในถ่ินทุรกันดารและดอยโอกาสได 

 3. การพัฒนาเทคโนโลยีท่ีรวดเร็ว สงผลใหนักเรียนเสียคาใชจาย เสียเวลา และเสีย 

สุขภาพมากข้ึน 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมของโรงเรียน 
 

จุดแข็ง จุดออน 
ดานโครงสรางและนโยบาย 
1. โรงเรยีนกําหนดนโยบาย และมีเปาหมายของ
การจัดการศึกษาไวอยางชัดเจน 
2. โรงเรยีนมีโครงสรางการบริหารและระบบการ
บริการอยางชัดเจน 
3. ศิษยเกาผูปกครอง และครู ใหการสนับสนุน
การจัดการศึกษาของโรงเรียน 

ดานโครงสรางและนโยบาย 
1. การดําเนินงานตามนโยบายบางเรื่องยังไม
เปนไปตามท่ีคาดหวัง ไดแก ผลการทดสอบ
ระดับชาติ  

ดานการบริการและคุณภาพของผูเรียน 
1. นักเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตาม
หลักสูตร 
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอัน
พึงประสงค 
3. นักเรียนไดรับการจัดดูแลชวยเหลือนักเรียน
อยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง  

ดานการบริการและคุณภาพของผูเรียน 
1. ผลการทดสอบระดับชาติ บางวิชาของ
โรงเรียนยงัตํ่ากวาคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 

ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. ครูและบุคลากรเพียงพอตอจํานวนนักเรียน 
2. ครูและบุคลากรสวนใหญตรงตามสาขาวิชาเอก 
3. ครูและบุคลากรมีความรัก ความสามัคคี 
รวมมือรวมใจในการปฏิบัติงาน รวมกัน 
4. ครูและบุคลากรสวนใหญใฝหาความรูและ
พัฒนาตนเอง 

ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. ครูและบุคลากรบางสวนยังขาดความรูความ
ชํานาญในดาน ICT 
2. ครูและบุคลากรบางสวนมีภาระมากจนมีเวลา
ใหกับการจัดการเรียนการสอนนอยลง 
3. โรงเรียนขาดแคลนครู วิชาเอกดนตรี - 
นาฏศิลป 
 

ดานประสิทธิภาพการบริหารการเงิน 
1. โรงเรียนไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณ
เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
2. โรงเรียนเบิกจายงบประมาณเปนไปตาม
ระเบียบราชการ 
3. โรงเรียนใชจายงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพคุมคา 
4. โรงเรียนไดรับการสนับสนุนทางดาน
งบประมาณจากหนวยงานตนสังกัด องคกรตาง ๆ
ท้ังทางภาครัฐและเอกชน รวมท้ังผูนําทองถ่ิน 
ผูปกครอง และประชาชน 

ดานประสิทธิภาพการบริการการเงิน 
1. งบประมาณในการจัดสรรประช้ันชิด ตอง
รีบเรงในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางเกินไป 
2. อาจตองมีการสํารองจายบางงานท่ีจําเปน
เรงดวน 
3. งานการเงินและพัสดุ กําหนดระเบียบและ
เงื่อนไขตายตัว ซึ่งในสถานศึกษา ผูปฏิบัติงานคือ
ครู ซึ่งมีหนาท่ีโดยตรงคือการสอน ครูจึงตองใช
เวลาในการทํางานการเงินและพัสดุมาก จึงเบียด
บังเวลาการสอนของคร ู
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จุดแข็ง จุดออน 

ดานวัสดุอุปกรณและทรัพยากร 
1. โรงเรียนมีอุปกรณเพียงพอตอการดําเนินงาน
และการจัดการเรียนการสอน 

ดานวัสดุอุปกรณและทรัพยากร 
1. ขาดการดูแลเอาใจใส เก็บและบํารุงรักษาวัสดุ
อุปกรณ 
 

ดานการบริหารจัดการ 
1. โรงเรียนมีกฎระเบียบและหลักเกณฑในการ
ปฏิบัติงานชัดเจน 
2. โรงเรียนมีการประสานงานกับหนวยงานอื่น ใน
การพัฒนาโรงเรียน 
3. มีการมอบหมายหนาท่ีในการปฏิบัติงานชัดเจน
เปนไปตามโครงสราง 

ดานการบริหารจัดการ 
1. มีงานนโยบายเรงดวนบอย สงผลกระทบกับ
การจัดการเรียนการสอน 
2. การติดตามและประเมินผลยังไมตอเนื่อง 
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สรุปโอกาส – อุปสรรคของโรงเรียนเมืองยาววิทยา 
 

โอกาส อุปสรรค 
ดานผูบริหาร 
1. ผูบริหารมีความรูความสามารถมีวิสัยทัศนใน
การบริหารจัดการศึกษาและมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 
2. ผูบริหารใหการสงเสริมสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน และการดําเนินงานตางๆเปนอยางดี 

ดานผูบริหาร 
1. ผูบริหารมีภาระงานมากสงผลใหงานบางอยาง
ลาชา 
 

ดานการเมืองและกฎหมาย 
1.โรงเรียนมีระเบียบ กฎหมาย ใหถือปฏิบัติอยาง
เครงครัด 
2.โรงเรียนมีการกระจายอํานาจในการบริหารงาน 
3.โรงเรียนสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองบน
พื้นฐานของระเบียบ เงื่อนไข แนวทางท่ีถูก
กําหนดไว 
4.นโยบายตนสังกัด มีการกําหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 
 

ดานการเมืองและกฎหมาย 
1.มีการปรับเปล่ียนผูบริหารระดับสูงบอยทําให
นโยบายเปล่ียนบอย 
2.คนในชุมชนสนใจ ความรูเรื่องกฎหมายและ
การเมืองนอย 
3.เปล่ียนแนวนโยบายบอย 
 

ดานเศรษฐกิจ 
1.ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ(เงินอุดหนุน)
จาก สพฐ. 
2.ไดรับการสนับสนุนงบประมาณและส่ิงของจาก
บริษัท หางรานรอบ ๆบริเวณโรงเรียน 
3.ไดรับสนับสนุนงบประมาณจากผูนําชุมชน และ
ผูปกครอง 
 

ดานเศรษฐกิจ 
1.คาครองชีพสูงทําใหบุคลากรและผูปกครองมี
คาใชจายสูงและมีรายไดไมแนนอน มีปญหาเรื่อง
การเงิน 
2.สวนใหญทําอาชีพรับจาง เกษตรกร 
 

ดานสังคมและวัฒนธรรม 
1.สภาพสังคมอยูอยางสงบสุขชวยเหลือเกื้อกูลกัน 
2.ไดรับความรวมมือจากองคกรภายนอก เชน
อบจ,โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเมืองยาว 
3.ไดรับความรวมมือจากผูนําชุมชนและผูปกครอง 
4.ไดรับการสนับสนุนในเรื่องแนวทางการ
ปฏิบัติงานจากเขตพื้นท่ีฯ 
5.มีแหลงเรียนรูในชุมชน ไดแก วัด,สงเสริม
สุขภาพตําบล,อาชีพทํานา,รานสมุนไพรพันธทิพ
โอสถ 
 

ดานสังคมและวัฒนธรรม 
1.ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพรับจาง 
เกษตรกร ไมมีเวลาใหบุตรหลาน ขาดการดูแล
เอาใจใสในเรื่องความประพฤติและเรื่องการเรยีน 
2.นักเรียนหลายราย มีสภาพครอบครัวแตกแยก
ซึ่งสงผลถึงจิตใจและพฤติกรรมของเด็ก 
3.ผูปกครองบางสวนขาดความรูความเขาใจใน
การจัดการเรียนการสอน 
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โอกาส อุปสรรค 
ดานเทคโนโลยี 
1.ความเจริญทางส่ือเทคโนโลยีมีความทันสมัย มี
แหลงเรียนรูมากข้ึน ชวยใหทํางานไดรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน สะดวกตอการปฏิบัติงานและติดตอส่ือสาร 
2.เครื่องมือส่ือสารในการติดตอสะดวกรวดเร็ว
ทันสมัย 
3.โรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานตน
สังกัด 
 

ดานเทคโนโลยี 
1.ส่ือเทคโนโลยีมีผลตอพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค 
และคานิยมท่ีเปล่ียนแปลงไป เด็กจะติดอยูกับ
การใชโทรศัพทไมสนใจคนอื่นหรือส่ิงอื่น 
2.ส่ือท่ีไดรับไมเพียงกับความตองการของจํานวน
นักเรียน 
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บทท่ี 2 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2565 
วิสัยทัศน 

โรงเรียนเมืองยาววิทยา “มุงพัฒนานักเรียนใหเปนคนดี มีคุณธรรม นําความรูสูสังคม กาวทัน

เทคโนโลยีและดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ 

จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาภาคบังคับ แกประชากรวัยเรียน ในเขตบริการใหไดรับการ

พัฒนา เปนบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ และคุณลักษณะตามมาตรฐาน การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เปาประสงค 

ผูเรียนทุกคนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย 

กลยุทธ 

1. พัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. ความสํานึกความเปน ชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. การเพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานใหท่ัวถึงครอบคลุม ผูเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนา 

เต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5. พัฒนาประสิทธิภาพและการบริหารการจัดการ 

แนวทางการขับเคลื่อนกลยุทธ 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1. สงเสริมใหนักเรียนใฝเรียนรูและแสวงหาความรูดวยตนเอง 

2. พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมีคุณภาพ 

3. สงเสริมและสนับสนุนนักเรียนเขารวมกิจกรรมการแขงขันวิชาการ 

4. สงเสริมและสนับสนุนนักเรียนในดานดนตรีศิลปะและกีฬา 

5. พัฒนานักเรียนดานการใชเครื่องมือทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

6 พัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยใหมีคุณลักษณะตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

กลยุทธท่ี 2 ปลูกฝงคุณธรรมความสํานึกในความเปนชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

1. ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมและคานิยม 12 ประการ 

2. ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกใหนักเรียนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในโรงเรียนและ

ชุมชน 

3. สงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนมีความรูความเขาใจและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

4. สงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนไดเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินและศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
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กลยุทธท่ี 3 การเพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใหท่ัวถึงครอบคลุมผูเรียนใหไดรับ

โอกาสในการพัฒนา เต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 

1. สงเสริมใหนักเรียนในเขตบริการไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

2. เปดโอกาสใหเด็กพิเศษไดเขาเรียนรวมกับเด็กปกติตามเกณฑอายุ 

3. มีระบบดูแลและชวยเหลือนักเรียนท่ีดอยโอกาสและนักเรียนท่ีไมอยูในทะเบียนราษฎร ใหไดรับ

การศึกษาอยางเหมาะสม 

กลยุทธท่ี 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. สงเสริมและพัฒนาครูในการทําวิจัยในช้ันเรียน 

2. สงเสริมและสนับสนุนใหครูเขารับการอบรม และพัฒนาองคความรู เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ

สอน การวัดและประเมินผล เพื่อนําไปใชในการพัฒนาผูเรียน 

3. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผูบริหารและครู ใหมีความสามารถทางดานการใช

ภาษาตางประเทศ ภาษาอังกฤษ 

4. สงเสริมและสนับสนุนใหครูใชส่ือพัฒนาเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู 

กลยุทธท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

1. พัฒนาการนิเทศกํากับติดตามใหมีความตอเนื่องโดยครูทุกคน 

2. กระจายอํานาจความรับผิดชอบในการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน 

3. พัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

4. พัฒนาระบบสารสนเทศใหเปนปจจุบัน และนําไปใชในการบริหารจัดการ 

5. เผยแพรและประชาสัมพันธกิจกรรมและขอมูลขาวสารโรงเรียนสูชุมชนอยางตอเนื่อง 

6. สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาแหลงเรียนรู ภูมิทัศนและสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหเอื้อตอ

การจัดการเรียนรู 

7. สนับสนุนงบประมาณในการจัดหา ผลิตส่ือ วัสดุอุปกรณ ในการจัดการเรียนรู 
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บทท่ี 3 

การบริหารงบประมาณและโครงการ 

การประมาณรายรับตามแผนปฏิบติัประจําปงบประมาณ 2565  ของโรงเรียนเมืองยาววิทยา 

เงินอุดหนุนรายหัว 

1.1 เงินอุดหนุนรายหัวจากปกอน(กอนประถม-ประถม-มัธยม)  -   บาท 

1.2 เงินอุดหนุนรายป  491,000  บาท 

รวมเงินอุดหนุนรายหัว 491,000  บาท 

หมายเหตุ  อัตราเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ป      ...........-............บาท 

- ระดับกอนประถมศึกษา 850  บาท/คน/ภาคเรียน      (1700 บาท/คน/ป) 

- ระดับประถมศึกษา 950  บาท/คน/ภาคเรียน   (1,900 บาท/คน/ป) 

    เงินรายไดสถานศึกษา 

2.1 เงินรายไดสถานศึกษาคงเหลือจากปกอน   ............-............บาท 

- คาจางครู งบ อบจ                     ............-............บาท 

- พี่เล้ียง แมบาน                        ............-............บาท 

      - รายไดอื่นๆ                              .............-...........บาท 

2.2 เงินรายไดสถานศึกษาท่ีคาดวาจะไดรับ     ............-............บาท 

- เงินรายไดจากการเชาสถานท่ี          ............-............บาท 

- เงินผลประโยชนจากทรัพยสิน        ............-............บาท 

- เงินอื่นๆ                                  ............-............บาท 

                                     รวมเงินรายไดสถานศึกษา .............-...........บาท 
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ตารางการจัดสรรเงินงบประมาณ ตามแผนการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2565 

ระดับการศึกษาปฐมวัย/ประถมศึกษา 

ท่ี ช่ือโครงการ กลุมงาน 

เงิน

อุดหนุน 

เงินรายได

สถานศึกษา 

เงินสนับสนุน

จากทองถ่ิน/

หนวยงานอื่น 

รวม 

1 โครงการนิเทศภายใน บริหารวิชาการ 3,000 - - 3,000 

2 โครงการพัฒนาปรับปรุงส่ือการเรียนรู

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บริหารวิชาการ 20,000 - - 20,000 

3 โครงการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

บริหารวิชาการ 2,000 - - 2,000 

4 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา บริหารวิชาการ 1,000 - - 1,000 

5 โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน บริหารวิชาการ 12,000 - - 12,000 

6 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ

ปฐมวัย 

บริหารวิชาการ 10,000 - - 10,000 

7 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการ

เรียนรูสาระวิทยาศาสตร 

บริหารวิชาการ 8,000 - - 8,000 

8 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน 

บริหารวิชาการ 10,000 - - 10,000 

9 โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

บริหารวิชาการ   8,000 - - 4,500 

10 โครงการนํานักเรียนไปศึกษาแหลง

เรียนรูนอกสถานศึกษา 

บริหารวิชาการ 20,000 - - 20,000 

11 โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน บริหารวิชาการ 1,000 - - 1,000 

12 โครงการสวนพฤษศาสตรโรงเรียน บริหารวิชาการ 2,000 - - 2,000 

13 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

จัดการเรียนการศึกษาต้ังแตระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

บริหารวิชาการ  

880,765 

- -  

880,765 

14 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

บริหารบุคลากร 10,000 - - 10,000 

15 โครงการจางบุคลากร บริหารบุคลากร 40,000 - - 40,000 

16 โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑสํานักงาน 

งานทะเบียน 

บริหารท่ัวไป 40,000 - - 40,000 
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ท่ี ช่ือโครงการ กลุมงาน 

เงิน

อุดหนุน 

เงินรายได

สถานศึกษา 

เงินสนับสนุน

จากทองถ่ิน/

หนวยงานอื่น 

รวม 

17 โครงการบรหิารจัดการในโรงเรียน บริหารท่ัวไป 6,500 - - 31,500 

18 โครงการอาหารกลางวัน บริหารท่ัวไป   644,000 644,000 

19 โครงการอาหารเสริมนม บริหารท่ัวไป     

20 โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

“โรงเรียนสุจริต” 

บริหารท่ัวไป 5,000 - - 5,000 

21 โครงการพัฒนาลูกเสือ เนตรนาร ี บริหารท่ัวไป 10,000 - - 10,000 

22 โครงการปองกันเฝาระวงัโรคไวรัส 

โคโรนา (COVID-19 

บริหารท่ัวไป 10,000 1,000 - 11,000 

23 โครงการโรงเรียนสีขาว บริหารงานท่ัวไป 2,000 - - 2,000 

24 โครงการสงเสริมประชาธิปไตยใน

โรงเรียน 

บริหารงานท่ัวไป 2,000 - - 2,000 

25 โครงการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

ดนตรีพื้นบาน 

บริหารงานท่ัวไป 1,000 - 20,000 21,000 

26 โครงการสนับสนุนคาใชจายประจํา บริหาร

งบประมาณ 

110,000 

 

- -  

27 โครงการพัฒนาหองเรียนคุณภาพ บริหาร

งบประมาณ 

112,500 - -  

28 โครงการพัฒนาวิชาชีพในโรงเรียน 
 

บริหารกิจการ

นักเรียน 

15,000 - - 15,000 

29 โครงการปรับปรุงสภาพแวดลอมและ

ภูมิทัศนในโรงเรียน 

บริหารงาน

อาคารสถานท่ี 

50,000 - -  

30 โครงการสงเสริมทักษะและความเปน

เลิศดานกีฬานักเรียน 

บริหารกิจการ

นักเรียน 

5,000   - - 5,000   

31 โครงการวันสําคัญ บริหารกิจการ

นักเรียน 

5,000 - - 5,000 

32 โครงการสถานศึกษาปลอดภัยและ

สุขภาพอนามัยดี 

บริหารกิจการ

นักเรียน 

10,000 - - 10,000 

33 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

นักเรียน 

บริหารกิจการ

นักเรียน 

2,320 - 19,000 21,320 
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34 โครงการเกษตรพอเพียง บริหารกิจการ

นักเรียน 

3,000 - 30,000 33,000 

35 โครงการคัดแยกขยะในโรงเรียน บริหารกิจการ

นักเรียน 

3,000 - 12,000 15,000 

36 โครงการประชาสัมพันธ ความสัมพันธกับ
ชุมชน 

2,000 - - 2,000 

37 โครงการประชุมคณะกรรมการระดับ

โรงเรียน 

ความสัมพันธกับ
ชุมชน 

2,000 - - 2,000 
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1. โครงการ นิเทศภายใน   
แผนงาน บริหารวิชาการ 
สนองนโยบาย ยุทธศาสตร กระทรวง ขอท่ี 2 
กลยุทธ สพฐ. ท่ี 2       พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีด 
                                               ความสามารถในการแขงขัน 
สนองมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย       มาตรฐานท่ี 1   1.1, 1.2, 1.3, 1.4 
          มาตรฐานท่ี 3   3.1, 3.2, 3.3, 3.4 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี 1 1.1 ขอ 1,2,3,4,5,6 
       1.2 ขอ 1,2,3,4 
         มาตรฐานท่ี 3   3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 
ลักษณะโครงการ                โครงการตอเนื่อง    เพื่อพัฒนา 
ผูรับผิดชอบโครงการ  1. นางสาวศรสวรรค คณะเลิศ 

2. วาท่ีรอยตรีหญิงจันทรจิรา อินตะกัน 
ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล  

 ภารกิจสําคัญของการจัดการศึกษา คือการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนมีคุณภาพตามจุดหมาย
ของหลักสูตร การนิเทศภายในสถานศึกษา เปนกระบวนการหนึง่ท่ีจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยรวมให
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตรการศึกษาแหงชาติ การนิเทศภายในเปนการควบคุม กํากับ 
ติดตาม ตลอดจนการสนับสนุน สงเสริมและชวยเหลือใหครูประสบความสําเร็จในการจัดกิจกรรมการเรียนรูได
อยางมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ เต็มศักยภาพ  

2. วัตถุประสงค 
 2.1  เพื่อใหคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนไดพฒันาตนเองอยูเสมอ   
 2.2  เพื่อใหครูมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 2.3  เพื่อใหครูมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรู ตลอดจนงานท่ีไดรับมอบหมายและ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   2.4  เพื่อใหนักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา 

3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
       คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเมืองยาววิทยา จํานวน  19  คน   
 3.2  ดานคุณภาพ 
         คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน มีความรูความสามารถและปฏิบัติงานไดอยางมี                           
ประสิทธิภาพ 
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4. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 
 

ท่ี รายการกิจกรรม งบประมาณ วัน เดือน ป 

ท่ี 

ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

ตอบ
แทน 

ใช
สอย 

วัสดุ 

1 ประชุมคณะครูและผูเกี่ยวของ - - - ตุลาคม 2564 นายอนันต  เงาเดช 
 

2 วางแผนดําเนินงาน 
2.1 แตงต้ังคณะกรรมการนิเทศ 
2.2 จัดทําปฏิทินและเครื่องมือ
นิเทศ 

- - - ตุลาคม 2564 นายอนันต  เงาเดช 
นางสาวศรสวรรค 
คณะเลิศ 
วาท่ีรอยตรีหญิงจันทร
จิรา อินตะกัน 

3 ดําเนินงานตามโครงการ 
3.1 นิเทศ กํากับ ติดตามทุกช้ัน
เรียนภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
     - เยี่ยมหองเรียน 
     - ตรวจเอกสารประจําช้ัน 
     - สังเกตการสอน 
3.2 ศึกษาเอกสาร/สัมมนา
วิชาการ 

- - -  
 

ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565 

ผูอํานวยการ 
นางสาวศรสวรรค 
คณะเลิศ 
วาท่ีรอยตรีหญิงจันทร
จิรา อินตะกัน 

4 สรุปประเมินผลโครงการ - - - ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565 

นางสาวศรสวรรค 
คณะเลิศ 

 
5. งบประมาณ จํานวน 3,000 บาท 
      5.1 งบประมาณจาก เงินอุดหนุนรายหัว             3,000  บาท 

6. การวิเคราะห ความเสีย่งของโครงการ 
6.1 ปจจัยความเสี่ยง 

  6.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาบางคนยังขาดความกระตือรือรนในการทํางาน 
6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

  6.2.1 สงเสริมสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาความรู ความสามารถ 
       สรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
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7. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและคาเปาหมาย 
7.1. คณะครู และบุคลากรทุกคนมีความรู ความสามารถและกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 
7.2 คณะครูและบุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มี

คุณธรรม จริยธรรมและความสามัคคี 
7.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน 

 

8. การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 

1. คณะครู และบุคลากรทุกคนมีความรู 
ความสามารถและกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 
 

-  การสังเกต 
-  การนิเทศ 

-  แบบสังเกต 
-  แบบนิเทศ 

2. คณะครูและบุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม 
จริยธรรมและความสามัคคี 
 
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน 

-  การสังเกต 
-  การนิเทศ 
 
 
-  การทดสอบ 
-   การสํารวจ 

-  แบบสังเกต 
- แบบนิเทศ 
 
 
-  แบบทดสอบ 
-  แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 
                
 
 
 

(ลงช่ือ).....................................ผูเสนอโครงการ           
  (นางสาวศรสวรรค  คณะเลิศ)                             
 ครูโรงเรียนเมืองยาววิทยา                                    

 
 

                                    (ลงช่ือ)..........................................ผูเสนอโครงการ           
                                          (วาท่ีรอยตรีหญิงจันทรจิรา  อินตะกัน) 
                                            ครูโรงเรียนเมืองยาววิทยา 

 
                                                                   (ลงช่ือ)..........................................ผูอนุมัติโครงการ 
                                                                             (นายอนันต  เงาเดช) 
                                                                     ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองยาววิทยา 
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2. โครงการ พัฒนาและปรับปรุงซอมแซมสื่อการเรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แผนงาน บริหารวิชาการ 
สนองนโยบาย กระทรวง/สพฐ ขอท่ี 2  กลยุทธ / ตัวช้ีวัด  2.7 
สนองยุทธศาสตร สพฐ. ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีด 
                                          ความสามารถในการแขงขัน 
สนองมาตรฐานการศึกษา ( √ ) ปฐมวัย  ( √ ) ข้ันพื้นฐาน  ขอท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและยกระดับ      

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานท่ี 1   1.4 
      มาตรฐานท่ี 2   2.5 
      มาตรฐานท่ี 3 3.3 
สองคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 1 1.1 ขอ 4 
      มาตรฐานท่ี 2 2.6 
      มาตรฐานท่ี 3 3.2 
ลักษณะโครงการ              ( √ )   โครงการตอเนื่อง   ( √ )  เพือ่พัฒนา 
ผูรับผิดชอบโครงการ  1. นางสาวณัฏฐธิดา  ขัติขาม            2. นายประยูร  แลกันทะ   
ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2565 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมีความจําเปนในการดํารงชีวิตเปนอยางมาก รวมถึงการจัดการ
เรียนการสอนครูคือผูเอื้ออํานวยใหเกิดการเรียนรูและเปนผูทํางานรวมกับนักเรียนในการแสวงหาและปอน
ขอมูลท่ีถูกตอง ใหกับนักเรียน ส่ือการเรียนรูหรือนวัตกรรมตาง ๆ ท่ีครูนํามาใชจัดกิจกรรม การเรียนรูหากมี
ความหลากหลายท้ัง ส่ือธรรมชาติ ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือเทคโนโลยี และ ส่ืออื่น ๆ จะชวยสงเสริมใหการจัดการเรียนรู
เปนไปอยาง มีคุณคา นาสนใจ ชวนคิด ชวนติดตามเขาใจงาย และรวดเร็วข้ึน รวมท้ังจะชวยกระตุนใหนักเรียน
รูจักวิธีการแสวงหาความรู เกิดการเรียนรูอยางกวางขวาง ลึกซึ้งและตอเนื่องตลอดเวลา โดยเฉพาะกลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีจุดประสงคมุงพัฒนาผูเรียนใหรูจักและมีทักษะการใชเครื่องมือทาง
เทคโนโลยีในการสืบคนขอมูล และใชขอมูลในการศึกษาหาความรูทางอินเตอรเน็ตเพื่อพัฒนาการเรียนรูและ
การทํางานของนักเรียนและครูในโรงเรียนจึงมีความจําเปนท่ีจะตองพัฒนาผูเรียนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตลอดจนการสนับสนุนวัสดุอุปกรณดานเทคโนโลยีแกบุคลากรเพื่อพัฒนาส่ือการเรียนรู 
 ดังนั้นจึงจัดโครงการนี้ข้ึนเพื่อท่ีจะจัดซื้อ จัดหา ปรับปรุง ซอมแซมส่ือการเรียนการสอนใหสามารถใช
งานไดและทันสมัย ใหเพียงพอกับความตองการของผูเรียน เพื่อใชประกอบการจัดการเรียนการสอน ใหอยาง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

2.วัตถุประสงค 
        2.1 เพื่อจัดสราง จัดหา และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู 
        2.2 เพื่อพัฒนาปรับปรุงซอมแซมเครื่องมือระบบคอมพิวเตอรของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
        2.3 เพื่อสนับสนุนใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
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3. เปาหมาย 
3.1 ดานปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 - มัธยมศึกษาปท่ี 3 และครูทุกคนไดใช 
         คอมพิวเตอรในการ จัดการเรียนการสอนและการเรียนรู           

  3.1.2 นักเรียนทุกคนสามารถใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตไดทุกคน 
  3.1.3 ซอมแซมระบบคอมพิวเตอรของโรงเรียน พรอมท้ังอุปกรณประกอบ 
 3.2 ดานคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองในดานเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง 
  3.2.2 นักเรียนเห็นคุณคาและประโยชนดานเทคโนโลยีและการส่ือสารมากข้ึน 
  3.2.3 เครื่องคอมพิวเตอรของโรงเรียนไดรับการพัฒนา ปรับปรุง ซอมแซม 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 

ท่ี รายการกิจกรรม งบประมาณ วัน เดือน ปท่ี
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

1 คาจัดซื้ออุปกรณเสริม 
อุปกรณตอพวง 

  10,000 ตุลาคม 2564 
 

นางสาวณัฏฐธิดา  ขัติขาม             

2 คาซอมบํารุงเครื่อง
คอมพิวเตอรและอุปกรณตอ
พวง 

4,000  6,000 ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565 

นางสาวณัฏฐธิดา  ขัติขาม             
ประยูร แลกันทะ 

 รวม 4,000  16,000   

5.   งบประมาณ 

      5.1 เงินพัฒนาผูเรียน   20,000          บาท 
      5.2 เงินรายไดสถานศึกษา                  -              บาท 
      5.3 เงินสนับสนุนจากทองถ่ิน               -              บาท 
      5.4 อื่นๆ                                       -             บาท 
                     รวมงบประมาณท่ีไดรับ  20,000      บาท 

6. การวิเคราะห ความเสี่ยงของโครงการ 

6.1 ปจจัยความเสี่ยง 
 - อุปกรณคอมพิวเตอรเกิดการชํารุดเสียหาย 

6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
- มีการแกไขปญหาเครื่องคอมพิวเตอรเบ้ืองตนไดโดยผูดูแลเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 

และการดูแลอยางถูกตองและตอเนื่อง 
  - ควรปดเครื่องคอมพิวเตอรทุกครั้งเมื่อใชงานเสร็จเรียบรอยแลว 
 - ควรปดฝุนหรือทําความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอรใหใหมอยูเสมอ เพราะเมื่อมีฝุนเขาสูเครื่อง
คอมพิวเตอรมากๆ จะทําใหเครื่องคอมพิวเตอรรอนจัดไดงาย เปนสาเหตุของอาการเครื่องคางหรือรวนได 
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7. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 

ผลผลิต  (Outputs) 

-  โรงเรียนไดวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีมี
ปริมาณและคุณภาพเพียงพอตอการใชงาน 

 

-  ตรวจผลงาน 
 

 

-  แบบตรวจผลงาน 

ผลลัพธ  (Outcomes) 

-  นักเรียนมีวัสดุอุปกรณท่ีมีปริมาณและ
คุณภาพ และเพียงพอกับจํานวนนักเรียนท่ี
เรียน 
-  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

 

-  แบบสอบถาม 
-  ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

 

-  แบบสอบถาม 
-  แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีน 

8. การวัดและประเมินผล 
 ประเมินผลระหวางทําโครงการ 

ประเมินผลเมื่อส้ินโครงการ 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 นักเรียนโรงเรียนเมืองยาววิทยาทุกคนมีความรูทักษะการใชคอมพิวเตอร สามารถสืบคนความรูดวยตนเองจาก
ระบบอินเทอรเน็ต และบุคลากรไดใชเครื่องมือดานเทคโนโลยีในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 

           (ลงช่ือ)……………….……………..………….ผูเสนอโครงการ      
                            (นางสาวณัฏฐธิดา  ขัติขาม)   
                                           ครู โรงเรียนเมืองยาววิทยา  
 

           (ลงช่ือ)……………….………………….…….ผูเสนอโครงการ      
(นายประยูร  แลกันทะ)                                              
ครู โรงเรียนเมืองยาววิทยา                           
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3. โครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
แผนงาน บริหารวิชาการ 
สนองนโยบาย กระทรวง/สพฐ  
นโยบายท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
นโยบายท่ี 2 การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
นโยบายท่ี 3 การสรางความสามารถในการแขงขัน 
นโยบายท่ี 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
นโยบายท่ี 5 การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
นโยบายท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองยุทธศาสตร สพฐ. ท่ี 1,2,4  

กลยุทธ/ตัวช้ีวัด ขอ 1.1 เสริมสรางความเขมแข็งใหกับการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพ 
กลยุทธ/ตัวช้ีวัด ขอ 1.2 สรางการมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
กลยุทธ/ตัวช้ีวัด ขอ 2.1 เพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
กลยุทธ/ตัวช้ีวัด ขอ 2.2 ลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 
กลยุทธ/ตัวช้ีวัด ขอ 4.1 กระจายอํานาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา 

สนองยุทธศาสตร/พันธกิจโรงเรียน ขอท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย    มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 
1.1 เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได 
1.2 เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได 
1.3 เด็กมีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 
1.4 เด็กมีพัฒนาการดานสิติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน 
2.2 โรงเรียนจัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน 
2.3 โรงเรียนสงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ 
2.4 โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมและส่ือเพื่อการเรียนรู อยางปลอดภัย และเพียงพอ 
2.5 โรงเรียนใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ 
2.6 โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม 
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ 
3.1 ครูจัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีการพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ 
3.2 ครูสรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 
3.3 ครูจัดบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรูใชส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
3.4 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
การจัดประสบการณและพัฒนาเด็กสองคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
1) นักเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณ 
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2) นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แกปญหา 
3) นักเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
4) นักเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
5) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6) นักเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
1) นักเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 
2) นักเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
3) นักเรียนมีการยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
4) นักเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม  
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 โรงเรียนมีเปาหมายวิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 
2.2 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 โรงเรียนมีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุมเปาหมาย 
2.4 โรงเรียนสงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
2.6 โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
3.1 ครูสามารถจัดการเรียนรูใหนักเรียนเกิดกระบวนการคิดและคิดสรางสรรคโดยการปฏิบัติจริงและ 
สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 
3.2 ครูสามารถใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูอยางหลากหลายท่ีเอื้อตอการเรียนรู 
3.3 ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
3.4 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน 
3.5 ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
ลักษณะโครงการ                โครงการตอเนื่อง    

 เพื่อพัฒนา 
ผูรับผิดชอบโครงการ  1. วาท่ีรอยตรีหญิงจันทรจิรา  อินตะกัน 
    2. นางสาวศรสวรรค  คณะเลิศ 
    3. นางรัชนี  ทองสุข 
ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2565 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช  2542  และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2545  ไดกําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับ  ประกอบดวยระบบประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดยใหสถานศึกษา
จัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ
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กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเพื่อรับการ
ประเมินจากภายนอก ดังนั้นโรงเรียนจึงจัดใหมีโครงการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพการศึกษาข้ึน เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

2. วัตถุประสงค 

          1. เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหมีศักยภาพในการจัดการศึกษาใหผูเรียนบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษา 
 2. เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความสามารถและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 3. เพื่อรองรับการประกนัคุณภาพจากภายนอก 

3. เปาหมาย 

เปาหมายเชิงคุณภาพ 
1.  ผูเรียนมีความรู ความสามารถและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2.  โรงเรียนไดรับการรับรองมาตรฐานจากการประเมินคุณภาพจากภายนอก 

เปาหมายเชิงปริมาณ 
1. บุคลากรทางการศึกษาไดรับการรับรองมาตรฐานจากการประเมินคุณภาพจากภายนอกรอยละ 80  
2. นักเรียนโรงเรียนเมืองยาววิทยาไดรับการรับรองมาตรฐานจากการประเมินคุณภาพจากภายนอก

รอยละ  80 

4. วิธีดําเนินการ 

วิธีการดําเนินการ/ข้ันตอนการดําเนินงาน  
1. ประชุมคณะครู 
2. จัดทําโครงการ 
3. เสนอโครงการ 
- ประชุมคณะครูเพื่อวางแผนโครงการรางโครงการนําเสนอผูบริหารเพื่อขออนุมัติโครงการ 
 - โครงการไดรับการอนุมัติจากผูบริหาร 
 - เพื่อกําหนดหนาท่ีท่ีตองรับผิดชอบ วางแผนงาน และมอบหมายงาน 
4. ดําเนินงานตามโครงการ 
ศึกษา วิเคราะหมาตรฐานและตัวบงช้ีวาดวยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกระทรวงศึกษา
ประกาศใช 

- ประชุมหัวหนาฝาย/หัวหนางาน/หัวหนากลุมสาระฯพิจารณามาตรฐานปรับมาตรฐาน ตามประกาศ
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

- ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาช้ีแจง/พิจารณามาตรฐานตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ 
-    พิจารณารายละเอียดของมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประเด็นพิจารณา ระดับ คุณภาพ และการ    
     เก็บขอมูล ของแตละมาตรฐาน 
-    วิเคราะห เปรียบเทียบ และกําหนดคาเปาหมายความสําเร็จของแตละมาตรฐานของสถานศึกษา 
     โดยงานประกันฯรวมกับหัวหนาฝายบริหารงาน ขอความเห็นชอบจากคณะครูคณะกรรมการ 
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     สถานศึกษา 
- ประกาศคาเปาหมายแตละมาตรฐานและประเด็นพิจารณาใหกลุมผูเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอก

รับทราบ 
- กําหนดและประกาศคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและ 

ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- แตงต้ังคณะกรรมการแตละมาตรฐาน ปงบประมาณ 2565 
- จัดทําเครื่องมือและออกแบบวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ 
5.   ติดตามผลและประเมินผล 
- แตงต้ังคณะกรรมการเตรียมรับการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหนวยงาน 
- ตนสังกัด (กรณีท่ีมีการประเมินจากหนวยงานตนสังกัดแตงต้ังคณะกรรมการประเมินภายในโรงเรียน) 
- ประชุมคณะกรรมการรับการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหนวยงานตนสังกัด (กรณีท่ีไม

มีการประเมินจากหนวยงานตนสังกัดประชุมคณะกรรมการประเมินภายในโรงเรียน) 
- รับติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหนวยงานตนสังกัด (กรณีท่ีไมมีการประเมินจาก

หนวยงานตนสังกัดรับการประเมินจากคณะกรรมการภายใน) 
- เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ภาคเรียนท่ี 1/2564 
- เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ภาคเรียนท่ี 2/2564 
- ประเมินภายในโดยประเมินรวมกับการประเมินกลุมสาระในแตละปการศึกษา 
6.   สรุปผลการดําเนินงาน 
- สรุปและจัดทํารางรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2565 ท่ีสะทอน 
- คุณภาพผูเรียนและผลสําเร็จของการบริหารจัดการใหครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา 
- นําเสนอรางรายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2565 ตอฝายบริหาร

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

7.   รายงานผลการดําเนินงาน 
- จัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2565 ฉบับสมบูรณ 
- สงรายงานรายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2565 ตอหนวยงานตนสังกดั 

และเผยแพรตอผูเกี่ยวของในรูปแบบเอกสารและในเว็บไซตโรงเรียน 
 

5. การบริหารความเสี่ยง 
    5.1 ความเสี่ยง 
    5.1.1 โรงเรียนไดรับการรับรองมาตรฐานจากการประเมินคุณภาพจากภายนอกไมถึงเปาหมายรอยละ 80 
    5.2 การจัดการความเสี่ยง 
    5.1.2 ปรบัปรุง แกไข และพัฒนาใหตรงตามมาตรฐานการรับรองมาตรฐานจากการประเมินคุณภาพจาก
ภายนอก 
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6. การวัดผลและประเมินผล 

 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือท่ีใช ผูควบคุม 
1. ผูเรียนมีความรู  ความสามารถและคุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงคตามมาตรฐาน  หลักสูตรการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน 
2. โรงเรียนผานเกณฑการประเมินการตรวจสอบ
และทบทวนคุณภาพการศึกษาจากสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา 
3. ผูปกครองมีความพึงพอใจตอผลการจัด
การศึกษา 

-  การตรวจสอบตาม
เกณฑการประเมิน 
 
-  การตรวจสอบตาม
เกณฑการประเมิน 
 
-  การสอบถาม   
- การสัมภาษณ 

- แบบตรวจสอบ 
 
 
- แบบตรวจสอบ 
 
 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ 

 
 
 
ผูอํานวยการ
โรงเรียน 
 

7. งบประมาณ 
7. 1งบประมาณจํานวน 2,000 บาท 
7.2 รายละเอียดการใชงบประมาณ 

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ คาตอบ 
แทน 

คาใช
สอย 

คา
วัสดุ 

1. 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 

การจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณทําและ
แผนพัฒนากลยุทธ 

- กระดาษ A4 
- กระดาษการด ขาว  
- กระดาษโฟโต 
- จัดทํารูปเลมจํานวน 

จัดทํารายงาน SAR ประจําป 
- กระดาษ A4 
- กระดาษการด ขาว  
- ไสแฟม 
- แฟม 

พัฒนาระบบงานขอมูล
สารสนเทศระบบควบคุม
ภายในและจัดทําแผนนิเทศ
ภายใน 

- กระดาษ A4 
- กระดาษการด ขาว 

 
 
 
- 
- 
- 

100 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
 
 
- 
- 

 
 
 

240 
120 
120 

- 
 

120 
240 
70 
200 

 
 
 
 

550 
240 

ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565 

 
ครูจันทรจิรา 
 
 
 
 
 
ครูจันทรจิรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครูณัฏฐธิดา 

 รวม  - 2,000   
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8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ผูเรียนมีความรู ความสามารถ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. โรงเรยีนผานการรับรองมาตรฐานจาก สมศ. ในรอบการประเมินถัดไป  
             
 
(ลงช่ือ).....................................ผูเสนอโครงการ         (ลงช่ือ)..........................................ผูเสนอโครงการ                     
  (วาท่ีรอยตรีหญิงจันทรจิรา  อินตะกัน)                             (นางสาวศรสวรรค  คณะเลิศ)                                 
       ตําแหนง     ครู                                      ตําแหนง     ครู  
 
 
 (ลงช่ือ).............................................ผูเสนอโครงการ  (ลงช่ือ)..........................................ผูอนุมัติโครงการ 
              (นางสาวิตรี  ปนแกว)                                       (นายอนันต  เงาเดช) 
      ตําแหนง     ครูชํานาญการพิเศษ          ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองยาววิทยา 
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4.  โครงการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเสริมสรางสมรรถนะของผูเรียนเทียบเคียงมาตรฐาน 
แผนงาน บริหารวิชาการ 
สนองนโยบาย กระทรวง/สพฐ  

นโยบายท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
นโยบายท่ี 2 การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
นโยบายท่ี 3 การสรางความสามารถในการแขงขัน 
นโยบายท่ี 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
นโยบายท่ี 5 การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
นโยบายท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

สนองยุทธศาสตร สพฐ. ท่ี 1,2,4  
กลยุทธ/ตัวช้ีวัด ขอ 1.1 เสริมสรางความเขมแข็งใหกับการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพ 
กลยุทธ/ตัวช้ีวัด ขอ 1.2 สรางการมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
กลยุทธ/ตัวช้ีวัด ขอ 2.1 เพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
กลยุทธ/ตัวช้ีวัด ขอ 2.2 ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
กลยุทธ/ตัวช้ีวัด ขอ 4.1 กระจายอํานาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา 

สนองยุทธศาสตร/พันธกิจโรงเรียน ขอท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย    มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 
1.1 เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได 
1.2 เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได 
1.3 เด็กมีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 
1.4 เด็กมีพัฒนาการดานสิติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน 
2.2 โรงเรียนจัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน 
2.3 โรงเรียนสงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ 
2.4 โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรู อยางปลอดภัย และเพียงพอ 
2.5 โรงเรียนใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพือ่สนบัสนุนการจัดประสบการณ 
2.6 โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม 
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ 
3.1 ครูจัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีการพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ 
3.2 ครูสรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 
3.3 ครูจัดบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรูใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
3.4 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
การจัดประสบการณและพัฒนาเด็กสองคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
1) นักเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 
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2) นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแกปญหา 
3) นักเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
4) นักเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6) นักเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
1) นักเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 
2) นักเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
3) นักเรียนมีการยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
4) นักเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม  
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 โรงเรียนมีเปาหมายวิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 
2.2 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 โรงเรียนมีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุมเปาหมาย 
2.4 โรงเรียนสงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
2.6 โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนับสนนุการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
3.1 ครูสามารถจัดการเรียนรูใหนักเรียนเกิดกระบวนการคิดและคิดสรางสรรคโดยการปฏิบัติจริงและ 
สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 
3.2 ครูสามารถใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูอยางหลากหลายท่ีเอือ้ตอการเรียนรู 
3.3 ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
3.4 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพฒันาผูเรียน 
3.5 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
ลักษณะโครงการ                โครงการตอเนื่อง    

 เพื่อพัฒนา 
ผูรับผิดชอบโครงการ  1. วาท่ีรอยตรีหญิงจันทรจิรา  อินตะกัน 
    2. นางสาวศรสวรรค  คณะเลิศ 
ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2565 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 
(ฉบับปรับปรุง 2560) เพื่อใหสถานศึกษาจัดการศึกษาและสามารถนําหลักสูตรไปใชในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถ และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามมาตรฐานการเรียนรู และ
ตัวช้ีวัดกลุมสาระการเรียนรู ท่ีกําหนดไวในหลักสูตร และกระทรวงศึกษาไดกําหนดแนวนโยบายใหสถานศึกษา
แตละแหงไดจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนข้ึนใชเองโดยอิงหลักสูตรแกนกลางใหเหมาะสมกับทองถ่ิน 
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 ดังนั้นในการนําหลักสูตรไปใชจึงจําเปนจะตองมีการปรับปรุงและพัฒนาแกไขใหเหมาะสมกับ
สถานการณ โรงเรียนเมืองยาววิทยาจึงจัดทําโครงการเพื่อสนองตอหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. วัตถุประสงค 

เพื่อปรับปรุง พัฒนา และแกไขหลักสูตรสถานศึกษาใหมีความเปนมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3. เปาหมาย 

 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
  ผูเรียนไดพัฒนาความรูความสามารถตามมาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา และสอดคลอง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เปาหมายเชิงปริมาณ 
  โรงเรียนเมืองยาววิทยามีหลักสูตรสถานศึกษา ใชในการจัดกระบวนการเรียนรู รอยละ 80 

4. วิธีดําเนินการ 
1.ประชุมวางแผน 
2.จัดทําโครงการ 
3.เสนอโครงการ 
 - ประชุมครูผูสอน 8 กลุมสาระการเรียนรู 
ครั้งท่ี 1 เพื่อวางแผนโครงการรางโครงการนําเสนอผูบรหิารเพื่อขออนุมัติโครงการ 
 - โครงการไดรับการอนุมัติจากผูบริหาร 
 - เพื่อกําหนดหนาท่ีท่ีตองรับผิดชอบ วางแผนงาน และมอบหมายงาน  
4.   ดําเนินงานตามโครงการ 
  - ประชุมรวมกัน ถึงการปรังปรงุในแตละกลุมสาระการเรียนรูถึงแนวทางการจัดหลักสูตรท่ีถูกตอง 
  - แตละกลุมสาระการเรียนรู ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรของแตละกลุมสาระการเรียนรู 
  - จัดทํารูปเลมหลักสูตรของแตละกลุมสาระการเรียนรูเพื่อหลอมรวมเปนหลักสูตรของสถานศึกษา 
5.   ติดตามผลและประเมินผล 

 - การตรวจสอบผลการดําเนินการ 
- ติดตามผลการใชหลักสูตร 
6.   สรุปผลการดําเนินงาน (การปรับปรุงแกไข) 
- ประชุมสรปุผลการดําเนินโครงการ จัดทําสรุปผลการดําเนินการเพือ่เสนอตอผูบริหาร เพื่อใช
สําหรับการจัดโครงการดังกลาวตอไป 
 
7.   รายงานผลการดําเนินงาน 

      - นําเสนอผลการจัดโครงการตอทุกคนในกลุมสาระการเรียนรู ผูปกครอง และชุมชน 
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5. การบริหารความเสี่ยง 

    5.1 ความเส่ียง 
    5.1.1 ผูเรียนไดพัฒนาความรูความสามารถไมเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา 
    5.2 การจัดการความเสี่ยง 
    5.1.2 ปรับปรุง แกไข และพัฒนาใหตรงตามมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

6. การวัดผลและประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช ผูควบคุม 
 1. มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับ
ความตองการของผูเรียน 
2. นักเรียนมีความสุขในการเรียนรูในท้ัง 8 
กลุมสาระ 

หลักสูตร 
 
การสัมภาษณ 
การสอบถาม 

แบบประเมินหลักสูตร 
แบบสัมภาษณ 
แบบสอบถาม 

ผูอํานวยการ
โรงเรียน 

7. งบประมาณ 

      7.1 งบประมาณจํานวน   1,000   บาท 
      7.2 รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

กิจกรรม 
ประเภทคาใชจายเงินงบประมาณ 

หมายเหตุ คาตอบ 
แทน 

ใชสอย วัสดุ รวม 

-กระดาษ A4  80 แกรม จํานวน  1 กลอง 
ๆ 550 
-กระดาษการดปกสีเกรด A ขนาด A4 
หนา 180 แกรม 200 แผน ราคา 240 
บาท 
-จัดทํารูปเลมจํานวน 8 กลุมสาระ 

- 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
- 
 
 
- 

550 
 

240 
 
 
- 

550 
 

240 
 
 

210 
 

 

รวม    1,000  
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
    1.  นักเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพจากการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชในการกระบวนการเรียนรู 
    2.  ครูแตละกลุมสาระมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล และมีการปรับปรุบกระบวนการเรียนรูตามหลักสูตร
แกนกลาง  
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(ลงช่ือ).....................................ผูเสนอโครงการ         (ลงช่ือ)..........................................ผูเสนอโครงการ                     
  (วาท่ีรอยตรีหญิงจันทรจิรา  อินตะกัน)                       (นางสาวศรสวรรค  คณะเลิศ)                                 
       ตําแหนง     ครู                                       ตําแหนง     ครู  
 
 
      (ลงช่ือ)..........................................ผูอนุมัติโครงการ 
                      (นายอนันต  เงาเดช) 
         ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองยาววิทยา 
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5. โครงการ  สงเสริมนิสัยรักการอาน   
แผนงาน บริหารวิชาการ 
สนองนโยบาย กระทรวง/สพฐ ขอท่ี 2 
สนองยุทธศาสตร สพฐ. ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีด 
                                          ความสามารถในการแขงขัน 
สนองยุทธศาสตร/พันธกิจโรงเรียน ขอท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานท่ี 1   1.1 , 1.2 , 1.3 , 1.4 
      มาตรฐานท่ี 2   2.5 , 2.6 
สองคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 1 1.1 ขอ 1,2,3,4,5,6 
        1.2 ขอ 1,2,3,4 
      มาตรฐานท่ี 2   2.5 , 2.6 
ลักษณะโครงการ                โครงการตอเนื่อง    เพื่อพัฒนา 
ผูรับผิดชอบโครงการ  1. นางสาวปริศนา เครือลาว 

2. นางรัชนี ทองสุข 
ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2565 
 
1. หลักการและเหตุผล  

 การอาน เปนทักษะท่ีสําคัญอยางยิ่งในการเรียนรู ดวยเหตุนี้พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ  พ.ศ. 2542 มาตรา 24 จึงไมเพียงระบุใหสถานศึกษาตองจัดกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับ
ความตองการของผูเรียนเทานั้น  หากยังตองใหผูเรียนรักการอาน  เพื่อใหเกิดการใฝรูอยางตอเนื่องอีกดวย 

การอานจะชวยพัฒนาความคิดอยางมีคุณคาเพื่อเปนประโยชนในการพัฒนาตนเองและสวนรวม
นอกจากนั้นการอานยังเปนการแสวงหาความรูท่ีครอบคลุมกิจกรรมหลายดาน เชน การรับรู การตระหนัก  
การพัฒนา การสนองตอบ และการใชจินตนาการ เปนตน การอานจึงสัมพันธกับการทํางานของสมอง การ
ตอบสนองทางรางกาย และอารมณ ซึ่งจะสงผลไปถึงการเปล่ียนแปลงทัศนคติ บุคลิกภาพตลอดจนการ
ประพฤติปฏิบัติของผูอานเอง  ดวยคุณคาดังกลาว  โรงเรียนเมืองยาววิทยา จึงมุงจัดโครงการ “สงเสริมนิสัย
รักการอาน” ข้ึน เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน อันจะเปนประโยชนตอการเรียนรู และการ
ดํารงชีวิต  ของนักเรียนท้ังในปจจุบันและในอนาคต 
 
2. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อสรางความตระหนักใหนักเรียน เห็นความสําคัญของการอาน ตลอดจนนําไปสูการใฝรู ใฝเรียน 
 2. เพื่อสงเสริมและรณรงคใหครู นักเรียน รักการอานและจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 

3. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนดวยการอานหนงัสือ 
3. เปาหมาย 
 ดานปริมาณ 

-   รอยละ 80 ของนักเรียนโรงเรียนเมืองยาววิทยามีนิสัยรักการอาน 
-   นักเรียนโรงเรียนเมืองยาววิทยา ทุกคนไดเขารวมกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน 
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ดานคุณภาพ 
-   นักเรียนรูจักใชเวลาวางในการแสวงหาความรู จากการอานหนังสือดวยตนเองเสมอ และเกิดนิสัย

รักการอาน 

4. วิธีดําเนินการ 

ท่ี ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
1 
2 
 
 
 
3 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
6 

ประชุมคณะกรรมการ,คณะคร ู
 แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานแตละ
กิจกรรม 
 
 
วางแผนและกําหนดกิจกรรมและ
ระยะเวลาดําเนินงาน 
ดําเนินการกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการ
อาน 
 - การจัดนิทรรศการแนะนําหนังสือ 
 - เก็บภาพจากส่ือ เลาสูกันฟง 
 - Read And Share 
 - การตอบปญหาจากสารานุกรมไทย 
 - การแขงขันอานรอยแกวรอยกรอง 
 - การแขงขันคัดลายมือ 
 - การประกวดวาดภาพวันสําคัญตางๆ 
 - ปกนี้ท่ีฉันชอบอาน 
 - หนังสือทํามือ 
 - หองสมุดเคล่ือนท่ี 
ประเมินผลโครงการ 
สรุปผลโครงการและรายงานผล 

ตุลาคม 2564 
ตุลาคม 2564  

 
 

 
ตุลาคม 2564 -กันยายน 2565 
 
ตุลาคม 2564 -กันยายน 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตุลาคม 2564 -กันยายน 2565 
 
ตุลาคม 2564 -กันยายน 2565 
 

ผูอํานวยการโรงเรียน 
ผูอํานวยการโรงเรียน 
นางสาวปริศนา เครือลาว 
นางรัชนี ทองสุข 
 
ผูอํานวยการโรงเรียน 
 
นางสาวปริศนา เครือลาว 
นางรัชนี ทองสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูอํานวยการโรงเรียน 
 
นางสาวปริศนา เครือลาว 
นางรัชนี ทองสุข 

 
5. การวัดผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือ 

1  นักเรียนมีนิสัยรักการอาน 
2  นักเรียนไดรับความรูจากการอาน 
3  นักเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของพงึ
พอใจในการจัดกิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรม 
ตรวจช้ินงานนักเรียน 
สอบถามความพึงพอใจ 

แบบประเมิน 
แบบประเมิน 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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6. งบประมาณ 

      6.1 เงินอุดหนุนรายหัว            12,000  บาท 
      6.2  เงินรายไดสถานศึกษา                -     บาท 
      6.3  เงินสนับสนุนจากทองถ่ิน            -         บาท 
      6.4  อื่นๆ                                    -        บาท 
                  รวมงบประมาณท่ีไดรับ 12,000 บาท 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ครูและนักเรียน มีเจตคติท่ีดีตอการอานรูจักเลือกหนังสืออานตามความตองการอยางมีวิจารณญาณ และ           
สามารถนําขอมูลขาวสาร ความรูท่ีไดจากการอานไปใช ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคม 
2. ครู และนักเรียนในโรงเรียนเห็นความสําคัญของกิจกรรมรักการอาน  
3. นักเรียนทุกคนในโรงเรียนมีนิสัยรักการอานและสามารถถายทอดความรูใหกับบุคคลอื่นได  

                    
 
 
                                                               (ลงช่ือ).....................................ผูเสนอโครงการ          
                          (นางสาวปริศนา เครือลาว)                                  
                     ครโูรงเรียนเมืองยาววิทยา        
                          
            

                     (ลงช่ือ)....................................ผูเสนอโครงการ          
                                ( นางรัชนี  ทองสุข)                                        
                        ครูโรงเรียนเมืองยาววิทยา 
 

 
           (ลงช่ือ)....................................ผูอนุมัติโครงการ          
                           ( นายอนันต  เงาเดช)                                        
                                          ผูอํานวยโรงเรียนเมืองยาววิทยา 
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6. โครงการ พัฒนาการจัดประสบการณระดับปฐมวัย 
แผนงาน บริหารวิชาการ 
สนองนโยบาย ยุทธศาสตร กระทรวง  ขอท่ี  2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีด

ความสามารถในการแขงขัน 
กลยุทธ สพฐ ท่ี  2  เด็กปฐมวัยทุกคนไดรับการเตรียมความพรอมดานรางกาย อารมณ จิตใจ  สังคม และ 

    สติปญญา  
สนองมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย    มาตรฐานท่ี 1 ขอ 1.1 ,1.2 ,1.3 ,1.4 
     มาตรฐานท่ี 3 ขอ 1.1 ,1.2 ,1.3 ,1.4 
ลักษณะโครงการ     ตอเนื่อง  เพื่อพัฒนา 
ผูรับผิดชอบโครงการ 1.นางรัชนี   ทองสุข 

2.นางสาวิตรี   ปนแกว 
3.นางรุงทิวา   แพทยรักษา 

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2565 

1.  หลักการและเหตุผล  

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัย เปนการพัฒนาเด็กใหมี คุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด ใหเด็กเปนเด็กดี  เด็กเกง  และมีความสุข  อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข สามารถ
ชวยเหลือตนเองไดเหมาะสมตามวัย  โรงเรียนเมืองยาววิทยาตระหนักถึงการใหการศึกษาของเด็กปฐมวัย  จึง
ไดดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนาการจัดประสบการณระดับปฐมวัยข้ึน เพื่อใหเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาท้ัง
ทางรางกาย  อารมณ  สังคม  และสติปญญา  เต็มตามศักยภาพและเหมะสมกับวัย 

2. วัตถุประสงค   

2.1 เพื่อสงเสริมพัฒนา การจัดรูปแบบการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 
2.2 เพื่อใหเด็กปฐมวัยโรงเรียนเมืองยาววิทยาไดรับการพัฒนาตามศักยภาพทุกคน 

3. เปาหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคนไดรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแบบประเมิน
มาตรฐานของการศึกษาปฐมวัย  
  
3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียนปฐมวัยทุกคน ไดรับการพัฒนาท้ัง 4 ดาน 

3.2.2 นักเรียนเขารวม และไดรับรางวัลจากการเขารวมแขงขันกิจกรรมทางวิชาการ ศิลปะ  
ดนตรี และกีฬาในระดับตางๆ 
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4. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 

ท่ี รายการกิจกรรม 
งบประมาณ 

วัน เดือน ปท่ีดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

1 ประชุมครูทุกคน    1 ต.ค. 64 -  30 ก.ย. 65 ผูบริหาร 
2 เสนอแผนงาน/โครงการ    1 ต.ค. 64 -  30 ก.ย. 65 นางรัชนี  ทองสุข 
3 แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน    1 ต.ค. 64 -  30 ก.ย. 65 ผูบริหาร 

4 ประชุมช้ีแจงผูเกี่ยวของ    1 ต.ค. 64 -  30 ก.ย. 65 
ผูบริหาร/ 
คณะครูปฐมวัย 

5 

ดําเนินงานตามโครงการกิจกรรม 
5.1) ตรวจสอบความสามารถ 
5.2) พัฒนาความสามารถ 
5.3)  สรางนิสัยรักการอานใหกับ
นักเรียน 
5.4)  จัดประสบการณนักเรียน
ระดับปฐมวัยครบท้ัง 4 ดาน 
5.5)  นํานักเรียนเขารวมกิจกรรม
ทางวิชาการ ศิลปะดนตรี และ
กีฬาระดับเครือขาย ฯ 
5.6)  นํานักเรยีนเขารวม
กิจกรรมทางวิชาการ ศิลปะ
ดนตรี และกีฬาระดับเขตและ
จังหวัด 
5.7)  นํานักเรียนเขารวม
โครงการทางวิชาการ ศิลปะ
ดนตรี และกีฬาระดับประเทศ 
5.8) จัดกิจกรรมโครงการบาน
นักวิทยาศาสตรนอย ประเทศ
ไทย 

  10,000 
ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

คณะครูปฐมวัย 
  นางรัชนี  ทองสุข 
 นางสาวิตรี ปนแกว 
 นางรุงทิวา แพทย
รักษา 

6 นิเทศติดตามการดําเนินงาน    
ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูบริหาร 

7 
วิเคราะห และรายงานผลการ
ดําเนินงาน 

   30 ก.ย. 65 นางรัชนี  ทองสุข 
 

รวม 
  

10,000 
 

 
5. งบประมาณ จํานวน  10,000   บาท 

5.1 งบประมาณจาก  เงินอุดหนุนรายหัว จํานวน  10,000  บาท 
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6. การวิเคราะห ความเสีย่งของโครงการ 

6.1 ปจจัยความเสี่ยง  
6.1.1  นักเรียนท่ีเขารวมการแขงขัน ไมไดรับรางวลัจากการแขงขันระดับตางๆ 

6.2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
6.2.1 จัดกิจกรรมเสริมท่ีสอดคลองกับกิจกรรมท่ีมีการแขงขันเพื่อฝกทักษะใหเด็กเพิ่มข้ึน 

7. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและคาเปาหมาย 

ท่ี ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย เคร่ืองมือท่ีใช 
1 นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคนไดรับการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาตามแบบประเมินมาตรฐาน
ของการศึกษาปฐมวัย 

รอยละ 100 แบบประเมินผลงาน 

2 นักเรียนปฐมวัยทุกคน ไดรับการพัฒนาท้ัง 4 
ดาน 

รอยละ 100 แบบประเมินผลงาน 

3 นักเรียนเขารวม และไดรับรางวัลจากการเขา
รวมแขงขันกิจกรรมทางวิชาการ ศิลปะ  
ดนตรี และกีฬาในระดับตาง ๆ 

รอยละ  80 
รายงานโครงการ 

แบบประเมินผลงาน 

    

8.  การวัดและประเมินผล 

8.1 แบบประเมินผลงาน 
8.2 รายงานโครงการ 
 
 

 (ลงช่ือ).......................................ผูเสนอโครงการ  (ลงช่ือ)...................................ผูเสนอโครงการ 
           (นางรัชนี   ทองสุข)                 (นางรุงทิวา   แพทยรักษา) 
    ครูโรงเรียนเมืองยาววิทยา     ครูโรงเรียนเมืองยาววิทยา 
 
 
 
(ลงช่ือ)...................................ผูเสนอโครงการ          (ลงช่ือ)......................................ผูอนุมัติโครงการ 
        (นางสาวิตรี   ปนแกว)        (นายอนันต      เงาเดช) 
       ครูโรงเรียนเมืองยาววิทยา    ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองยาววิทยา 
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7.โครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูสาระวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
แผนงาน บริหารวิชาการ 
สนองนโยบาย กระทรวง/สพฐ ขอท่ี 4  การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ        

มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา   
สนองยุทธศาสตร สพฐ. ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก   

ขอ 1.4 มี  พัฒนาการดานสติปญญา  ส่ือสารได  มีทักษะการคิดข้ัน
พื้นฐาน  และแสวงหาความรูได 

     มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ขอ 2.4  จัดสภาพแวดลอและส่ือเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัย   
และเพียงพอ 
ขอ 2.5  ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ  และส่ือการเรียนรู 
เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ 
มาตรฐานท่ี 3  การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ 
ขอ 3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู  ใชส่ือและ    
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 

สองคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูเรียน    
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน   
ขอ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน    
ขอ 1  การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากําหนด 

      มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน 
ผูเรียนเปนสําคัญ  
3.2 ใชส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหลงเรียนรูท่ีเอื้อ

ตอการเรียนรู 
ลักษณะโครงการ                โครงการตอเนื่อง    เพื่อพัฒนา 
ผูรับผิดชอบโครงการ  1. นางกาญจนา มณีมูล 

2. นางสาวณัฏฐธิดา   ขัติขาม 
ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2565 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร  พุทธศักราช 2561  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามคําส่ัง
กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีสพฐ.1239/2560   ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2560  และคําส่ังสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ี 30/2561  ลงวันท่ี 5 มกราคม 2561  ใหเปล่ียนแปลงมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  พุทธศักราช 2561  ปการศึกษา 2561  ใหสอนในช้ัน
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ประถมศึกษาปท่ี 1 , 4 และ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 , 4  ปการศึกษา 2563  ใหสอนในช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 , 
5 และ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 , 5  และต้ังแตปการศึกษา 2563 ใหใชในทุกช้ันป โดยในกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีการเปล่ียนแปลงสาระและมาตรฐานการเรียนรู  เปน 4 สาระ   ไดแก  สาระท่ี 
1 วิทยาศาสตรชีวภาพ  สาระท่ี 2 วิทยาศาสตรกายภาพ  สาระท่ี 3 วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ  และสาระท่ี 
4  เทคโนโลยี  โดยสาระท่ี 4  สาระเทคโนโลยี  เปนสาระท่ีเพิ่มเติมจากเดิม   

ดังนั้นเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและเปาหมาย ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนเมืองยาววิทยาจึงไดดําเนินการจัดการเรียนรู  เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรูและ
ตัวช้ีวัดท่ีเปล่ียนแปลง  โดยในการจัดการเรียนรูนั้น  ส่ือการจัดการเรียนรูเปนปจจัยสําคัญท่ีจะสงเสริมใหการ
จัดการเรียนรูมีประสิทธิภาพ  และจากการสํารวจส่ือการเรียนรูในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร   และ
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร   พบวา  หองปฏิบัติการดังกลาวยังขาดแคลนส่ือการเรียนรู  วัสดุอุปกรณ  และ
สารเคมี  ท่ีนํามาใชในการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง  รวมท้ังส่ือในการจัดการเรียนรู วิทยาการคํานวณ  และ
การออกแบบเทคโนโลยี  ในสาระเทคโนโลยี ท่ีจะนํามาใชในการจัดการเรียนรูหลายรายการ อีกท้ังบาง
รายการชํารุด  และมีจํานวนไมเพียงพอ   

ทางโรงเรียนเมืองยาววิทยา  จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูสาระวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีข้ึน  เพื่อจัดหาส่ือการเรียนรูมาใชสงเสริมการจัดการเรียนรู  และพัฒนาผูเรียนอยางเต็ม
ศักยภาพ 

2. วัตถุประสงค 

 2.1  เพื่อจัดหาส่ือการเรียนรูสาระวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 2.2  เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูจากส่ือการเรียนรู  และมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนสาระวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

3. เปาหมาย 

 3.1  เชิงปริมาณ 
  1)  หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรและหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  มีส่ือการเรียนรู 

     สาระวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพียงพอ 
  2)  นักเรียนรอยละ 100  ไดเรียนรูตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดสาระวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  1)  นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนสาระวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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4. วิธีดําเนินการ 

ท่ี รายการกิจกรรม 
งบประมาณ วัน  เดือน  ป  

ท่ีดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใชสอย วัสดุ 

1. ประชุมคณะครู    ต.ค.  2564 ผูอํานวยการโรงเรียน 
2. เสนอโครงการ    ต.ค.  2564 นางกาญจนา มณีมูล 
3. อนุมัติโครงการ    ต.ค.  2564 ผูอํานวยการโรงเรียน 

4. 
แตงต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

 
  ต.ค.  2564 

ผูอํานวยการโรงเรียน 

5.  ประชุมช้ีแจงผูท่ีเกี่ยวของ    ต.ค.  2564 นางกาญจนา  มณีมูล 

6. 

ดําเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรม 
1)  จัดหาส่ือการเรียนรูสาระ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
-  สํารวจความตองการส่ือการ
เรียนรูสาระวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
-  จัดซื้อส่ือการเรียนรูสาระ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
     2)  จัดการเรยีนรูสาระ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โดยใชส่ือการเรียนรู 
       3)  ติดตามนิเทศการ
จัดการเรียนรู 

 

 8,000 

ต.ค.  2564 
– ก.ย. 2565 

1.ผูอํานวยการโรงเรียน  
2.นางกาญจนา  มณีมูล 
3.นางสาวณัฏฐธิดา ขัติขาม 
 

7. ประเมินผลโครงการ  
  

ก.ย. 2565 
1. นางกาญจนา  มณีมูล 
2.นางสาวณัฏฐธิดา ขัติขาม 

8. สรุปและรายงานผลโครงการ  
  

ก.ย. 2565 
1.นางกาญจนา  มณีมูล 
2.นางสาวณัฏฐธิดา ขัติขาม 

5. งบประมาณ  จํานวน 8,000  บาท 

 งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว             8,000  บาท 

6.  การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

 1.  ปจจัยความเสี่ยง 
  ส่ือ/วัสดุ/อุปกรณบางอยางไมสามารถจัดซื้อได  เนื่องจากรานท่ีทําการส่ังซื้อไมมีจําหนาย 
   2.  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  ติดตอประสานกับทางราน  เพื่อจัดหาส่ือ/วัสดุ/อุปกรณท่ีตองการมาจําหนาย 
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7. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและคาเปาหมาย 

 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย เคร่ืองมือท่ีใช 
1.  หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรมีส่ือการ
เรียนรูสาระวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เพียงพอตอการจัดการเรียนรู 
 
2. ครูจัดการเรียนรูสาระวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีโดยใชส่ือการเรียนรู 
 
 
3 นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนสาระ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

- หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรมีส่ือ
การเรียนรูสาระวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี คิดเปนรอยละ 85 ของ
ส่ือท่ีตองการ  
- นักเรียนรอยละ 100  ไดเรียนรู
ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดสาระ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
-นักเรียนรอยละ 85 ของนักเรียน
ท้ังหมดมีเจตคติท่ีดีตอการเรียน
สาระวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

-แบบสํารวจรายการส่ือการ
เรียนรู 
 
 
- แบบนิเทศการสอน 
 
 
 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 
8. การวัดผลและประเมินผล 

1.  สํารวจรายการส่ือการเรียนรูในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรและหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
2.  การนิเทศการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
3.  ประเมินความพึงพอใจของผูเรียนในการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
    และเทคโนโลยี 

  
               

 (ลงช่ือ)..........................................ผูเสนอโครงการ                     
                   ( นางกาญจนา  มณีมูล )    
             ครูโรงเรียนเมืองยาววิทยา                                   
 

 
(ลงช่ือ).....................................ผูเสนอโครงการ          
     (นางสาวณัฏฐธิดา ขัติขาม) 

ครูโรงเรียนเมืองยาววิทยา 
 
 

         (ลงช่ือ)..........................................ผูอนุมัติ 
            (นายอนันต   เงาเดช) 

ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองยาววิทยา 
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8. โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน RT, NT, O-NET   
แผนงาน บริหารวิชาการ 
สนองนโยบาย กระทรวง/สพฐ  

นโยบายท่ี 3 การสรางความสามารถในการแขงขัน 
สนองยุทธศาสตร สพฐ. ท่ี 1,2  

กลยุทธ/ตัวช้ีวัด ขอ 1.1 เสริมสรางความเขมแข็งใหกับการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพ 
กลยุทธ/ตัวช้ีวัด ขอ 1.2 สรางการมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
กลยุทธ/ตัวช้ีวัด ขอ 2.1 เพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
กลยุทธ/ตัวช้ีวัด ขอ 2.2 ลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 

สนองยุทธศาสตร/พันธกิจโรงเรียน ขอท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย    มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 
1.1 เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได 
1.2 เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได 
1.3 เด็กมีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 
1.4 เด็กมีพัฒนาการดานสิติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน 
2.2 โรงเรียนจัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน 
2.3 โรงเรียนสงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ 
2.4 โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมและส่ือเพื่อการเรียนรู อยางปลอดภัย และเพียงพอ 
2.5 โรงเรียนใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ 
2.6 โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม 
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ 
3.1 ครูจัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีการพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ 
3.2 ครูสรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 
3.3 ครูจัดบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรูใชส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
3.4 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
การจัดประสบการณและพัฒนาเด็กสองคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
1) นักเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณ 
2) นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แกปญหา 
3) นักเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
4) นักเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
5) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6) นักเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
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1) นักเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 
2) นักเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
3) นักเรียนมีการยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
4) นักเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม  
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 โรงเรียนมีเปาหมายวิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 
2.2 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 โรงเรียนมีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุมเปาหมาย 
2.4 โรงเรียนสงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
2.6 โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
3.1 ครูสามารถจัดการเรียนรูใหนักเรียนเกิดกระบวนการคิดและคิดสรางสรรคโดยการปฏิบัติจริงและ 
สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 
3.2 ครูสามารถใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูอยางหลากหลายท่ีเอื้อตอการเรียนรู 
3.3 ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
3.4 ครูมีการตรวจสอบและประเมนิผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน 
3.5 ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
ลักษณะโครงการ                โครงการตอเนื่อง    เพื่อพัฒนา 
ผูรับผิดชอบโครงการ  1. วาท่ีรอยตรีหญิงจันทรจิรา อินตะกัน 

2. นางสาวศรสวรรค คณะเลิศ 
ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2565 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน RT, NT, O-NET ของนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 1 ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
ของโรงเรียนเมืองยาววิทยาในปการศึกษา 2563 พบวาผลคะแนน RT, NT มีคะแนนเฉล่ียสูงกวา
ระดับประเทศและ มีผลคะแนนการทดสอบระดับชาติ o-net ระดับประถมมศึกษาป 6 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทยสูงกวาระดับสังกัด และสูงกวาระดับประเทศ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรสูงกวาระดับสังกัด 
และสูงกวาระดับประเทศ และกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางสูงกวาระดับประเทศ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
(งดการสอบในปการศึกษา 2563) 
 โรงเรียนเมืองยาววิทยาตระหนักถึงความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดกําหนดเปามายเพื่อพัฒนา
คุณภาพของผูเรียน ใหผูเรียนมีความพรอมตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดช้ันปท่ีใชในการทดสอบระดับชาติ ป
การศึกษา 2564 
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2. วัตถุประสงค 

 2.1  เพื่อสงเสริมสรางความพรอมในรายวิชาท่ีสําคัญท่ีใชเปนหลักในการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพื้นฐาน RT, NT, O-NET ใหแกนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
 2.2 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  ใหสูงข้ึน 

3. เปาหมาย 

 3.1  ดานปริมาณ   

                - นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ไดเรียนเสริมแบบเขมในปการศึกษา 2563 ในสาระการเรียนรู 
ภาษาไทย  
                -นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ไดเรียนเสริมแบบเขมในปการศึกษา 2563 ในสาระการเรียนรู 
ภาษาไทย และคณิตศาสตร 
                -นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ไดเรียนเสริมแบบเขมในปการศึกษา 
2563 จํานวน 4 สาระการเรียนรู คือ สาระการเรียนรูภาษาไทย สาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

           3.2  ดานคุณภาพ 
                - นักเรียนโรงเรียนเมืองยาววิทยามีคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน  
RT, NT, O-NET ปการศึกษา 2564 เพิ่มข้ึนจากปการศึกษา 2563 รอยละ 3 

4. วิธีดําเนินการ 

ท่ี ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
1. 
2. 
3. 
4. 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 

ประชุมครูทุกคน 
เสนอแผนงาน/โครงการ 
แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
ครปูระจําสาระการเรียนรูนําผลการ
ทดสอบระดับชาติ ปการศึกษา 2562 
มาวิเคราะหเพื่อใหทราบวาสาระการ
เรียนรูใดท่ีโรงเรียนควรเรงพฒันา
เนื่องจากคะแนนเฉล่ียของโรงเรียนตํ่า
กวาคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 
จัดประชุมครุผูสอนช้ัน ป.1, ป.3, 
ป. 6,ม. 3 เพื่อจัดหาแนวทางในการ
พัฒนาผูเรียนตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด
ใน Test Biueprint ท่ี สทศ.ใชในการ
ทดสอบ 

ต.ค.64 
ต.ค.64 
 
ต.ค.64 
 
 
 
 
 
ต.ค.64 
 
 
 
 
 

ผอ.โรงเรียน 
วาท่ีรต.หญิงจันทรจิรา อินตะกัน 

นางสาวศรสวรรค  คณะเลิศ 
คณะทํางานวิชาการ 
ครูประจําสาระการเรียนรู 
 
 
 
 
ผอ.โรงเรียน ครูวิชาการและ 
ครูประจําสาระการเรียนรู 
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6. 
 
 
 
 
 
7. 
 
8. 
 
9. 
 
 
10. 
 
11. 
 

ครูผูสอนช้ัน ป.1รวบรวมและจัดทํา
ขอสอบ RT 
ครูผูสอนสาระการเรียนรูภาษาไทยและ
คณิตศาสตรช้ันป.3 รวบรวมและจัดทํา
ขอสอบ NT 
ครูผูสอนช้ัน ป. 6,ม. 3 ในรายวิชา  4 
กลุมสาระการเรียนรูรวบรวมและจัดทํา 
ขอสอบ O-Net ตาม Test Biueprint 
ดําเนินกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนตามโครงการ 
ซอมเสริมนักเรียนดวยขอสอบท่ีครูจัก
สรางข้ึนตาม Test Biueprint 
ผูบริหารโรงเรียนนิเทศกํากับติดตาม
การดําเนินกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีน 
นักเรียนช้ันป.1, ป.2, ป. 6, ม. 3 เขารับ
การทดสอบระดับชาติ 
สรุปผล และวางแผนพัฒนานักเรียนใน
ปการศึกษาถัดไป 

 
 
ต.ค.64 – ก.ย. 65 
 
 
 
 
ต.ค.64 – ก.ย. 65 
 
ต.ค.64 – ก.ย. 65 
 
ต.ค.64 – ก.ย. 65 
 
 
ต.ค.64 – ก.ย. 65 
 
ต.ค.64 – ก.ย. 65 
 

 
ครูประจําสาระการเรียนรู 
 
 
 
 
 
ครูประจําสาระการเรียนรู 
 
 
 
ผอ. โรงเรียน ครูวิชาการ 
 
 
ครูประจําสาระการเรียนรู 
 
คณะทํางานวิชาการ 
 

 
5. การบริหารความเสี่ยง 
    5.1 ความเสี่ยง              

5.1.1 ผลการทดสอบ RT, NT, O-NET ไมบรรลุตามเปาหมาย 
    5.2 การจัดการความเสี่ยง 

5.2.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ RT, NT, O-NET โดยการสอนซอมเสริม จัดทําแบบฝกทักษะและขอสอบ
ในปถัดไป 

6. การวัดผลและประเมินผล 

 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย เครื่องมือประเมินผล ครูผูรับผิดชอบ 
1. ผลการทดสอบระดับชาติ
ประจําปการศึกษา 2564 
ดานการอานออกเสียงและ
ดานการอานรูเรื่อง เพิ่ม
สูงข้ึน รอยละ 3 จากป
การศึกษา 2563 
2. ผลการทดสอบ
ระดับชาติประจําป
การศึกษา 2564 กลุม

- การอานออกเสียง
รอยละ 81.12 
- การอานรูเรื่อง 
รอยละ 78.12 
 
 
 
- ภาษาไทย  
รอยละ 55.20 

- แบบทดสอบการอาน
ออกเสียง 
- แบบทดสอบการอานรู
เรื่อง 
 
 
 
แบบทดสอบระดับชาติ  
NT 

นางสาวศิริอร ศรีราษฎร 
 
 
 
 
 
 
วาท่ีรต.หญิงจันทรจิรา อินตะกัน 
นางสาวปรศินา  เครือลาว 
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สาระการเรียนรูภาษาไทย 
และคณิตศาสตร เพิ่ม
สูงข้ึน รอยละ 3 จากป
การศึกษา 2563 
3. ผลการทดสอบ
ระดับชาติประจําป
การศึกษา 2564 กลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย 
คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร 
และ ภาษาอังกฤษ เพิ่ม
สูงข้ึน รอยละ 3 จากป
การศึกษา 2563 
 
 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

- คณิตศาสตร  
รอยละ 46.16 
 
 
 
- ภาษาไทย ป.6 
รอยละ 57.25 
- คณิตศาสตร ป.6 
รอยละ 30.83 
- วิทยาศาสตร ป.6 
รอยละ 35.03 
- ภาษาอังกฤษ ป.6 
รอยละ 37.92 
 
- ภาษาไทย ม.3 
รอยละ 62.94 
- คณิตศาสตร ม.3 
รอยละ 24.00 
- วิทยาศาสตร ม.3 
รอยละ 31.63 
- ภาษาอังกฤษ ม.3 
รอยละ 30.17 
(ป 2562) 
(ป 2563 ไมมีกี่สอบ) 

 
 
 
 
 
แบบทดสอบระดับชาติ  
O-Net 
( 4 กลุมสาระการเรียนรู ) 
ประจําปการศึกษา 2564  
โดย สทศ. 
 
 
 

 
 
 

เครื่องมือประเมินผล 

 
 
 
 
 
วาท่ีรต.หญิงจันทรจิรา อินตะกัน 
นางสาวศรสวรรค คณะเลิศ 
นางกาญจนา มณีมูล 
นางมัณฑนา สุวรรณศร 
นางสาวปรศินา  เครือลาว 
นายจรัล ปนแกว 
 
 
 
 
 

ครูผูรับผิดชอบ 

7. งบประมาณ 
      6.1 เงินอุดหนุนรายหัว                   -  บาท 
      6.2  เงินรายไดสถานศึกษา                -     บาท 
      6.3  เงินสนับสนุนจากทองถ่ิน            -         บาท 
      6.4  อื่นๆ (กิจกรรมพัฒนาผูเรียน)                        10,000   บาท 
  รวมงบประมาณท่ีไดรับ                  10,000   บาท 
ประมาณการคาใชจาย 
 เงินงบประมาณจากกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2564 จํานวน   10,000   บาท ดังรายละเอียดดังนี ้
ท่ี รายการ จํานวน/หนวย จํานวนเงิน 
1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ RT เฉล่ียทุกรายการ 1,000 
2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT เฉล่ียทุกรายการ 1,000 
3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ป.6 4 กลุมสาระการเรียนรู สาระการเรียนรู 1,000 4,000 
 4 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ป.6 4 กลุมสาระการเรียนรู สาระการเรียนรู 1,000 4,000 
 รวมงบประมาณ  10,000 
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8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
    8 .1  นักเรียนช้ัน ป.1 , ป.3, ป. 6,ม. 3 ไดรับการพัฒนาใหมีความรูความเขาใจตามมาตรฐาน
การเรียนรู   

    8.2  นักเรียนช้ัน ป.1 มีผลการทดสอบ RT สูงกวาคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 

    8.3  นักเรียนช้ัน ป.3 มีผลการทดสอบ NT สูงกวาคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 

    8.4 นักเรียนช้ัน ป.6, ม. 3 มีผลการทดสอบ O-Net ใน 4 กลุมสาระหลักสูงกวาคะแนนเฉล่ีย
ระดับประเทศ 

    8 .5  โรงเรียนไดทราบแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผล
การทดสอบระดับชาติของนักเรียน 

  
               
 
(ลงช่ือ).....................................ผูเสนอโครงการ         (ลงช่ือ)..........................................ผูเสนอโครงการ                     
      (วาท่ีรต.หญิงจันทรจิรา อินตะกัน)                          (นางสาวศรสวรรค  คณะเลิศ) 
         ครูโรงเรียนเมืองยาววิทยา                                  ครูโรงเรียนเมืองยาววิทยา 
 
             
                               (ลงช่ือ)..........................................ผูอนุมัติโครงการ 
                                           (นายอนันต  เงาเดช) 
                                    ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองยาววิทยา 
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9. โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
แผนงาน วิชาการ 
สนองนโยบาย สนองนโยบาย กระทรวง/สพฐ ขอท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร สพฐ. ท่ี 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

กลยุทธ 1.1 กระจายอํานาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา 
กลยุทธ 1.2 สงเสริมเครือขายและการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 

สนองยุทธศาสตร/พันธกิจโรงเรียน ขอท่ี 5  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
               1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
                  1) มีความสามารถในการอาน เขียน การส่ือสารและการคิดคํานวณ 
                  2)มีความรูทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ     
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
              3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 
               3.2 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู 
               3.3 ตรวจสอบและและประเมินผูเรียนอยางมีระบบ และนํามาพัฒนาผูเรียน 
ลักษณะโครงการ (     ) ตอเนื่อง  ( √ ) เพื่อพัฒนา 
ผูรับผิดชอบโครงการ นางมัณฑนา สุวรรณศร 
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล  

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตางมุงเนนท่ีจะ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพเพื่อเปนปจจัยหลักในการพัฒนาบานเมืองตอไป  โดยกําหนดใหตอง
จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  มุงใหเกิดการเรียนรู  การใฝรูใฝเรียนอยาง
ตอเนื่องและตลอดชีวิต  ประกอบกับภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติท่ีคนไทยใชเปนเครื่องมือในการ
ส่ือสารกันในชีวิตประจําวัน  และเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูวิทยาการอื่น ๆ  ผูท่ีสามารถใช
ภาษาไทยไดดีจะทําใหมีโอกาสในการแสวงหาความรูหรือประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพได
มากกวาผูอื่น  วิชาภาษาไทยนับวาเปนวิชาท่ีตองศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอประกอบกับเปนวิชาท่ีมี
เสนหพรอมท้ังความสนุกสนานอยูในตัว  และสืบเนื่องจากการประเมินผลคุณภาพผูเรียนในปการศึกษา  
2555  พบวา คาเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมสาระ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 รอยละของ
ผูเรียนท่ีมีผลการทดสอบในระดับดีข้ึนไป  รอยละ  48.09  และในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 รอยละของ
ผูเรียนท่ีมีผลการทดสอบในระดับดีข้ึนไป  รอยละ  35.80  มีนักเรียนจํานวนหนึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตํ่า  ดังนั้นเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู  สามารถใชภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ  กลุมสาระ
ภาษาไทยจึงจัดทําโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสาระ
ภาษาไทยใหมีการพัฒนาท่ีดียิ่งข้ึนตอไป   
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2. เปาหมาย 

2.1 เชิงปริมาณ  
2.1.3 รอยละ 80 นักเรียนระดับช้ัน ป.1 – ม.3  ไดรับการสอนเสริมความรูในรายวิชาภาษาไทย 
และการเขียนและอาน คําบัญชีพื้นฐาน และการทองจําบทอาขยาน เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ
เตรียมพรอมเขารับการทดสอบภาษาไทยทุกระดับช้ัน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยใหสูงข้ึน 
2.2 เชิงคุณภาพ 
2.2.2 นักเรียนไดรับความรูและมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนภาษาไทย 
2.2.3   นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมโครงการ  รอยละ 80 

     4. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 

ท่ี รายการกิจกรรม งบประมาณ วัน เดือน ป
ท่ี

ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

1 เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 

    นางมัณฑนา 
สุวรรณศร 

2 แตงต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

    นางมัณฑนา 
สุวรรณศร 

3 จัดทําบัญชีคําพื้นฐาน
พรอมแบบคัดลายมือ
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 
- มัธยมศึกษาปท่ี 3 

  4,500  นางมัณฑนา 
สุวรรณศร 

4 จัดทําบทอาขยาน
พรอมแบบคัดลายมือ 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 
–ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

  4,500  นางมัณฑนา 
สุวรรณศร 

5 ประเมินผลและติดตาม
ผลโครงการ 

    นางมัณฑนา 
สุวรรณศร 

6 สรุปผล / รายงานผล
การจัดทําโครงการ 

    นางมัณฑนา 
สุวรรณศร 

 รวม      

     5.   งบประมาณ จํานวน 9,000 บาท 
5.1 งบประมาณจาก............งบอุดหนุนรายหัว................จํานวน...9,000.....บาท 

 

6. การวิเคราะห ความเสีย่งของโครงการ 

6.1 ปจจัยความเสี่ยง 

6.1.1นักเรียนเรียนรวมจะมีพัฒนาดานการเรียนรูไดชากวานักเรียนปกติ 
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6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง  

6.2.1 ครูผูสอนใชแบบฝก และการสอนซอมเสริมใหกับนักเรียนเรียนรวม เพื่อการพัฒนาดาน

ภาษาไทยท่ีดียิ่งข้ึนไป 
 

7. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด/ความสําเร็จ คาเปาหมาย วิธีการ/เคร่ืองมือ 
1.นักเรียนอานและคําบัญชี
พื้นฐานในระดับช้ันของตนเอง
ไดอยางนอย  

รอยละ70 แบบฝก 
แบบสังเกตการณอานเขียน 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

2.นักเรียนทองจําบทอาขยานใน
ระดับช้ันของตนเองได 

รอยละ 70 แบบฝก 
แบบสังเกตการณอานเขียน 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

3. นักเรียนมีลายมือเขียนท่ี
สวยงามและเปนระเบียบนาอาน
ข้ึน 

รอยละ 70 แบบฝก 
แบบสังเกตการณอานเขียน 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

8. การวัดและประเมินผล 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
8.1 รอยละนักเรียนมีสวนรวมใน
กิจกรรม 

- สังเกตการเขารวมกิจกรรม - แบบสังเกตการเขารวม
กิจกรรม 

8.2  นักเรียนทุกระดับช้ันมีความพึง
พอใจตอการจัดกิจกรรมตาม
โครงการอยูในระดับมาก รอยละ 80 

- สังเกตและสอบถาม - แบบสอบถามประเมิน
โครงการ 

8.3 นักเรียนระดับช้ัน ป.1 – ม.3  
ไดรับการสอนเสริมความรูในรายวิชา
ภาษาไทย และการเขียนและอาน 
คําบัญชีพื้นฐานเพื่อพัฒนาความรู 
ความสามารถเตรียมพรอมเขารับ
การทดสอบภาษาไทยทุกระดับช้ัน 
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาไทยใหสูงข้ึนรอยละ 
80 
 

- สังเกตและสอบถาม - แบบสอบถามประเมิน
โครงการ 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

9.1 นักเรียนทีพัฒนาการดานการเรียนสาระภาษาไทยไดดียิ่งข้ึน 

9.2 นักเรียนทองจําบทอาขยานในระดับช้ันตนเองได 



 

  
โรงเรียนเมืองยาววิทยา  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง  เขต 1    

   

    67 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2565                    

  
   

9.3 นักเรียนเขียนและอานคําบัญชีพื้นฐานในระดับช้ันของตนเองไดอยางนอยรอยละ 70 

9.4 นักเรียนมีลายมือในการเขียนท่ีสวยงาม เปนระเบียบเรียบรอยนาอานมากยิ่งข้ึน รอยละ 70 

 

 

 

 

(ลงช่ือ)…………………………..….…ผูเสนอโครงการ        
       (นางมัณฑนา สุวรรณศร) 
       ครูโรงเรียนเมืองยาววิทยา  
 
                               

 
 
             (ลงช่ือ).............................................ผูอนุมติัโครงการ 

                (นายอนันต  เงาเดช) 

                  ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองยาววิทยา 
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10.โครงการ นํานักเรียนไปศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษา 
แผนงาน   บริหารวิชาการ 
สนองนโยบาย ยุทธศาสตร กระทรวง ขอท่ี 2   
กลยุทธ สพฐ. ท่ี 2       พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีด 
                                               ความสามารถในการแขงขัน   
สนองมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย      มาตรฐานท่ี 3   3.1, 3.2, 3.3, 3.4 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
                มาตรฐานท่ี 1 1.1 ขอ 2,3,4 
         มาตรฐานท่ี 3   3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 
ลักษณะโครงการ                โครงการตอเนื่อง    เพื่อพัฒนา 
ผูรับผิดชอบโครงการ  1. นางสาวศรสวรรค คณะเลิศ 
    2. วาท่ีรอยตรีหญิงจันทรจิรา อินตะกัน                 
ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2565 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 23 (3) บัญญัติ เกี่ยวกับการจัดกระบวนการ
เรียนรูไววา การจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําไดคิดเปน 
ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง นอกจากนี้นโยบายของรัฐบาลมุงใหมีการจัดสรางแหลง
เรียนรูเพื่อใหนักเรียนไดไปศึกษาเรียนรูนอกสถานศึกษา 

2.วัตถุประสงค 
2.1  เพื่อใหนักเรียนไดไปศึกษาเรียนรูจากแหลงเรียนรูท้ังในทองถ่ินและจังหวัดใกลเคียง 
2.2   เพื่อใหนักเรียนไดรับประสบการณตรง และเรียนรูดวยตนเอง 
2.3  เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของตนเอง 

3. เปาหมาย 
3.1   นักเรียนระดับปฐมวัยถึงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 204  คน ไดไปศึกษาเรียนรูท่ีสอดคลอง

กับแผนการจัดการเรียนรูและระดับช้ัน 
3.2  นักเรียนทุกคนมีความรู ความเขาใจเพิ่มพูนจากการเรียนรูในหองเรียน 
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 4. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 

ท่ี รายการกิจกรรม งบประมาณ วัน เดือน ป 

ท่ี 

ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

ตอบ
แทน 

ใช
สอย 

วัสดุ 

1 ประชุมคณะครู และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน คณะทํางานจัดวาง
แผนการไปเรียนรูนอก
สถานศึกษา 

- - - 

1 ต.ค. 64 -   

นายอนันต  เงาเดช 
 

2 ประสานงานกับหนวยงาน/
องคกรตางๆ เพื่อการนํานักเรียน
ไปเรียนรู 

- - 
 

- 
1 ต.ค. 64 -  
30 ก.ย. 65 

คณะทํางานฝายวิชาการ 
 

3 ประสานงานดานงบประมาณ
ยานพาหนะและการจัดซื้อจัดจาง
ตามระเบียบพัสดุ 

- - - 
1 ต.ค. 64 -  
30 ก.ย. 65 

คณะทํางานฝายวิชาการ 
 

4 นํานักเรียนไปเรียนรูนอก
สถานศึกษาตามความเหมาะสม
ของระดับช้ัน 

- - - 
1 ต.ค. 64 -  
30 ก.ย. 65 

คณะทํางานฝายวิชาการ 
 

5 ประเมินผลการดําเนินงาน - - - 

30 ก.ย. 65 

น.ส.ศรสวรรค  คณะเลิศ 
วาท่ีรอยตรีหญิงจันทรจิรา  
อินตะกัน 

6 สรุปและรายงานผล - - - 

30 ก.ย. 65 

นางสาวศรสวรรค  คณะ
เลิศ 
วาท่ีรอยตรีหญิงจันทรจิรา 
อินตะกัน 

 
5. งบประมาณ จํานวน 20,000 บาท 
      5.1 งบประมาณจาก กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน         20,000  บาท 

6. การวิเคราะห ความเสีย่งของโครงการ 
    6.1 ปจจัยความเสี่ยง              

6.1.1 นักเรียนแตละระดับช้ันอาจจะไมไดไปศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษาเนื่องจากการแพร
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  ระลอก 3 
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   6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

6.2.1 นํานักเรียนศึกษาแหลงเรียนรูในโรงเรียนและในชุมชน 

7. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและคาเปาหมาย 
 7.1 นักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 205 คน มี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับแหลงเรียนรู เกิดองคความรูใหม 

 7.2 นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข 

8. การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 

1. นักเรียนระดับปฐมวัยระดับประถมศึกษาและ
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 205 คน มีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับแหลงเรียนรู เกิดองคความรูใหม 
2. นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข 

- สังเกต 
- สอบถาม 
- สัมภาษณ 

 

- แบบสังเกต  
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ 

 
 

 
 

(ลงช่ือ)…………………..……………….ผูเสนอโครงการ 
(นางสาวศรสวรรค  คณะเลิศ) 

                                           ครูโรงเรียนเมืองยาววิทยา 
 

(ลงช่ือ)………………..……..…………ผูเสนอโครงการ 
                                   (วาท่ีรอยตรีหญิงจันทรจิรา อินตะกัน) 

ครูโรงเรียนเมืองยาววิทยา 
 

(ลงช่ือ).......................................ผูอนุมัติโครงการ 
 (นายอนันต   เงาเดช) 

    ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองยาววิทยา 
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11.  โครงการ ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
แผนงาน วิชาการ 
สนองนโยบาย ยุทธศาสตร กระทรวง  
สอดคลองกับนโยบาย - ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560-2579)  

ดานท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  
   ขอท่ี  3 ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค 

- นโยบายสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
นโยบายท่ี 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ ลดความ

เหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 
ประเด็นกลยุทธท่ี 3.1 รวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถ่ิน ภาคเอกชน หนวยงานท่ี

เกี่ยวของในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ี 
ตัวช้ีวัด  3. รอยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียนและการ

แนะแนวท่ีมีประสิทธิภาพ           
4. รอยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบฐานขอมูลประชากรวัยเรยีนและสามารถนํามาใชใน

การวางแผนจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ สพฐ กลยุทธ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาใหท่ัวถึงครอบคลุมผูเรียนใหไดรับโอกาสในการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ และลดความเส่ียงจากการออกกลางคันโดยระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีเขมแข็ง 
สนองมาตรฐานการศึกษา ( √  ) ปฐมวัย  (   √ ) ข้ันพื้นฐาน   
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน        
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  

มาตรฐานท่ี 3  การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ 
3.1  จัดประสบการณท่ีสงเสริม ใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ 
3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก   

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.1  การมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 
2.2  มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพของผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา

และ ทุกกลุมเปาหมาย 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

3.1 ครูสามารถจัดการเรียนรูใหนักเรียนเกิดกระบวนการคิดและคิดสรางสรรคโดยการปฏิบัติ

จริงและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได  
3.3 ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

ลักษณะโครงการ   โครงการตอเนื่อง    เพื่อพัฒนา 
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวธัญญารัตน สุวรรณศร 
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2565 
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3. หลักการและเหตุผล 

        นโยบายสําคัญของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน คือการใหสถานศึกษาทุก
แหงมีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีเขมแข็งและดําเนินการอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดความยั่งยืนในการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยเฉพาะเรื่องพฤติกรรมของนักเรียนไดเปล่ียนแปลง
ไปอยางรวดเร็ว ท้ังดานการส่ือสาร เทคโนโลยี มีปญหาเศรษฐกิจ ปญหาการระบาดของสารเสพติด ปญหา
ครอบครัว ปญหาการแขงขันทุกรูปแบบ กอใหเกิดความทุกข ความวิตกกังวล ความเครียดซึ่งลวนแตเปน
ผลเสียตอสุขภาพจิตและสุขภาพกายของทุกคน ซึ่งสงผลกระทบตอการเรียนรูและการดําเนินชีวิตของนักเรียน
ท่ีตองเผชิญปญหาในสภาพสังคมปจจุบันโรงเรียนเมืองยาววิทยา จึงตระหนักและเห็นความสําคัญ จึงจัดจัดทํา
โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนข้ึน  เพื่อคุณภาพของนักเรียนรวมท้ังบุคลากรในโรงเรียนท่ีมีกระบวนการ
ดําเนินงานอยางเปนระบบ     

4. วัตถุประสงค   

 2.1 เพื่อใหรูจักและเขาใจนักเรียนในความรับผิดชอบรายช้ันเรียนเปนรายบุคคล สามารถคัดกรองนักเรียน
เปนกลุมเส่ียง และกลุมปญหาได 

      2.2 เพื่อใหครูสามารถวิเคราะหปญหาและคนหาวิธีการชวยเหลือนักเรียนกลุมเส่ียงและกลุมมีปญหา 
 2.3 เพื่อใหมีแนวทางในการชวยเหลือนักเรียน  สามารถปองกัน  วิเคราะห  แกปญหา  สามารถสงตอและ

ใหคําปรึกษานักเรียนได 
 2.4 เพื่อเปนแนวทางในการนิเทศ  ติดตามและประเมินผลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

5. เปาหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
(1)  จัดประชุมผูปกครอง(Classroom meeting) ภาคเรียนละ  1  ครั้ง 
(2)  จัดทําขอมูลเด็กเปนรายบุคคล   คัดกรองนักเรียน  SDQ  เชน กลุมปกติ กลุมเส่ียง  

กลุมท่ีมีปญหา สงเสริมนักเรียนความสามารถพิเศษ/ศักยภาพนักเรียน การปองกนัและแกไขปญหา
และการสงตอ 

(3)  เยี่ยมบานนักเรียน  ภาคเรียนละ  1  ครั้ง 
3.2 เชิงคุณภาพ 

(1)  ครู/ผูปกครองนักเรียนตระหนักถึงความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 
       (2)  ครู/ผูปกครองนักเรียนรูจักและเขาใจนักเรียนดียิ่งข้ึน 
       (3)  ครูรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล รูจักคัดกรองนักเรียน  
        (4)  ครูสามารถวิเคราะหปญหาและชวยเหลือนักเรียนเบ้ืองตนได 
        (5)  ครูสามารถสงเสริมและพัฒนานักเรียนได 
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     4. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 

ท่ี รายการกิจกรรม งบประมาณ วัน เดือน ปท่ี
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
 ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

1 ประชุมคณะครู     ผูอํานวยการ 
2 มอบหมาย  แตงต้ัง

ผูรับผิดชอบ 
    ผูอํานวยการ 

3 จัดทําโครงการและเสนอ
ขออนุมัติ 

    น.ส.ธัญญารัตน  สุวรรณศร 

4 ประชุมผูปกครอง
นักเรียน 

    คณะครูโรงเรียนเมืองยาว
วิทยา 

5 ดําเนินการจัดกิจกรรม
ข้ันท่ี 1 การรูจักนักเรียน
รายบุคคล 
- จัดทําระเบียนสะสม 
- จัดทําแบบบันทึกการ

เยี่ยมบาน 
ข้ันท่ี 2 การคัดกรอง
นักเรียน 
- แบบประเมิน

พฤติกรรมเด็ก (SDQ) 
-  แบบประเมินความ   

ฉลาดทางอารมณ 
(E.Q.) 

ข้ันท่ี 3 การสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพนักเรียน
ถนัดและความสามารถ 
- จัดต้ังชุมนุม 
- กิจกรรมโฮมรูม 
ข้ันท่ี 4 การปองกนัและ
แกไขปญหา 

- การใหคําปรึกษา
แกนักเรียน 

- กิจกรรมซอมเสริม 
ข้ันท่ี 5 การสงตอภายใน
และภายนอก 
 
 

  1,000   คณะครูโรงเรียนเมืองยาว
วิทยา 
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ท่ี รายการกิจกรรม งบประมาณ วัน เดือน ปท่ี
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
 ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

6 ติดตาม กํากับ  
แกปญหา เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปดวย
ความเรียบรอย    

    น.ส.ธัญญารัตน  สุวรรณ
ศร 

7 ประเมินผลและรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน 

    น.ส.ธัญญารัตน  สุวรรณ
ศร 

 รวม    1,000 บาท  
 

5. งบประมาณ จํานวน    1,000    บาท 

5.1 งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว   จํานวน 1,000 บาท 

6 การวิเคราะห ความเสีย่งของโครงการ 

6.1 ปจจัยความเสี่ยง ในสถานการณโควิด 19 ในการเยี่ยมบานนักเรียนมีความเส่ียงในการแพรเช้ือและ

การติดเช้ือจึงตองปรับเปล่ียนการเยี่ยมบานนักเรียนใหเหมาะสม 

6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง ใชการเยี่ยมบานแบบออนไลน 

 
7 ตัวช้ีวัดความสําเร็จและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด/ความสําเร็จ คาเปาหมาย วิธีการ/เคร่ืองมือ 
1.นักเรียนไดรับการดูแลทุกคน 
2.นักเรียนท่ีมีปญหาดานตาง ๆ
ไดรับการชวยเหลือทุกคน 

รอยละ 80 1. แบบสัมภาษณการเยี่ยมบาน 
2. แบบบันทึกการจัดกิจกรรม 
3. แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
8 การวัดและประเมินผล 

1. แบบสัมภาษณ แบบคัดกรอง (SDQ ) 
2. สอบถาม 
3. สัมภาษณ 
 
     (ลงช่ือ) .............................................. ผูเสนอโครงการ 
            (นางสาวธัญญารัตน สุวรรณศร) 
      ครโูรงเรียนเมืองยาววิทยา 
 
      
     (ลงช่ือ) .............................................. ผูอนุมัติโครงการ 
                   (นายอนันต เงาเดช) 
          ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองยาววิทยา 
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12. โครงการ สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
แผนงาน      บริหารวิชาการ 
สนองนโยบาย กระทรวง/สพฐ. ขอท่ี 2 
สนองยุทธศาสตร สพฐ. ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีด 
    ความสามารถในการแขงขัน 
สนองยุทธศาสตร/พันธกิจโรงเรียน ขอท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานท่ี 1  1.1, 1.2, 1.3, 1.4 
      มาตรฐานท่ี 3 3.1, 3.2, 3.3, 31.4 
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 1  1.1 ขอ 1,2,3,4,5,6 
        1.2 ขอ 1,2,3,4 
      มาตรฐานท่ี 3 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 
ลักษณะโครงการ   √   เพื่อพัฒนา  
ผูรับผิดชอบโครงการ  1. นายวัชรินทร เนียมมะโน                                  

   2. นางสาวปภาวรินท สมกูล 
   3. นางสาวมินทรา ใจคําตา 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2565 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี   
ทรงมีพระราชดําริบางประการเกี่ยวกับการอนุรักษพันธุกรรมพืช "การสอนและ อบรมใหเด็กมีจิตสํานึกในการ
อนุรักษพืชพรรณนั้นควรใชวิธีการปลูกฝงใหเด็กเห็นความงดงาม ความนาสนใจ และเกิดความปติท่ีจะ 
ทําการศึกษาและอนุรักษพืชพรรณตอไป การใชวิธีการสอนการอบรมท่ีใหเกิดความรูสึกกลัววา หากไมอนุรักษ
แลวจะเกดิผลเสีย เกิดอันตรายแกตนเอง จะทําใหเด็กเกิดความเครียดซึ่งจะเปนผลเสียแกประเทศในระยะยาว
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน จึงเปนการดําเนินงานท่ีอิงรูปแบบของ “สวนพฤกษศาสตร” โดยมีการรวบรวม
พันธุไมท่ีมีชีวิต มีแหลงขอมูลความรูเกี่ยวกับพันธุไม มีการรวบรวมพันธุไมทองถ่ินเขามาปลูก รวบรวมไวใน
โรงเรียน และภูมิปญญาทองถ่ิน รวมท้ังภูมิปญญาทองถ่ินเกี่ยวกับพันธุไม มีมุมสําหรับศึกษาคนควา และมีการ
นําไปใชประโยชน เปนส่ือการเรียนการสอนในวิชาตางๆ เปนการดําเนินงานใหสอดคลองกับสภาพทองถ่ิน ไม
ฝนธรรมชาติ และเปนไปตามความสนใจ และความพรอมของโรงเรียน ดําเนินการโดยความสมัครใจ ไมใหเกิด
ความเครียด  
 จากพระราชดําริและพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมา
คุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี ในเรื่องของสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ซึ่งมีความสอดคลองกับงานปกติ
ในเรื่องของการเรียนการสอน และในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเนนใหผูเรียนเปนศูนยกลาง ดังนั้นทาง
ผูจัดทําโครงการจึงไดทําโครงการสวนพฤกษศาสตรข้ึนมา เพื่ออนุรักษพันธุไมในโรงเรียนและใหนักเรียนไดใช
เปนแหลงเรียนรูนอกเวลาเรียน 
 

2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อใหนักเรียนศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับพรรณไมจากสวนพฤกษศาสตรของโรงเรียน 
 2.2 เพื่อสรางจิตสํานึกใหนักเรียนเห็นคุณคาของการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเปนโครงการตาม
พระราชดําริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
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 3. เปาหมาย  
3.1 เชิงปริมาณ  

 1. นักเรียนโรงเรียนเมืองยาววิทยาระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-
3 จํานวน 80 คน ไดเรียนรูเกี่ยวพืชตางๆ ของสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
 2. ปายความรูสําหรับติดตามตนไม จํานวน 20 ปาย 

3.2 เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการเรียนรูพืชพันธของสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  
 2. นักเรียนมีจิตสํานึกในคุณคาของการอนุรักษพันธุพืช 

 
4. วิธีดําเนินงาน 
ท่ี รายการกิจกรรม งบประมาณ วัน เดือน ป

ท่ีดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

ตอบ
แทน 

ใช
สอย 

วัสดุ 

1 วางแผนและเขียนโครงรางโครงการ    1 ต.ค. 64  นายวัชรินทร เนียมมะโน 
2 เสนอโครงการ    1 ต.ค. 64  นายวัชรินทร เนียมมะโน 
3 อนุมัติโครงการ    1 ต.ค. 64 ผูอํานวยการโรงเรียน 
4 แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน    1 ต.ค. 64  ผูอํานวยการโรงเรียน 
5 ประชุมช้ีแจงผูท่ีเกี่ยวของ    1 ต.ค. 64  นายวัชรินทร เนียมมะโน 
6 ดําเนินกิจกรรมตามแผนงานท่ีวางไว 

ข้ันตอนการเตรียมการ 
- ประชุมวางแผนงานและแบงหนาท่ี
ผูรับผิดชอบในสวนตางๆ  

- สํารวจพันธพืชท่ีจะนําปายติด 
- จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณท่ีใชในการ
จัดโครงการ 

  2,000 
 

1 ต.ค. 64 -  
30 ก.ย. 65 

 
 
นายวัชรินทร เนียมมะโน 
นางสาวปภาวรินท สมกูล 
นางสาวมินทรา ใจคําตา 

 ข้ันตอนดําเนินการ 
-นําปายความรูติดตามตนไมใน
โรงเรียน 

   
1 ต.ค. 64 -  
30 ก.ย. 65 

นายวัชรินทร เนียมมะโน 
นางสาวปภาวรินท สมกูล 
นางสาวมินทรา ใจคําตา 

 ข้ันตอนการสรุปงานและประเมินผล 
-  ประเมินผลการดําเนินงาน 
- รายงานและสรุปผลการดําเนินงาน 
- จัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการ 

   
1 ต.ค. 64 -  
30 ก.ย. 65 

 
นายวัชรินทร เนียมมะโน 
นางสาวปภาวรินท สมกูล 
นางสาวมินทรา ใจคําตา 

5. งบประมาณ จํานวน 2,000 บาท 
งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว  2,000 บาท 
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6. การวิเคราะห ความเสีย่งของโครงการ 

6.1 ปจจัยความเสี่ยง       

      - เกิดการชํารดุของปายช่ือพืช 

      - อันตรายตอนักเรียนท่ีเกิดจากสัตวมีพิษ 

 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

       - ปรับเปล่ียนวัสดุในการจําทําปายช่ือพันธุพืช 

       - ติดปายช่ือพันธุพืชในบริเวณท่ีนักเรียนสามารถมองเห็นไดจากท่ีโลง 

7. การติดตาม ควบคุม กํากับและประเมินผล 

ตัวช้ีวัด/ความสําเร็จ คาเปาหมาย วิธีการ/เคร่ืองมือ 
1. นักเรียนนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 4-6 และ 
มัธยมศึกษาปท่ี 1-3  โรงเรียนเมือง
ยาววิทยา ไดศึกษาพันธุไมจากสวน
พฤกษศาสตรของโรงเรียน 

นักเรียนรอยละ 60 ทําการบันทึก
ขอมูลพันธุพืช 

สมุดบันทึกพันธุพืช 

2. นักเรียนนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 4-6 และ 
มัธยมศึกษาปท่ี 1-3  โรงเรียนเมือง
ยาววิทยา มีจิตสํานึกในการอนุรักษ
พันธุพืช 

นักเรียนรอยละ 60 ทําแบบ
ประเมินวัดความพึงพอใจในการ

เขารวมโครงการสวนพฤกษศาสตร 

แบบประเมินการเขารวม
โครงการ 

 
8. การวัดและประเมินผล 
 1. ประเมินสมุดบันทึกพันธุพืช 
 2. ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนเขารวมโครงการ 
 
  
ลงช่ือ………………………………………ผูเสนอโครงการ          ลงช่ือ………………………………………ผูเสนอโครงการ                       
         (นายวัชรินทร เนียมมะโน)                                     (นางสาวปภาวรินท สมกูล)                                      
        นักศึกษาฝกประสบการณ                                        นักศึกษาฝกประสบการณ                                               
 
 
ลงช่ือ………………………………………ผูเสนอโครงการ       ลงช่ือ....................................... ผูอนุมัติโครงการ          
(นางสาวมินทรา ใจคําตา)                                            (นายอนันต เงาเดช) 
     นักศึกษาฝกประสบการณ                                 ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองยาววิทยา 
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13. โครงการ สนับสนนุคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
แผนงาน บริหารวิชาการ    
สนองนโยบาย สพฐ.   
 ขอท่ี 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

ขอท่ี 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ขอท่ี 3 ดานการพัฒนาละเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
ขอท่ี 4 ดานโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียม การเขาถึงบริการทางการศึกษา 
ขอท่ี 5 ดานการจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

สนองยุทธศาสตร สพฐ. ขอท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ขอท่ี 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

 กลยุทธ/ตัวช้ีวัด ขอท่ี 1.1 จัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิต 
          กลยุทธ/ตัวช้ีวัด ขอท่ี 2.2 ลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 
 กลยุทธ/ตัวช้ีวัด ขอท่ี 4.1 กระจายอํานาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา 
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานท่ี 1 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ 
       ตัวบงช้ีท่ี 3.1  จัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กทีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ 
            ตัวบงช้ีท่ี 3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรูใชส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
      มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 

      ขอท่ี 2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ  1.  ใหม     ตอเนื่อง    เรงดวน 
   2.  เพื่อพัฒนา    เพื่อปรับปรุงแกไขปญหา    เพื่อการปองกัน 
ผูรับผิดชอบโครงการ 1.นางสาวิตรี  ปนแกว 
 2.นายจรัล ปนแกว 
  3.นางมัณฑนา  สุวรรณศร 
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2565 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.   
หลักการและเหตุผล 

คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ  จันทรโอชา ขอ 3 การลดความเหล่ือมลํ้าของ 
สังคมและการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ การจัดระเบียบสังคม สรางมาตรฐานดานคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลใหแกเจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนท่ัวไป โดยใชคานิยมหลัก 12 ประการ  
การศึกษาและ การเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการ
เรียนรู โดยให ความสําคัญท้ังการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน เพื่อสรางคุณภาพของคน
ไทยใหสามารถ พัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงไดดําเนินการ
ตามนโยบายดังกลาวขางตน โดยจัดทํา โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐานปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 (ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 และภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 
2564) ข้ึน เพื่อสงเสริมใหนักเรียน ทุกคนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางเต็มตามศักยภาพ เนนการสรางโอกาสทาง
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การศึกษา กระจายโอกาส ในสังคมไทย โดยคํานึงถึงการสรางความเสมอภาคและความเปนธรรมใหเกิดข้ึนแก
ประชากรทุกกลุม รวมถึงผูยากไร ผูดอยโอกาส ผูพิการผูบกพรองทางกายและการเรียนรู รวมท้ังชนกลุมนอย 
เพิ่มโอกาส ทางการศึกษาและสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา และ
เพื่อลดภาระ  คาใชจายเปนการบรรเทาความเดือดรอนของผูปกครอง                                                     

2.  วัตถุประสงค  

1.  เพื่อใหนักเรียนทุกคนมีความพรอมท่ีจะไดรับการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ี
มีคุณภาพตามมาตรฐานโดยการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ  

2.ผูเรียนไดรับจัดสรรงบประมาณอยางเสมอภาคและเปนธรรมในรายการพื้นฐาน ไดแก คาจัดการเรียนการ
สอน คาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน และคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกคน 

3.  เปาหมาย 

       3.1 ดานปริมาณ   
    3.1.1 นักเรียนทุกคนท่ีไดรับ การสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    3.1.2 นักเรียนทุกคนในปการศึกษา 2564 จํานวนท้ังส้ิน 204 คน 

       3.2 ดานคุณภาพ  
     3.2.1 นักเรียนไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    3.2.2 นักเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางเต็มตามศักยภาพ 

4. วิธีดําเนินการ 

ท่ี รายการกิจกรรม งบประมาณ วัน เดือน ปท่ี
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

1 เสนอโครงการ    1 ต.ค. 64  นางสาวิตรี  ปนแกว 
2 แ ต ง ต้ั ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ดําเนินงาน 
    นางสาวิตรี  ปนแกว 

นายจรัล   ปนแกว 
นางมัณฑนา สุวรรณศร 

3 ป ร ะ ชุ ม ว า ง แ ผ น ก า ร
ดําเนินงาน 

    นายอนันต   เงาเดช 

4 ดําเนินการตามโครงการ 
1. กํ า ห น ด ห ลั ก เ ก ณ ฑ
คาใชจายตางๆ 
1.1 จัดการเรียนการสอน 
1.2 หนังสือเรียน 
1.3 อุปกรณการเรียน 
1.4 เครื่องแบบนักเรียน 
1.5 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน 

  
              
    
491,000 
129,635 
70,430 
74,100 
112,770 

 

1 ต.ค. 64 -  30 
ก.ย. 65 

 
นางมัณฑนา สุวรรณศร 
นางสาวิตร ี ปนแกว 
นายจรัล   ปนแกว 
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5 ประเมินผล    
30 ก.ย. 65 

นางสาวิตรี ปนแกว 

ท่ี รายการกิจกรรม งบประมาณ วัน เดือน ปท่ี
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

6 สรุ ป  /  ร าย ง านผลการ
ดําเนินงาน 

   
30 ก.ย. 65 

นางสาวิตรี ปนแกว 

 รวม  877,935    

5.   งบประมาณ จํานวน     877,935   บาท 

5.1 งบประมาณจากเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป  จํานวน      877,935     บาท 

6. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

 6.1 ปจจัยความเสี่ยง 
  6.1.1 6.1.1 ไดรับการสนับสนุนงบประมาณคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานลาชา 
 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

6.2.1 ติดตาม ตรวจสอบ ขอมูลนักเรียนในระบบใหเปนปจจุบัน 
6.2.2 ติดตามงบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุน 

7.ตัวช้ีวัดความสําเร็จและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด/ความสําเร็จ คาเปาหมาย วิธีการ/เคร่ืองมือ 
ดานปริมาณ 
1. นักเรียนทุกคนไดรับ การสนับสนุน
คาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. จํานวนนักเรียนในปการศึกษา 2564  
จํานวนท้ังส้ิน 204 คน 

 
รอยละ 90 ข้ึนไป 

 
แบบประเมิน 

 

ดานคุณภาพ  
     1 .  นั ก เ รี ยน ไ ด รั บก ารสนั บสนุ น
คาใชจายตามท่ีสถานศึกษาไดกําหนด 
     2. นักเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษา
อยางเต็มตามศักยภาพ 

 
 

รอยละ 90 ข้ึนไป 
 

รอยละ 90 ข้ึนไป 

 
 

แบบประเมิน 
 

แบบประเมิน 

8.การวัดและประเมินผล 
     8.1 นักเรียนทุกคนไดรับการสนับสนุนคาใชจายตามท่ีสถานศึกษาไดกําหนด 
     8.2 นักเรียน ทุกคนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางเต็มตามศักยภาพ 
 
 
 
 (ลงช่ือ) ......................................... ผูเสนอโครงการ  (ลงช่ือ) ........................................ ผูอนุมัติโครงการ 
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    (นางสาวิตรี  ปนแกว)         (นายอนันต    เงาเดช) 
ครูโรงเรียนเมืองยาววิทยา         ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองยาววิทยา 

14.  โครงการ พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
แผนงาน บริหารงานบุคคล 
สนองนโยบาย กระทรวง/สพฐ ขอท่ี 3 ดานการสงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร สพฐ. ท่ี 3 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ 1,2 
สนองยุทธศาสตร/พันธกิจโรงเรียน ขอท่ี 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานท่ี 2   2.3  
สองคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 2 2.4 
ลักษณะโครงการ                โครงการตอเนื่อง    เพื่อพัฒนา 
ผูรับผิดชอบโครงการ  1. นายประยูร  แลกันทะ   
                                        
ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2565 
................................................................................................................................................................. 

1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนเมืองยาววิทยาเปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
3 ระดับ คือ การศึกษาปฐมวัยการศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนตน ครูและบุคลากรทาง
การศึกษาจึงตองไดรับการพัฒนาท้ังดานการจัดการเรียนรูและการปฏิบัติงาน 4 งานตามกรอบงานของ
สถานศึกษา เพื่อใหบุคลากรของโรงเรียนเมืองยาววิทยามีการพัฒนาอยูเสมอเพื่อมุงสูความมีประสิทธิภาพ จึง
จําเปนตองพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนอยางตอเนื่องและเปนระบบ 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
2.2 เพื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรูมีความคิดสรางสรรค ในการทํางานอยางประสิทธิภาพ 

3.  เปาหมาย 
                  3.1  บุคลากรในโรงเรียนเมืองยาววิทยา จํานวน  22  คน 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 

ท่ี รายการกิจกรรม งบประมาณ วัน เดือน ป
ท่ีดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ตอบ
แทน 

ใชสอย วัสดุ 

1 ประชุมครูและบุคลากรใน
โรงเรียนทุกคนเพื่อช้ีแจง
ทําความเขาใจในการ
ดําเนินงาน 

   

1 ต.ค. 64  

ผอ.โรงเรียน 
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เสนอแผนงาน/โครงการ
งานพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 

2 ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเขารับการพัฒนา
ดวยการประชุม อบรม
สัมมนาดานการจัดการ
เรียนรู และพัฒนางานใน
หนาท่ีท่ีไดรับคําส่ัง
มอบหมาย 

10,000   

1 ต.ค. 64 -  
30 ก.ย. 65 

บุคลากรทุกคน 
 

3 นิเทศ กํากับ ติดตามการ
ดําเนินงาน 

   1 ต.ค. 64 -  
30 ก.ย. 65 

นายประยูร  แลกันทะ 
 

4 วิเคราะหและรายงานผล
โครงการ 

   1 ต.ค. 64 -  
30 ก.ย. 65 

นายประยูร  แลกันทะ 

 รวม 10,000     
5. งบประมาณ จํานวน............. 10,000.............. บาท 

5.1 งบประมาณจาก........เงนิอุดหนุนรายหัวนักเรียน......จํานวน................ 10,000 ........บาท 

6. การวิเคราะห ความเสีย่งของโครงการ 

6.1 ปจจัยความเสี่ยง  ในชวงสถานการณโรคระบาด ไมสามารถจัดการไปอบรมศึกษาดูงานได 

6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง นําไปชวยคาใชจายในการอบรมออนไลนและคาวัสดุอุปกรณในการ

จัดทําผลงาน เชน ส่ืออุปกรณดานการเรียนการสอน  หรือส่ืออื่นๆตอไป 

ตัวช้ีวัด/ความสําเร็จ คาเปาหมาย วิธีการ/เคร่ืองมือ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาไป
อบรมดูงานสัมมนา                        

     จํานวน  22 คน ใชจาย เปนคาพาหนะ  ครั้งละ
300 บาทตอครั้งตอคน 

 

7 การวัดและประเมินผล 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาไปอบรมดูงานสัมมนา   รอยละ 100                     . 

 

   (ลงช่ือ) ......................................................... ผูเสนอโครงการ 

          (นายประยูร  แลกันทะ) 

          ครูโรงเรียนเมืองยาววิทยา   

     

   (ลงช่ือ) ........................................................... ผูอนุมัติโครงการ 

          (นายอนันต    เงาเดช) 
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             ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองยาววิทยา 

 

 

 

15.  โครงการ จางบุคลากร 
แผนงาน บริหารงานบุคคล 
สนองนโยบาย กระทรวง/สพฐ ขอท่ี 1 ดานการสงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร สพฐ. ท่ี 3       สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลยุทธ 1,2 
สนองยุทธศาสตร/พันธกิจโรงเรียน  ขอท่ี 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานท่ี 2   2.3 
สองคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 2 2.4 
ลักษณะโครงการ                โครงการตอเนื่อง    เพื่อพัฒนา 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นายประยูร  แลกันทะ                        
ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2565 
................................................................................................................................................................. 

1. หลักการและเหตุผล  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2544 หมวด 7 มาตรา 52 ใหมีการจัดการ สงเสริมพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปน วิชาชีพช้ันสูงอยางตอเนื่องและ
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพทุกดาน ในการท่ีจะพัฒนาเด็กใหมีลักษณะดังกลาวนั้นจะตองพัฒนาครู
ใหเปล่ียนแปลงวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูจากครูไปสูเด็กแตสภาพปจจุบันโรงเรียนเปดสอนต้ังแตช้ันอนุบาล 
1  ถึงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 แตขาดแคลนครู ถึงจะสงเสริมพัฒนาครูใหมีคุณภาพอยางไรก็ยากท่ีจะพัฒนาเด็ก
ใหเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนและมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามนโยบายปฏิรูป
การศึกษาได เนื่องจากสาเหตุครูไมครบตามเกณฑอัตรากําลัง จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองจัดจางครู ทาง
ฝายบริหารบุคคลโรงเรียนเมืองยาววิทยา จึงไดจัดทําโครงการเพื่อจัดจางครูลูกจางช่ัวคราว  เพื่อทําหนาท่ีสอน
นักเรียนตามความเหมาะสม 

2. วัตถุประสงค   

2.1   เพื่อใหนักเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนและมี 
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา 

2.2   เพื่อใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

2.3   เพื่อสอนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาทุกวิชาตามความเหมาะสมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

3. เปาหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาทุกคนคน ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตาม

มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนและมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา 80 % 
2. ครูทําการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาท่ีไดรับมอบหมาย 
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มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 80 % 
 
 
3.2 เชิงคุณภาพ 
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา 

     4. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 

ท่ี รายการกิจกรรม งบประมาณ วัน เดือน 
ปท่ีดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

1 จัดประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

    ผอ.โรงเรียน 

2 เสนอโครงการเพื่อขอเพื่อ
ขออนุมัติ 

    นายประยูร  แลกันทะ 

3 จางครูอัตราจางช่ัวคราว 6,000บาท
ตอเดือน 
รวม 7 เดือน 

  
1 ต.ค. 64 -  
30 ก.ย. 65 

นายประยูร  แลกันทะ 

4 นิเทศ  ติดตามประเมินผล
การดําเนินงาน 

    นายประยูร  แลกันทะ 

5 สรุปผลการดําเนินงาน
และรายงานผล 

    นายประยูร  แลกันทะ 
 

 รวม 40,000 บาท     

5. งบประมาณ จํานวน  40,000   บาท 

5.1 งบประมาณจาก เงินอุดหนุนรายหัวนกัเรียน จํานวน  40,000  บาท 

6. การวิเคราะห ความเสีย่งของโครงการ 

 6.1 ปจจัยความเสี่ยง  ไมมีครูรับจางตามท่ีตองการ 

 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง  เพิ่มคาจางใหสูงข้ึนโดยหาเงินจากภายนอกงบประมาณหรือรายได

ของสถานศึกษา 
 

7. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด/ความสําเร็จ คาเปาหมาย วิธีการ/เคร่ืองมือ 
1.โรงเรียนมีครูอัตราจางช่ัวคราวเพิ่มข้ึน 1 อัตรา มีครูรับจางช่ัวคราว 1 อัตรา จํานวนนับ 
2. นักเรียนระดับประถมศึกษาทุกคนไดรับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด าน
คุณภาพผูเรียนและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มข้ึน ป ร ะ เ มิ น ผ ล จ า ก
ผลสัมฤทธิ์เมื่อส้ินป
การศึกษา 
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8. การวัดและประเมินผล 

แตงต้ังคณะกรรมการฝายวิชาการติดตาม  และประเมินผล 
- ประเมินผลโดยการสังเกต  สัมภาษณ  ประเมินผลงาน  การพัฒนาของนักเรียน 
 
 
 
    (ลงช่ือ) ......................................................... ผูเสนอโครงการ 
       (นายประยูร  แลกันทะ) 

ครูโรงเรียนเมืองยาววิทยา   
     
 
 
    (ลงช่ือ) ........................................................... ผูอนุมัติโครงการ 
               (นายอนันต    เงาเดช) 
             ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองยาววิทยา 
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16. โครงการ โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑสํานักงาน งานทะเบียน 
แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 

สนองนโยบาย กระทรวง/สพฐ ขอท่ี 6  ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

สนองยุทธศาสตร สพฐ. ท่ี 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

กลยุทธ 1.1 กระจายอํานาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา 

กลยุทธ 1.2 สงเสริมเครือขายและการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 

สนองยุทธศาสตร/พันธกิจโรงเรียน ขอท่ี 5  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย   

         มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

                        2.4 จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพื่อการเรียนรู อยางปลอดภัยและเพียงพอ 

                        2.5 ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัด

ประสบการณ 

                        2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม 

สองคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

                         2.2 มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

                         2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

                         2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

   มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

                          3.2 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู 

                          3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

ลักษณะโครงการ                โครงการตอเนื่อง    เพื่อพัฒนา 

ผูรับผิดชอบโครงการ นายอนันต เงาเดช ,นางสาวภัทรานิษฐ  จะมัง 
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2565 
................................................................................................................................................................. 

1. หลักการและเหตุผล 

 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ส่ือการเรียนรูและความทันสมัย

ของเทคโนโลยียอมเปนปจจัยสําคัญ ท่ีจะสนับสนุนครูใหจัดการเรียนรูไดบรรลุเปาหมายของหลักสูตร  ดังนั้น

สถานศึกษาจะตองจัดหาวัสดุครุภัณฑสํานักงานเพื่อสนับสนุนการทํางานธุรการและเปนเครื่องมือในการ

พัฒนาการเรียนรู ของนักเรียนจะสงผลดีตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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2.วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อจัดหาครุภัณฑเพื่อใชในสํานักงาน 

2.2 เพื่อจัดหาวัสดุสํานักงานใชในงานธุรการของโรงเรียน 

2.3 เพื่อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑในการบริหารจัดการ 

3. เปาหมาย 

    3.1  ดานปริมาณ 
3.1.1  จัดหาวัสดุ ครุภัณฑเพื่อใชในสํานักงานและสนับสนุนการเรียนการสอน 

  3.2  ดานคุณภาพ 
3.2.1 โรงเรียนเมืองยาววิทยามีการสนับสนุนการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพ  

4. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 

ท่ี รายการกิจกรรม งบประมาณ วัน เดือน ป

ท่ีดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

1 ประชุมครูและบุคลากรทุกคน

เพื่อช้ีแจงโครงการ 

- - - 
1 ต.ค. 64  

ผอ.โรงเรียน 

 

2 เสนอโครงการตอผูบริหาร

สถานศึกษา 

- - - 
1 ต.ค. 64  

น.ส.ภัทรานิษฐ จะมัง 

3 แตงต้ังคณะทํางานจัดซื้อ 

จัดซื้อวัสดุครุภัณฑดังนี้ 

-จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 

- - - 

1 ต.ค. 64 4 

น.ส.ภัทรานิษฐ จะมัง 

4 ดําเนินการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ - - 40,000 1 ต.ค. 64 -  
30 ก.ย. 65 

น.ส.ภัทรานิษฐ จะมัง 

5 นิเทศติดตามกํากับ - - - 30 ก.ย. 65 ผอ.โรงเรียน 

6 สรุปและรายงานผลโครงการ - - - 30 ก.ย. 65 น.ส.ภัทรานิษฐ จะมัง 

 รวม - - 40,000   

 
5. งบประมาณ จํานวน  40,000  บาท 

5.1 งบประมาณจาก  เงินอุดหนุนรายหัว                จํานวน            40,000   บาท 

6. การวิเคราะห ความเสีย่งของโครงการ 

6.1 ปจจัยความเสี่ยง  
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6.1.1 วัสดุครุภัณฑท่ีใชในสํานักงานและวัสดุสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนไมเพียงพอ 

6.2 แนวทางการบริหารความเส่ียง 

6.2.1 จัดเตรียมวัสดุครุภัณฑสํารอง 

7. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด/ความสําเร็จ คาเปาหมาย วิธีการ/เคร่ืองมือ 

ผลผลิต  (Outputs) 

-  โรงเรียนไดวัสดุครุภัณฑ

สํานักงานท่ีมีปริมาณและ

คุณภาพอยางเพียงพอ 

 

-  ตรวจผลงาน 

 

 

-  แบบตรวจผลงาน 

ผลลัพธ  (Outcomes) 

- โรงเรียนมีวัสดุครุภัณฑ

สํานักงานท่ีมีปริมาณและ

คุณภาพ และเพียงพอกับ

ปริมาณงานในกลุมบริหารท่ัวไป 

-  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงข้ึน 

 

-  ตรวจผลงาน 

-  ตรวจผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

-  แบบตรวจผลงาน 

-  แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์   

   ทางการเรียน 

8. การวัดและประเมินผล 
8.1  การบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียนดําเนินไปดวยความเรียบรอย มีวัสดุอุปกรณและครุภัณฑ สนับสนุนเพียงพอ 

 

 

 

(ลงช่ือ)…………………….………………..….ผูเสนอโครงการ 

          (นางสาวภัทรานิษฐ จะมัง) 

          ธุรการโรงเรียนเมืองยาววิทยา 

 

       

 
                (ลงช่ือ)...............................................ผูอนุมัติโครงการ 

          (นายอนันต  เงาเดช) 
 ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองยาววิทยา 
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17. โครงการ บริหารจัดการในโรงเรียน 

แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 

สนองนโยบาย กระทรวง/สพฐ ท่ี 2 สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 

สนองยุทธศาสตร สพฐ. ท่ี 5  พัฒนาประสิทธิ์ภาพการบริหารจัดการการศึกษา 

สนองยุทธศาสตร/พันธกิจโรงเรียน ขอท่ี 5  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย   

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 2.5 โรงเรียนใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัด 

ประสบการณ 

      2.6 โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม 

สองคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  

      2.1 โรงเรียนมีเปาหมายวิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 

     2.2 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

2.6 โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ  

เรียนรู 

ลักษณะโครงการ                โครงการตอเนื่อง    เพื่อพัฒนา 

ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวภัทรานิษฐ  จะมัง 
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2565 
1. หลักการและเหตุผล 

 จากแนวคิดจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งเปนกฎหมายท่ีกําหนดข้ึนเพื่อ

แกไขหรือแกปญหาทางการศึกษา  และถือไดวาเปนเครื่องมือสําคัญในการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุงเนนใหนักเรียน

เกิดการเรียนรู  โดยมีเปาหมายใหนักเรียนเปนคนเกง  ดี  และมีความสุข  ซึ่งจําเปนตองอาศัยปจจัยหลาย

ประการ  ไดแก  ดานการบริหารจัดการ  ดานการจัดการเรียนรู  และดานการเรียนรูของนักเรียน  การบริหาร

จัดการนับเปนองคประกอบท่ีสนับสนุน  สงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีสําคัญ  โดยเฉพาะการบริหารจัดการของ

โรงเรียนท่ีเนนการพัฒนาท้ังระบบของโรงเรียน  ซึ่งหมายถึง  การดําเนินงานในทุกองคประกอบของโรงเรียน

ใหไปสูเปาหมายเดียวกัน  คือ  คุณภาพของนักเรียน  ตามวิสัยทัศนท่ีโรงเรียนกําหนด   

2. วัตถุประสงค 

 1.  เพื่อโรงเรียนมีการบริหารจัดการ  เปนระบบมีประสิทธิภาพ 

 2.  เพื่อใหโรงเรียนมีวัสดุอุปกรณในการจัดการเรียนการสอนเพียงพอ 

 3.  เพื่อดําเนินการบริหารสินทรัพยถูกตองตามระเบียบและกอประโยชนสูงสุด 
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 4.  เพื่อดูแลระบบสาธารณูปโภค  ปรับปรุงภูมิทัศนในโรงเรียนใหสวยงามและปลอดภัย 

 

 

3. เปาหมาย 

    3.1  ดานปริมาณ 
3.1.1 บุคลากรในโรงเรียนรอยละ 100 มีสวนรวมในการบริหารจัดการอยางมีระบบและเกิด
ประสิทธิภาพ 

  3.2  ดานคุณภาพ 
3.2.1 ฝายบริหารงานโรงเรียนเมืองยาววิทยา คือ (ฝายบริหารวิชาการ  ฝายบริหารกิจการนักเรียน
ฝายบริหารงบประมาณและงานบุคคล  ฝายบริหารท่ัวไป  และฝายประกันคุณภาพ)     มีการบริหาร
อยางมีระบบและมีสวนรวม 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 

ท่ี รายการกิจกรรม งบประมาณ วัน เดือน ป
ท่ีดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

1 ประชุมวางแผน - - - 1 ต.ค. 64  ผอ.โรงเรียน 

2 เสนอแผนงาน/โครงการ - - - 1 ต.ค. 64  น.ส.ภัทรานิษฐ จะมัง 

3 แตงต้ังคณะกรรมการ

ดําเนินงาน 

ประชุมผูท่ีเกี่ยวของ 

- - - 

1 ต.ค. 64  

น.ส.ภัทรานิษฐ จะมัง 

4 ดําเนินตามโครงการ - - 32,000 1 ต.ค. 64 -  
30 ก.ย. 65 

น.ส.ภัทรานิษฐ จะมัง 

5 นิเทศติดตามกํากับ 

 

- - - 
30 ก.ย. 65 

ผอ.โรงเรียน 

6 สรุปและประเมินรายงานผล - - - 30 ก.ย. 65 น.ส.ภัทรานิษฐ จะมัง 

 รวม   32,000   

5. งบประมาณ จํานวน  32,000   บาท 

5.1 งบประมาณจาก  เงินอุดหนุนรายหัว                จํานวน            32,000  บาท 

6. การวิเคราะห ความเสีย่งของโครงการ 

6.1 ปจจัยความเสี่ยง  

6.1.1 งบประมาณสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนไมเพียงพอ 

6.2 แนวทางการบริหารความ 

6.2.1 จัดเตรียมงบประมาณสํารอง 
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7. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด/ความสําเร็จ คาเปาหมาย วิธีการ/เคร่ืองมือ 
ผลผลิต  (Outputs) 

-  โรงเรียนมีการจัดโครงสราง
งาน แผนงานโครงการเปน
เครื่องมือในการทํางาน 

 

-  ตรวจผลงาน 

 

 

-  แบบตรวจผลงาน 

ผลลัพธ  (Outcomes) 

- โรงเรียนดําเนินภารกิจงานมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เปนท่ีนาพอใจ 

-  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงข้ึน 

 

-  ตรวจผลงาน 

-  ตรวจผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

-  แบบตรวจผลงาน 

-  แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์   

   ทางการเรียน 

8. การวัดและประเมินผล 

8.1  การบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียนดําเนินไปดวยความเรียบรอย มีงบประมาณสนับสนุนเพียงพอ 

 

 

(ลงช่ือ)…………………….………………..….ผูเสนอโครงการ 

         (นางสาวภัทรานิษฐ จะมัง) 

         ธุรการโรงเรียนเมืองยาววิทยา 

 

       

               (ลงช่ือ)...............................................ผูอนุมัติโครงการ 
  (นายอนันต  เงาเดช) 

 ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองยาววิทยา 
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18. โครงการ   อาหารเสริมนม 

แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 

สนองนโยบาย กระทรวง/สพฐ ขอท่ี 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ขอท่ี 3 ดานโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียม การเขาถึงบริการ

ทางการศึกษา 
 ขอท่ี  4 ดานการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม 
สนองยุทธศาสตร สพฐ. ท่ี  6 สงเสริมการมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

กลยุทธ 6.1 
สนองยุทธศาสตร/พันธกิจโรงเรียน ขอท่ี 1 เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
      ขอท่ี 2 ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 
     ขอท่ี 3 พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียน 
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานท่ี 1  1.1   
สองคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 1 ขอ  2                            
ลักษณะโครงการ                โครงการตอเนื่อง    เพื่อพัฒนา 
ผูรับผิดชอบโครงการ  1. นางสาวกชกร     สถาพร                                                                       
    2. นางรัชนี   ทองสุข 
ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2565 
 
1. หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาชาติท่ีสําคัญ คือ การพัฒนาคนใหมีคุณภาพ มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณท้ังทางรางกาย และ
จิตใจ ตลอดจนมีความสามารถในการเรียนรู เพื่อใหมีศักยภาพสูงสุด อันจะเปนปจจัยหลักในการพัฒนาชาติ
อยางยั่งยืนอันดับแรกของการพัฒนาคน คือการพัฒนาดานสุขภาพอนามัย เพราะเปนพื้นฐานของการ
พัฒนาการดานจิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรมของเด็กแตจากการสํารวจ
พบวา นักเรียนจํานวนมากยังขาดแคลนอาหารกลางวัน หรือไดรับอาหารท่ีมีคุณภาพตํ่า ไมเพียงพอแกความ
ตองการของรางกาย ทําใหเจริญเติบโตของรางกายไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน เกิดภาวะทุพโภชนาการ ทาง
โรงเรียนเมืองยาววิทยา ไดเล็งเห็นความสําคัญของการสงเสริมใหนักเรียนไดรับสารอาหารท่ีครบถวน เพื่อ
สุขภาพท่ีดีของนักเรียน จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึนมาเพื่อขอรับงบประมาณ สนับสนุนการดําเนินการจัดหา
อาหารเสริม นมสําหรับนักเรียนของโรงเรียนบานหัวทุง สําหรับนักเรียนอนุบาล – ประถมศึกษาปท่ี 6 ในป
การศึกษา 2564 จํานวน 160 คน  (ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2565) 

2.  วัตถุประสงค 

  1. เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดด่ืมนมท่ีมีประโยชน และถูกหลักโภชนาการ 
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  2. เพื่อใหนักเรียนทุกคนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง และมีน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน 

  

 

3.  เปาหมาย 

  1.  นักเรียนโรงเรียนเมืองยาววิทยาทุกคน ไดรับอาหารเสริมนม 

  2. นักเรียนโรงเรียนเมืองยาววิทยาทุกคน มีสุขภาพอนามัยท่ีแข็งแรงสมบูรณ 

4.  กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 

ท่ี รายการกิจกรรม งบประมาณ วัน เดือน ปท่ี
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
   

1 ต.ค. 64  นางสาวกชกร  สถาพร 

2 แตงต้ังคณะกรรมการการ
ดําเนินงาน 

   

1 ต.ค. 64  ผูบริหาร 

3 ประชุมวางแผนการ
ดําเนินงาน 

   

1 ต.ค. 64  ผูบริหาร 

4 ดําเนินการตามโครงการ 

-จัดบริการอาหารเสริมนม
สําหรับนักเรียนจํานวน 200 
วัน ตลอดปการศึกษา 2564 

   

1 ต.ค. 64 -  30 
ก.ย. 65 

คณะครู 

5 ประเมินผล 
   

30 ก.ย. 65 นางสาวกชกร  สถาพร 

6 สรุป/รายงานผลการ
ดําเนินงาน 

   

30 ก.ย. 65 นางสาวกชกร  สถาพร 
 

รวม 
     

 

5. งบประมาณ จํานวน (เงินอุดหนุนอืน่จากเทศบาล) 

6. การวิเคราะห ความเสี่ยงของโครงการ 

6.1 ปจจัยความเสี่ยง 

  6.1.1 นักเรียนบางคนไมยอมด่ืมนม 

6.2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

  6.2.1 ครูประจําช้ันทุกทานควบคุมดูแลการด่ืมนมของนักเรียน 

7.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จและคาเปาหมาย 

ท่ี ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย เคร่ืองมือท่ีใช 
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1 นักเรียนโรงเรียนเมืองยาววิทยาทุกคน ไดรับ

อาหารเสริมนม 
รอยละ 100 แบบประเมิน 

2 นักเรียนโรงเรียนเมืองยาววิทยาทุกคน มี

สุขภาพอนามัยท่ีแข็งแรงสมบูรณ 
รอยละ 100 แบบประเมิน 

8. การวัดและประเมินผล 
 8.1 สังเกตพฤติกรรม 
 8.2 เกณฑการเจริญเติบโต 
 
 
 

 (ลงช่ือ).......................................ผูเสนอโครงการ 
(นางสาวกชกร    สถาพร) 
ครูโรงเรียนเมืองยาววิทยา 

 
 

(ลงช่ือ)...................................ผูเห็นชอบโครงการ 
(นางรัชนี   ทองสุข) 

ครูโรงเรียนเมืองยาววิทยา 
 
 

 
(ลงช่ือ)......................................ผูอนุมัติโครงการ 

(นายอนันต      เงาเดช) 

ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองยาววิทยา 
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19. โครงการ โครงการอาหารกลางวัน 
แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 
สนองนโยบาย ยุทธศาสตร กระทรวง ขอท่ี 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

ขอท่ี 3 ดานโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียม การเขาถึง
บริการทางการศึกษา 

กลยุทธ สพฐ ท่ี  6 สงเสริมการมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพผูเรียน กลยุทธ 6.1 
สนองมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย    มาตรฐานท่ี 1 ขอ 1.1 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน   มาตรฐานท่ี 1 ขอ 2 
ลักษณะโครงการ     ตอเนื่อง  เพื่อพัฒนา 
ผูรับผิดชอบโครงการ 1. นางรัชนี  ทองสุข 

2. นางสาวกชกร  สถาพร 
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล  

  การพัฒนาชาติท่ีสําคัญคือ การพัฒนาคนใหมีคุณภาพ มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณท้ังทางรางกายและ
จิตใจ ตลอดจนมีความสามารถในการเรียนรู เพื่อใหมีศักยภาพสูงสุด อันจะเปนปจจัยหลักในการพัฒนาชาติ
อยางยั่งยืนอันดับแรกของการพัฒนาคน คือการพัฒนาดานสุขภาพอนามัย เพราะเปนพื้นฐานของการ
พัฒนาการดานจิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรมของเด็กแตจากการสํารวจ
พบวา นักเรียนจํานวนมากยังขาดแคลนอาหารกลางวัน หรือไดรับอาหารท่ีมีคุณภาพตํ่า ไมเพียงพอแกความ
ตองการของรางกาย ทําใหเจริญเติบโตของรางกายไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน เกิดภาวะทุพโภชนาการ ทาง
โรงเรียนเมืองยาววิทยาไดเล็งเห็นความสําคัญของการสงเสริมใหนักเรียนไดรับสารอาหารท่ีครบถวน เพื่อ
สุขภาพท่ีดีของนักเรียน จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึนมาเพื่อขอรับงบประมาณ สนับสนุนการดําเนินการจัด
ทําอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน 
 ดังนั้นโรงเรียนเมืองยาววิทยา มีความประสงคจะรับเงินอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวัน เพื่อให
เปนไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจสวนทองถ่ิน เรื่องหลักเกณฑการสนับสนุนขององคการ
บริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลใหการใหบริการสาธารณะและพัฒนา 4ป (พ.ศ.
2561-2564)สําหรับนักเรียนอนุบาล – ประถมศึกษาปท่ี 6 ในปการศึกษา  2564 จํานวน 160 คน  (ขอมูล ณ 
วันท่ี 10 มิถุนายน 2564)  
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2. วัตถุประสงค   
2.1 เพื่อใหเด็กนักเรียนทุกคนไดรับประมาณอาหารกลางวันท่ีมีประโยชน และถูกหลักโภชนาการครบ
ท้ัง 5 หมู 
2.2 เพื่อใหเด็กนักเรียนทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง และมีน้ําหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน 
 

3. เปาหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
เด็กนักเรียนโรงเรียนเมืองยาววิทยาช้ันอนุบาล ถึงเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน  

160  คน ไดรับประทานอาหารกลางวันอยางท่ัวถึง 

3.2 เชิงคุณภาพ 

เด็กนักเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง และมีน้ําหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 

ท่ี รายการกิจกรรม 
งบประมาณ วัน เดือน ปท่ี

ดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ    1 ต.ค. 64  นางรัชนี  ทองสุข 
2 แตงต้ังคณะกรรมการการดําเนินงาน    1 ต.ค. 64  ผูบริหาร 
3 ประชุมวางแผนการดําเนินงาน    1 ต.ค. 64  ผูบริหาร/คณะครู 

4 

ดําเนินการตามโครงการ                      
- จัดบริการอาหารกลางวันสําหรับ
นักเรียนจํานวน 200 วัน ตลอดป
การศึกษา 2563 – 2564 

 644,000  
ตลอด

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

คณะครู 

5 ประเมินผล    30 ก.ย. 65 นางรัชนี  ทองสุข 
6 สรุป/รายงานผลการดําเนินงาน    30 ก.ย. 65 นางรัชนี  ทองสุข 
 รวม  644,000   

 
5.  งบประมาณ จํานวน 644,000   บาท 

5.1  งบประมาณจากเทศบาลตําบลเมืองยาว จํานวน  644,000  บาท 

6.  การวิเคราะห ความเสีย่งของโครงการ 

6.1 ปจจัยความเสี่ยง  
6.1.1 นักเรียนบางคนไดรับสารอาหารไมครบ 5 หมู เนื่องจากเลือกบริโภคแตของท่ีตนเอง

ชอบ เชน ไมกินผักและผลไม 
6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

6.1.2 สรางความเขาใจใหนักเรียนเกี่ยวกับคุณประโยชนของอาหารแตละหมู เพื่อใหเกิด
ความตระหนักถึงคุณคาของอาหารท่ีใหประโยชนแกรางกาย 
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7.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จและคาเปาหมาย 

ท่ี ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย เคร่ืองมือท่ีใช 
1 เด็กนักเรียนโรงเรียนเมืองยาววิทยาช้ัน

อนุบาล ถึงเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
จํานวน 160 คน ไดรับประทานอาหาร
กลางวันอยางท่ัวถึง 

รอยละ 100 แบบประเมิน 

2 เด็กนักเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง และมี
น้ําหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน 

รอยละ 90 แบบประเมิน 

8.  การวัดและประเมินผล 

8.1  เกณฑการเจริญเติบโต 
8.1 แบบสังเกตพฤติกรรม 
 
   

    (ลงช่ือ).......................................ผูเสนอโครงการ 
        (นางรัชนี   ทองสุข) 

ครูโรงเรียนเมืองยาววิทยา 
 
 

(ลงช่ือ)............................................ผูเสนอโครงการ 
(นางสาวกชกร    สถาพร) 
ครูโรงเรียนเมืองยาววิทยา 

 
 

(ลงช่ือ)......................................ผูอนุมัติโครงการ 
       (นายอนันต      เงาเดช) 

       ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองยาววิทยา 
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20. โครงการ เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” 

ประจําปการศึกษา 2564 

แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 
กลยุทธ สพฐ กลยุทธ 2  ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความสํานึกในความเปนชาติไทย และวิถีชีวิตตาม
หลัก 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม และหางไกลยาเสพติด 
มาตรฐานการศึกษา (   ) ปฐมวัย  ( √  ) ข้ันพืน้ฐาน  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน 

ตัวช้ีวัด 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
1.2.1 การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

ลักษณะโครงการ (  √   ) ตอเนื่อง  (     ) เพื่อพัฒนา 
ผูรับผิดชอบโครงการ 1. นางกฤษณี คําราช 

   2. นางสาวกชกร สถาพร  

   3. นางสาวธัญญารัตน  สุวรรณศร 

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 

ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-
2564) ไดกําหนดวิสัยทัศนวา “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero tolerance & Clean 
Thailand)มีพันธกิจในการสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุก
ภาคสวนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริต ท้ังระบบ ใหมี
มาตรฐานสากล โดยมีเปาหมายเชิงยุทธศาสตร คือ ประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต 
(Corruption Perception Index) ไมนอยกวารอยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตรชาติวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 ยังมีความสอดคลองกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และ
ทิศทางยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ยุทธศาสตรการปลูกฝง “คนไทยไมโกง” และยุทธศาสตรการปองกันดวยการ
เสริมสรางสังคมธรรมาภิบาล) อีกดวย สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สา
นักงาน ป.ป.ช.) ทําขอตกลงความรวมมือตอตานการทุจริตรวมกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อประสานความ
รวมมือในการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน โดยอาศัยกลไกทางการศึกษาเปนเครื่องมือในการปลูกจิตสานึก
ใหแกเยาวชน ถือเปนจุดเริ่มตนของการดําเนินงานโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
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สถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โดยใหความสําคัญกับการเตรียมการดานปองกันและราบรามการทุจริตในสถานศึกษา เพื่อวางรากฐานการ
ปลูกจิตสานึก ซึ่งเปนกลไกสําคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศมาอยางตอเนื่อง ดังนั้น 
เพื่อตอบสนองยุทธศาสตรและแนวทางการดําเนินงานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ดังนั้นโรงเรียนเมืองยาววิทยา จึงไดจัดทําโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ข้ึน โดยมีเปาหมายใหมีการบริหารจัดการ และบูรณาการเรียนการสอนท่ี
เนนใหผูเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการ คือ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียงและ
มีจิตสาธารณะ เพื่อพัฒนาศักยภาพผูบริหาร ครู นักเรียนแกนนําและผูเกี่ยวของใหมีความเขาใจ ตลอดจนเปน
กลไกสําคัญในการขับเคล่ือน “โรงเรียนสุจริต” ใหประสบความสําเร็จและยั่งยืนตอไป 

 

2. วัตถุประสงค   

2.1 เพื่อปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสุจริตใหเกิดข้ึนกับนักเรียน ครู และบุคลกรภายในโรงเรียน 
2.2 เพื่อพัฒนานักเรียนแกนนําและผูท่ีเกี่ยวของใหมีความรู ความเขาใจ ตามแนวทางการดําเนินงานโครงการ
โรงเรียนสุจริต 
2.3 เพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานโรงเรียนสุจริต ใหนักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการ คือ มีทักษะกระบวนการ
คิด มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
 

3. เปาหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
3.1.1 โรงเรียนจัดอบรมคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.นอย จํานวน 10 คน และ

อนุกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน จํานวน 10 คน ครู 18 คน 
3.1.2 นักเรียนคณะกรรมการทํางานบริษัทสรางการดี จํานวน 15 คน สามารถ

ดําเนินกิจกรรมบริษัทสรางการดีไดตามจุดมุงหมายท่ีวางไว 
3.1.3 ครู บุคลากร และผูท่ีเกี่ยวของทุกคนในโรงเรียนมีความรูความเขาใจแนว

ทางการดําเนินงานโรงเรียนสุจริต 
3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 คณะอนุกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.นอย และคณะอนกุรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.

ชุมชน มีความรูความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของตนเอง 
 3.2.2 นักเรียนคณะทํางานกิจกรรมบริษัทสรางการดี สามารถดําเนินกิจกรรมของ

บริษัทสรางการดีไดดวยความซื่อสัตยสุจริต 
 3.2.3 ครจัูดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีบูรณการดานการปองกนัและปรามปราบ

การปองกันทุจริต 
 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 
 

ท่ี รายการกิจกรรม งบประมาณ วัน เดือน ปท่ี
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

1 ประชุมเสนอโครงการ
โรงเรียนสุจริต 

- - - 

1 ต.ค. 64  

น.ส.กชกร สถาพร   

น.ส.ธัญญารัตน  สุวรรณศร 
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2 เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 

- - - 1 ต.ค. 64  น.ส.กชกร สถาพร   

น.ส.ธัญญารัตน  สุวรรณศร 

3 ประชุมและวางแผน
คณะกรรมการโรงเรียน
สุจริต 

- - - 1 ต.ค. 64  น.ส.กชกร สถาพร   

น.ส.ธัญญารัตน  สุวรรณศร 

 
4 ประชุมช้ีแจงโครงการ

ใหคณะครูทราบ 
- - - 1 ต.ค. 64  น.ส.กชกร สถาพร   

น.ส.ธัญญารัตน  สุวรรณศร 
5 จัดสอนหลักสูตรตาน

ทุจริต 
- - 2,000 1 ต.ค. 64 -  

30 ก.ย. 65 

ครูประจําช้ัน 

ท่ี รายการกิจกรรม งบประมาณ วัน เดือน ปท่ี
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

6 จัดประชุมป.ป.ช.สพฐ.
นอย/ป.ป.ช.สพฐ.
ชุมชน 

- - 2,000 1 ต.ค. 64 -   
30 ก.ย. 65 

น.ส.กชกร สถาพร   
น.ส.ธัญญารัตน  สุวรรณศร 

7 จัดกิจกรรมบริษัทสราง
การดี 

- - 1,000 1 ต.ค. 64 -  30 
ก.ย. 65 

น.ส.กชกร สถาพร   

น.ส.ธัญญารัตน  สุวรรณศร 

8  ติดตามผลการ
ดําเนินงานของแตละ
กิจกรรม 

- - - 1 ต.ค. 64 -  
30 ก.ย. 65 

น.ส.กชกร สถาพร   

น.ส.ธัญญารัตน  สุวรรณศร 

9 ประเมินผลการ
ดําเนินงานโครงการ 

- - - 1 ต.ค. 64 -  
30 ก.ย. 65 

น.ส.กชกร สถาพร   
น.ส.ธัญญารัตน  สุวรรณศร 

10 รายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการ 

- - - 30 ก.ย. 65 น.ส.กชกร สถาพร   

น.ส.ธัญญารัตน  สุวรรณศร 
 รวม   5,000   

 
5. งบประมาณ จํานวน 5,000 บาท 

5.1 งบประมาณจากอุดหนุนรายหัว จํานวน  5,000 บาท 

 
6. การวิเคราะห ความเสีย่งของโครงการ 

ปจจัยความเสี่ยง นักเรียนโงเรียนเมืองยาววิทยาบางคนไมมีคุณะลักษณะ 5 ประการ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการ 
 

7. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด/ความสําเร็จ คาเปาหมาย วิธีการ/เคร่ืองมือ 
1. คณะอนุกรรมการป.ป.ช.สพฐ.นอยและ
คณะอนุกรรมการป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน มีความรู
ความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของตนเอง 

- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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2. นักเรียนคณะทํางานกิจกรรมบริษัทสรางการ
ดี สามารถดําเนินกิจกรรมของบริษัทไดดวย
ความซื่อสัตยสุจริต 

- แบบสอบถามความพึงพอใจ 

3. นักเรียนโรงเรียนเมืองยาววิทยา มี
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

- แบบสอบถามความพึงพอใจ 

4. ครูผูสอนทุกคนสามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีบูรณาการกับกิจกรรมโรงเรียนสุจริต
ไดอยางเหมาะสม 

- แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
8. การวัดและประเมินผล 

8.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
     9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

9.1 นักเรียนมีคานิยมความซื่อสัตยสุจริตใหเกิดข้ึนกับนักเรียน ครู และบุคลกรภายในโรงเรียน 
9.2 นักเรียนแกนนําและผูท่ีเกี่ยวของใหมีความรู ความเขาใจ ตามแนวทางการดําเนินงานโครงการ
โรงเรียนสุจริต 
9.3 สามารถขับเคล่ือนการดําเนินงานโรงเรียนสุจริต ใหนักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการ คือ        มี
ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 

 
 
 
 

(ลงช่ือ) .............................................. ผูเสนอโครงการ 
            (นางสาวธัญญารัตน สุวรรณศร) 
                                                           ครูโรงเรียนเมืองยาววิทยา 
 
 
 
           (ลงช่ือ) .............................................. ผูเสนอโครงการ 
              (นางสาวกชกร  สถาพร) 
                                                           ครูโรงเรียนเมืองยาววิทยา 
 
      
 
 
       (ลงช่ือ) .............................................. ผูอนุมัติโครงการ 
            (นายอนันต  เงาเดช) 

     ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองยาววิทยา 
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21. โครงการ พัฒนาลูกเสอื เนตรนารี 
แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 
สนองนโยบาย กระทรวง/สพฐ นโยบายท่ี 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและชาติ 
 นโยบายท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
สนองยุทธศาสตร สพฐ. ท่ี 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย   
มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผูเรียน  

1.1 มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและ ดูแลความปลอดภัยของตนเองได 
1.2 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณได 
1.3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตัวเองและเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ 
 3.1 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลน และปฏิบัติอยางมีความสุข 
สองคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน  
 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
 ขอ 3. การยอมท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

ขอ 4. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ       

3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถใชในชีวิตได 
ลักษณะโครงการ                โครงการตอเนื่อง    เพื่อพัฒนา 
ผูรับผิดชอบโครงการ  1. วาท่ี ร.ต.หญิงนพัชกร  ปณฤทธิ์  
    2. นางสาวปรศินา  เครือลาว 
ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2565 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ดวยรัฐบาล และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดมีนโยบายในการสรางคานิยมของคนไทย 

12 ประการ ซึ่งเปนคานิยมท่ีสอดคลองในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนด
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียน 8 ประการ และกิจกรรมท่ีจะสนองตอบนโยบายในการสรางคานิยมของคนไทย 
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12 ประการ คือ กิจกรรมลูกเสือ ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีมุงพัฒนาเยาวชนใหเปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ชวย
สรางสรรคสังคมใหมีความเจริญกาวหนา อีกท้ังกิจกรรมลูกเสือยังเปนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนในสถานศึกษา ซึ่งจะเปน
แนวทางในการชวยแกปญหาท่ีเกี่ยวของกับเด็กและเยาวชนได  

เพื่อเปนการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และมาตรการและแนวทางยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
และการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา โรงเรียนเมืองยาววิทยาจึงไดจัดทําโครงการพัฒนาลูกเสือ เนตรนาร ี

2.  วัตถุประสงค 

 1. เพื่อสงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารีในสถานศึกษาใหเปนไปตาม
หลักสูตร  
 
 
3.  เปาหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
 นักเรียนโรงเรียนเมืองยาววิทยาเขารวมกิจกรรม ท้ังหมด 150 คน 
3.2 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนรอยละ 90 มีผลการประเมิน “ผาน” ในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 

 

ท่ี 
 

รายการกิจกรรม 
งบประมาณ วัน เดือน ปท่ี

ดําเนินการ 

 

ผูรับผิดชอบ   ตอบ
แทน 

ใชสอย    
วัสดุ 

1 ประชุมปรึกษาหารือคณะครู - - - 1 ต.ค. 64  ผูอํานวยการโรงเรียน 
2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ - - - 1 ต.ค. 64  ครูนพัชกร ปณฤทธิ์ 
3 จัดการเรียนการสอนกิจกรรม

ลูกเสือ-เนตรนารีในโรงเรียน 
- - - 1 ต.ค. 64 -  30 

ก.ย. 65 
คุณครูทุกทาน 

4 กิจกรรมการเดินทางไกล  
ช้ัน ป.1-4 

- 3,000 - 1 ต.ค. 64 -  30 
ก.ย. 65 

คุณครูทุกทาน 

5 กิจกรรมการเดินทางไกล เขา
คายพักแรม ช้ัน ป.5-6 

- 3,000 - 1 ต.ค. 64 -  30 
ก.ย. 65 

คุณครูทุกทาน 

6 กิจกรรมการเดินทางไกล เขา
คายพักแรม ช้ัน ม.1-3 

- 4,000 - 1 ต.ค. 64 -  30 
ก.ย. 65 

คุณครูทุกทาน 

7 ประเมินผลการดําเนินงาน - - - 30 ก.ย. 65 ครูนพัชกร  ปณฤทธิ์  
ครูปริศนา  เครือลาว 

8 รายงานผลโครงการ - - - 30 ก.ย. 65 ครูนพัชกร  ปณฤทธิ์  
ครูปริศนา  เครือลาว 

 รวม  10,000    

5.งบประมาณ จํานวน 10,000 บาท 
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5.1 งบประมาณจากเงินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน  10,000 บาท 

6.การวิเคราะห ความเสีย่งของโครงการ 
6.1 ปจจัยความเสี่ยง 

ปจจุบันมีการแพรระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไมสามารถจัดกิจกรรมท่ีรวมกลุมใหญได 
6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง  

เพิ่มเนื้อหาการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีในโรงเรียน 

 

 

7. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด/ความสําเร็จ คาเปาหมาย วิธีการ/เคร่ืองมือ 
รอยละของนักเรียน ท่ีมีผลการประเมิน 
“ผาน” ในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี

รอยละ 90 แบบประเมินกิจกรรม 

 

8.การวัดและประเมินผล 

ท่ี ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 
1 รอยละของนักเรียน ท่ีมีผลการประเมิน “ผาน” 

ในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
ประเมินกิจกรรม แบบประเมินกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 

 
    
 

 
 

  
 
 

(ลงช่ือ) .............................................. ผูเสนอโครงการ               
       (วาท่ี ร.ต.หญิงนพัชกร  ปณฤทธิ์) 
 

(ลงช่ือ) .............................................. ผูเสนอโครงการ               
             (นางสาวปริศนา  เครือลาว) 
 

(ลงช่ือ) .............................................. ผูอนมุัติโครงการ 
              (นายอนันต   เงาเดช) 

      ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองยาววิทยา 
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22.  โครงการ ปองกันเฝาระวังโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 
สนองนโยบาย ยุทธศาสตร กระทรวง ขอท่ี 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

ขอท่ี 3 ดานโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียม การเขาถึง
บริการทางการศึกษา 

กลยุทธ สพฐ ท่ี  6 สงเสริมการมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพผูเรียน กลยุทธ 6.1 
สนองมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย    มาตรฐานท่ี 1 ขอ 2.4 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน   มาตรฐานท่ี 2 ขอ 5 
ลักษณะโครงการ     ตอเนื่อง  เพื่อพัฒนา 
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวกชกร สถาพร 

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล  
 ตามพระราชกําหนดฉุกเฉิน ฉบับท่ี 3 คําส่ังศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ท่ี 4/2563  เรื่องแนวทางปฏิบัติตามขอกําหนดออกตามความในมาตรา 9 
แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 
พ.ศ.2563 โดยใหหัวหนาผูรับผิดชอบในการแกไขสถานการณฉุกเฉินและพนักงานเจาหนาท่ีดําเนินการให
เปนไปตามมาตรการปองกันโรคโดยเครงครัด เนื่องดวยสถานการณการเกิดและระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019  (Covid-19) พบวามีรายงานการระบาดของโรคดังกลาวเปนวงกวางในพื้นท่ีหลายจังหวัด อีกท้ังมี
รายงานการเสียชีวิตของผูติดเช้ือ เพื่อเปนการปองกันการระบาดท่ีจะเกิดข้ึนในพื้นท่ีโรงเรียน จําเปนตองมีการ
ดําเนินการใหความรู คําแนะนํา การดูแลเฝาระวังปองกันตนเองใหกับนักเรียนและผูปกครองโรงเรียนเมืองยาว
วิทยา ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเมืองยาววิทยา มีหนาท่ีรับผิดชอบดูแลนักเรียนจึงตองมีมาตรการ
แกไขสถานการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ใหทันตอเหตุการณ เพื่อลดผลกระทบตอสุขภาพ
ของนักเรยีน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนปองกันไมใหเกิดการแพรระบาดในวงกวาง 
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  ดังนั้นโรงเรียนเมืองยาววิทยา จึงไดจัดทําโครงการปองกันเฝาระวังโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19)  เพื่อ
ควบคุมเฝาระวังและปองกันการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-19) ต้ังรับการแพรระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-19) ใหทันตอสถานการณการแพรระบาดของโรค  

 
2. วัตถุประสงค   

2.1 เพื่อเสริมสรางความเขาใจแกนักเรียนเกี่ยวกับโรคและการปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 
2.2 เพื่อทําการเฝาระวังควบคุม และปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
 

3. เปาหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 
นักเรียนมีความเขาใจเกี่ยวกับโรคและการปองกันตนเองจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
 รอยละ 90 
3.2 เชิงคุณภาพ 

 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนไดรับการตรวจคัดกรองโรค และมีวัสดุอุปกรณในการ
ปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 

ท่ี รายการกิจกรรม งบประมาณ วัน เดือน ปท่ี
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

ตอบ
แทน 

ใช
สอย 

วัสดุ 

1 ประชุมวางแผนการดําเนินงาน 
   

1 ต.ค. 64  ผูบริหาร/คณะครู 

2 
กิจกรรมคัดกรองนักเรียนเพื่อเฝา
ระวังปองกันโรคติดเช้ือไวรัส         
โคโรนา 2019 (Covid-19) 

  
10,000 ตลอดระยะเวลา

ดําเนินการ 
คณะครู 

3 

 กิจกรรมเวนระยะหางทางสังคม 
(Social Distancing) 
 จัดสถานท่ีเพื่อเฝาระวังปองกัน 
3.1โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) โดยมีระยะหาง 1-2 เมตร 

   
ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

คณะครู/นักเรียน 

4 

กิจกรรมใหความรู 
   4.1 ไวนิลประชาสัมพันธใหความรู
ในการปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
(COVID-19)  
   4.2 โปสเตอรใหความรูเรื่องวิธีการ
ลางมือ 

  
1,000 ตลอดระยะเวลา

ดําเนินการ 
คณะครู 

5 สรุป/รายงานผลการดําเนินงาน 
   

30 ก.ย. 65 น.ส.กชกร สถาพร 
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รวม 

  
11,000 

 

 
5. งบประมาณ จํานวน  บาท 

5.1  งบประมาณจาก  เงินพัฒนาผูเรียน จํานวน 10,000 บาท 
5.2 งบประมาณจาก เงินสนับสนุนการศึกษา จํานวน  1,000  บาท 

 

6.  การวิเคราะห ความเสีย่งของโครงการ 
6.1 ปจจัยความเสี่ยง  

6.1.1 ผูปกครองของนักเรียนบางคนทํางานในพื้นท่ีเส่ียงโควิค19 
6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

6.2.1 ขอความรวมมือจากผูปกครองท่ีทํางานในพื้นท่ีเส่ียง หรือไปพื้นท่ีเส่ียงมา จะตองหมั่น
สังเกตอาการตนเอง บุตรหลานวามีอาการปวดหัว ตัวรอน ไอ จาม หรือไม ถาหากพบอาการ
ดังกลาวใหแจงครูประจําช้ันทราบทันที 

 

7.ตัวช้ีวัดความสําเร็จและคาเปาหมาย 

ท่ี ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย เคร่ืองมือท่ีใช 
1 นักเรียนมีความเขาใจเกี่ยวกับโรคและการ

ปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
รอยละ 90 แบบประเมิน 

2 เพื่อทําการเฝาระวังควบคุม และปองกันโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

รอยละ 100 แบบประเมิน 

8.การวัดและประเมินผล 

8.1  แบบทดสอบ 
8.2  แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

   

(ลงช่ือ).......................................ผูเสนอโครงการ 
(นางสาวกชกร    สถาพร) 
ครูโรงเรียนเมืองยาววิทยา 
 
 
 

         (ลงช่ือ)......................................ผูอนุมัติโครงการ 
         (นายอนันต      เงาเดช) 

        ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองยาววิทยา 
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23. โครงการ   โรงเรียนสีขาว 

แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
สนองนโยบาย กระทรวง/สพฐ นโยบายท่ี 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและชาติ 
สนองยุทธศาสตร สพฐ. ท่ี 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย   
มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผูเรียน  

1.1 มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและ ดูแลความปลอดภัยของตนเองได 
1.2 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณได 
1.3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตัวเองและเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 

สองคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน  
 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

ขอ 4. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ       

3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถใชในชีวิตได 
ลักษณะโครงการ                โครงการตอเนื่อง    เพื่อพัฒนา 
ผูรับผิดชอบโครงการ  1. วาท่ี ร.ต.หญิงนพัชกร  ปณฤทธิ์  
    2. นางกาญจนา  มณีมูล  
ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2565 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันการแพรระบาดสารเสพติดในชุมชนและสถานศึกษามีความรุนแรงมาก  โรงเรียนเปนสวน
หนึ่งของชุมชน  อาจไดรับผลกระทบจากเหตุการณดังกลาว  ท้ังทางตรงและทางออม  โดยผานทางชุมชน   
ปจจุบันสถาบันครอบครัวอยูในสภาวะท่ีเส่ียง  อันมีผลทําใหวิถีการดํารงชีวิตของสังคมเปล่ียนแปลงไป  
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เยาวชนตกอยูในสภาวะท่ีลอแหลมและเส่ียงตอการถูกชักชวนเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด  เยาวชนบางคนตก
อยูภายใตความแตกแยกของครอบครัว  ขาดความรัก ความเขาใจ ความอบอุนท่ีควรจะไดรับจากครอบครัว
ของตน  ปญหาเหลานี้มีมานานทําใหยากแกการแกไขโดยฉับพลันทันใดได  โรงเรียนจึงมีความจําเปนท่ีจะตอง
จัดทําโครงการโรงเรียนสีขาวข้ึน  เพื่อสรางความตระหนักถึงปญหายาเสพติด  อันจะกอใหเกิดการแสวงหา
แนวทางในการแกไขปญหาอยางยั่งยืนตอไป 

2.  วัตถุประสงค 

 1. เพื่อใหนักเรียนทุกคนมีความรู  ความเขาใจเรื่องสารเสพติด 
 2. เพื่อใหนักเรียนทุกคนปลอดจากสารเสพติด     
 3. เพื่อใหโรงเรียนเมืองยาววิทยาเปนสถานศึกษาท่ีปลอดจากปญหาสารเสพติด  
 
 
 
 
3.  เปาหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 นักเรียนโรงเรียนเมืองยาววิทยาเขารวมกิจกรรม ท้ังหมด 204 คน 
3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 นักเรียนโรงเรียนเมืองยาววิทยาปลอดจากส่ิงเสพติด รอยละ 90 
 3.2.2 นักเรียนโรงเรียนเมืองยาววิทยามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับส่ิงเสพติด รอยละ 90 
 3.2.3 โรงเรียนเมืองยาววิทยาเปนสถานศึกษาท่ีปลอดจากปญหายาเสพติด รอยละ 100 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 

 

ท่ี 
 

รายการกิจกรรม 
งบประมาณ วัน เดือน ป

ท่ีดําเนินการ 

 

ผูรับผิดชอบ   ตอบแทน   ใชสอย       วัสดุ 
1 ประชุมปรึกษาหารือคณะครู - - - 1 ต.ค. 64 ผูอํานวยการโรงเรียน 
2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ - - - 1 ต.ค. 64  ครูนพัชกร ปณฤทธิ์ 
3 ประชาสัมพันธกิจกรรม

รณรงคตอตานยาเสพติด 
- - 300 

ปายไวนิล 
1 ต.ค. 64  ครูนพัชกร  ปณฤทธิ์  

ครูกาญจนา  มณีมูล  
4 กิจกรรมตอตานยาเสพติด

ประกวดระบายสีอนุบาล 1-3 
และ ป.1-3 

- -  
100 

กระดาษ A4 
 

1 ต.ค. 64 -  
30 ก.ย. 65 

ครูนพัชกร  ปณฤทธิ์  
ครูกาญจนา  มณีมูล 

5 กิจกรรมตอตานยาเสพติด
ประกวดวาดภาพระบายสี 
ป.4-6 

- - 1 ต.ค. 64 -  
30 ก.ย. 65 

ครูนพัชกร  ปณฤทธิ์  
ครูกาญจนา  มณีมูล 

6 กิจกรรมตอตานยาเสพติด 
ประกวดเขียนโปสเตอร ม.1-
3 

- - 100 
กระดาษวาด

ภาพ 

1 ต.ค. 64 -  
30 ก.ย. 65 

ครูนพัชกร  ปณฤทธิ์  
ครูกาญจนา  มณีมูล 



 

  
โรงเรียนเมืองยาววิทยา  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง  เขต 1    

   

    110 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2565                    

  
   

7 ประกาศผลการประกวด
กิจกรรมแตละชวงช้ันและ
มอบรางวัล 

1,200 - - 1 ต.ค. 64 -  
30 ก.ย. 65 

ครูนพัชกร  ปณฤทธิ์  
ครูกาญจนา  มณีมูล 

8 จัดทําปายนิเทศใหความรู
ตอตานยาเสพติด 

- - 300 1 ต.ค. 64 -  
30 ก.ย. 65 

ครูนพัชกร  ปณฤทธิ์  
ครูกาญจนา  มณีมูล 

8 ประเมินผลการดําเนินงาน - - - 30 ก.ย. 65 ครูนพัชกร  ปณฤทธิ์  
ครูกาญจนา  มณีมูล 

9 รายงานผลโครงการ - - - 30 ก.ย. 65 ครูนพัชกร  ปณฤทธิ์  
ครูกาญจนา  มณีมูล 

 รวม 1,200  800   

5.งบประมาณ จํานวน 2,000 บาท 
5.1 งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน จํานวน  2,000 บาท 

6.การวิเคราะห ความเสีย่งของโครงการ 

6.1 ปจจัยความเสี่ยง 
 นักเรียนวัยรุนบางคนคิดอยากรู อยากลอง การใชสารเสพติด 
6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง  

ใหความรู โทษบทลงโทษสําหรับคนท่ียุงเกี่ยวกับสารเสพติดพรอมกับสอดสองดูแลนักเรียน 
 
7. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด/ความสําเร็จ คาเปาหมาย วิธีการ/เคร่ืองมือ 
1.นักเรียนโรงเรียนเมืองยาววิทยาปลอด
จากส่ิงเสพติด 

รอยละ 90 แบบสังเกตพฤติกรรม 

2.โรงเรียนเมืองยาววิทยาเปนสถานศึกษา
ท่ีปลอดจากปญหาสารเสพติด 

รอยละ 100 แบบสังเกต 
ออกสํารวจตรวจสอบ 

 
8.การวัดและประเมินผล 

ท่ี ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 
1 นักเรียนปลอดจากสารเสพติด สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกต 

2 นักเรียนมีความรู  ความเขาใจเรื่องสารเสพติด สอบถาม แบบสอบถาม 
3 โรงเรียนเมืองยาววิทยาเปนสถานศึกษาท่ี

ปลอดจากปญหาสารเสพติด  
สังเกต แบบสังเกต 

 
 

 
    
 

(ลงช่ือ) .............................................. ผูเสนอโครงการ               
       (วาท่ี ร.ต.หญิงนพัชกร  ปณฤทธิ์) 

          ครูโรงเรียนเมืองยาววิทยา 
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24. โครงการ  สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 

สนองนโยบาย กระทรวง/สพฐ นโยบายท่ี 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและชาติ 

สนองยุทธศาสตร สพฐ. ท่ี 1 เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุข 

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  
มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผูเรียน  

1.3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตัวเองและเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 
สองคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน  

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
ขอ 1. มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
ขอ 2 มีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
ขอ 3. การยอมรับท่ีจะอยูดวยกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ       
3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถใชในชีวิตได 
ลักษณะโครงการ                โครงการตอเนื่อง    เพื่อพัฒนา 
ผูรับผิดชอบโครงการ  1. วาท่ี ร.ต.หญิงศรัณยพร  ปณฤทธิ์  

2. นางสาวกชกร  สถาพร 
ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2565 
 

1. หลักการและเหตุผล 

(ลงช่ือ) .............................................. ผูเสนอโครงการ               
             (นางกาญจนา  มณีมูล) 

           ครูโรงเรียนเมืองยาววิทยา 
 
 

(ลงช่ือ) .............................................. ผูอนมุัติโครงการ 
              (นายอนันต   เงาเดช) 

      ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองยาววิทยา 
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 การปกครองระบอบประชาธิปไตยเปนระบบการปกครองท่ีไดรับการยอมรับจากนานาประเทศ  
ประเทศไทยปจจุบันปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  โรงเรียนซึ่งเปน
สถาบันหลอหลอมเด็กและเยาวชนทุกๆ ดาน  จึงควรสงเสริมการเรียนรูและวางพื้นฐานการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยใหกับนักเรียนโดยผานกิจกรรมท่ีหลากหลาย  เพื่อใหนักเรียนมีความรู  ความเขาใจและปฏิบัติ
ตนใหเหมาะสมในการเปนพลเมืองท่ีดีในระบอบประชาธิปไตย 

2.  วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหนักเรียนมีเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

3. เพื่อใหนักเรียนแสดงออกซึ่งบทบาท  หนาท่ีและสิทธิของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

3. เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับประชาธปิไตยโดยการปฏิบัติจริง 

3.  เปาหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 นักเรียนโรงเรียนเมืองยาววิทยาเขารวมกิจกรรม ท้ังหมด 201 คน 
3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 นักเรียนโรงเรียนเมืองยาววิทยามีเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
รอยละ 90 
 3.2.2 นักเรียนโรงเรียนเมืองยาววิทยาแสดงออกซึง่บทบาท  หนาท่ีและสิทธิของพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยรอยละ 90 
 3.2.3 นักเรียนเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง รอยละ 100 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 

 

ท่ี 
 

รายการกิจกรรม 
งบประมาณ วัน เดือน ปท่ี

ดําเนินการ 

 

ผูรับผิดชอบ   ตอบแทน  ใชสอย  วัสดุ 
1 ประชุมปรึกษาหารือคณะครู - - - 1 ต.ค. 64  ผูอํานวยการโรงเรียน 
2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ - - - 1 ต.ค. 64 -  30 ก.ย. 65 ครูนพัชกร ปณฤทธิ์ 
3 จัดทําปายไวนิลโครงสราง

คณะสภานักเรียน 
- - 500 

 
1 ต.ค. 64 -  30 ก.ย. 65 ครูนพัชกร  ปณฤทธิ์  

ครูกชกร  สถาพร 
4 กิจกรรมการประชุม

คณะกรรมการสภานักเรียน 
- - 500 1 ต.ค. 64 -  30 ก.ย. 65 ครูนพัชกร  ปณฤทธิ์  

ครูกชกร  สถาพร 
5 กิจกรรมการหาเสียงเลือกต้ัง

คณะกรรมการสภานักเรียน
ชุดใหม 

- - 500 14 ก.พ - 9 มี.ค 65 ครูนพัชกร  ปณฤทธิ์  
ครูกชกร  สถาพร 

6 กิจกรรมการใหความรูเกี่ยวกับ
หลักประชาธิปไตย และการ
เลือกต้ัง 

- - - 11 มี.ค 65 ครูนพัชกร  ปณฤทธิ์  
ครูกชกร  สถาพร 
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7 กิจกรรมการเลือกต้ัง
คณะกรรมการสภานักเรียน
ชุดใหม 

- - 500 11 มี.ค 65 ครูนพัชกร  ปณฤทธิ์  
ครูกชกร  สถาพร 

8 ประเมินผลการดําเนินงาน - - - 11 มี.ค 65 ครูนพัชกร  ปณฤทธิ์  
ครูกชกร  สถาพร 

9 รายงานผลโครงการ - - - 1 ต.ค. 64 -  30 ก.ย. 65 ครูนพัชกร  ปณฤทธิ์  
ครูกชกร  สถาพร 

 รวม - - 2,000   
 

5.งบประมาณ จํานวน 2,000 บาท 
5.2 งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน จํานวน  2,000 บาท 

 

 

 

 

6.การวิเคราะห ความเสีย่งของโครงการ 

6.1 ปจจัยความเสี่ยง 
 เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของโรค Covid-19 อาจจะทําใหบางกิจกรรมไมสามารถทํา

รวมกันเปนกลุมใหญได เชน 1.การประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนเปนประชุมในหองและเปนกลุมจํานวนมาก  
2. กิจกรรมการใหความรูเกี่ยวกับหลักประชาธิปไตย และการเลือกต้ัง และกิจกรรมการเลือกต้ังคณะกรรมการสภา
นักเรียนชุดใหม เปนการจัดกจิกรรมในหองประชุมและมีจํานวนนักเรียนมาก  

6.2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง  
1. การประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน คณะกรรมการทุกคนตองสวมหนากากอนามัย 

ทุกคน กอนเขาหองประชุมตองลางมือดวยเจลแอลกอฮอล 
  2. กิจกรรมการใหความรูเกี่ยวกับหลักประชาธิปไตย และการเลือกต้ัง และกิจกรรมการ
เลือกต้ังคณะกรรมการสภานักเรียนชุดใหม ใหนักเรียนทํากิจกรรมเปนระดับชวงช้ันของตนเอง 

7. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด/ความสําเร็จ คาเปาหมาย วิธีการ/เคร่ืองมือ 
1.นักเรียนโรงเรียนเมืองยาววิทยามีเจตคติท่ีดี
เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

รอยละ 90 แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบสอบถาม 

2.นักเรียนโรงเรียนเมืองยาววิทยามาเลือกต้ัง
ประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน 

รอยละ 100 แบบลงทะเบียน 
รายงานผลการเลือกต้ัง 
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3.นักเรียนเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับประชาธิปไตย
และสามารถปฏิบัติไดจริง  

รอยละ 95 รายงานผลการเลือกต้ัง 

8.การวัดและประเมินผล 

ท่ี ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 

1 รอยละของนักเรียนท่ีมีเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

สัมภาษณ/สอบถาม แบบสัมภาษณ  
แบบสอบถาม 

2 รอยละของนักเรียนท่ีปฏิบัติตนตามวิถี
ประชาธิปไตย 

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกต  

3 รอยละของนักเรียนท่ีเกิดการเรียนรู
เกี่ยวกับประชาธิปไตยและสามารถปฏิบัติ
ไดจริง 

สังเกตพฤติกรรม/
แบบรายงาน  

แบบสังเกต/แบบรายงาน
การเลือกต้ังสภานักเรียน 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงช่ือ) .............................................. ผูเสนอโครงการ               
       (วาท่ี ร.ต.หญิงนพัชกร  ปณฤทธิ)์ 

 ครูโรงเรียนเมืองยาววิทยา 
 

(ลงช่ือ) .............................................. ผูเสนอโครงการ               
                (ครกูชกร  สถาพร) 

            ครูโรงเรียนเมืองยาววิทยา 
 

(ลงช่ือ) .............................................. ผูอนมุัติโครงการ 
              (นายอนันต   เงาเดช) 

      ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองยาววิทยา 
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25.  โครงการ  สงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมดนตรีพื้นบาน 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 

สนองนโยบาย กระทรวง/สพฐ  
นโยบายท่ี 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ 

 นโยบายท่ี 2 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
นโยบายท่ี 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพหรือมาตรฐานและลด

ความเล่ือมลํ้าทางการศึกษา 
 นโยบายท่ี 5 ดานการจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

นโยบายท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร สพฐ. ท่ี 6  

กลยุทธ/ตัวช้ีวัด ขอ 6.1 สงเสริมการมีสวนรวมพฒันาคุณภาพผูเรียน 
สนองยุทธศาสตร/พันธกิจโรงเรียน  

ขอท่ี 1 เสริมสรางความมั่นตงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 ขอท่ี 2 ปลุกฝงผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 
 ขอท่ี 3 พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียน 
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 
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1.2 เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได 
1.4 เด็กมีพัฒนาการดานสิติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน 
2.4 โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมและส่ือเพื่อการเรียนรู อยางปลอดภัย และเพียงพอ 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ 
3.1 ครูจัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีการพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ 
3.2 ครูสรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 
3.3 ครูจัดบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรูใชส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
3.4 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 

การจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก 
สองคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

1) นักเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณ 
2) นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 

ความคิดเห็น และแกปญหา 
3) นักเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
5) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6) นักเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
1) นักเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 
2) นักเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
3) นักเรียนมีการยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
4) นักเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 โรงเรียนมีเปาหมายวิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 
2.4 โรงเรียนสงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
3.1 ครูสามารถจัดการเรียนรูใหนักเรียนเกิดกระบวนการคิดและคิดสรางสรรคโดยการปฏิบัติจริงและ

สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 
3.2 ครูสามารถใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูอยางหลากหลายท่ีเอื้อตอการเรียนรู 
3.3 ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
3.4 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน 
3.5 ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

ลักษณะโครงการ               เพื่อพัฒนา 
ผูรับผิดชอบโครงการ  1. นายจรัล  ปนแกว 
    2. นางมัณฑนา  สุวรรณศร      
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ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2565 
........................................................................................................................................................ 

1. หลักการและเหตุผล 

         ดนตรี คือ การจัดเรียงระดับเสียง เพื่อสรางความประทับใจใหแกผูฟง ใชเสียงสรางสรรค
ผลงานใหเกิดความเพลิดเพลิน และเกิดสมาธิในการขับเลน ดนตรีไทยพื้นบาน เปนการฝกสมาธิและใหความ
เพลิดเพลินสําหรับผูเลนและผูรับฟงไดเปนอยางดี  
         โรงเรียนเมืองยาววิทยา เปนโรงเรียนขนาดกลางจํานวนนักเรียนต้ังแตช้ันอนุบาลถึงมัธยมศึกษา
ตอนตน ปการศึกษา 2564 มีจํานวน 201 คน และในสวนหนึ่งเปนนักเรียนท่ีสนใจในดานการเลนดนตรีไทย
พื้นบาน และมีวงดนตรีไทยพืน้บานวงเล็ก ๆ เพื่อใชในการฝกทักษะและประชาสัมพันธโรงเรียนในกจิกรรม
ตาง ๆ และถือเปนการอนุรักษวัฒนธรรมไทยใหอยูกับสังคมไทยไปอีกนาน ท้ังนี้โรงเรียนเมืองยาววทิยามี
นักเรียนท่ีสนใจในการเลนดนตรีไทยพื้นบานแตขาดผูสอนท่ีมีประสบการณและชํานาญการดานดนตรีไทย
พื้นบาน 
 ดังนั้นโรงเรียนจึงขอเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการจางวิทยากรท่ีมีความชํานาญ
ในเรื่องการเลนดนตรีไทยพื้นบานมาสอนนักเรียนเพื่อการเกิดทักษะการเลนท่ีดียิ่งข้ึนไป 

2.  วัตถุประสงค 

 1. เพื่อใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรูและเห็นถึงความสําคัญของดนตรีไทยพื้นบาน 
 2. เพื่อเปนการประชาสัมพันธกิจกรรมของโรงเรียนใหชุมชนไดรับรูและเขาใจมากยิ่งข้ึน 
 3. เพื่อใหนักเรียนไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
 4. เพื่อจัดจางบุคลากรท่ีมีความชํานาญดานดนตรีมาสอนนักเรียนใหเกิดการเรียนรูและทักษะท่ีดีข้ึน 

3.  เปาหมาย 

 ดานปริมาณ 

3.1 รอยละ 80 ของนักเรียนมีระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีในการเลนดนตรี

ไทยพื้นบาน  

          ดานคุณภาพ 

3.1 นักเรียนเกิดการเรียนรูและทักษะท่ีดี รักในการเลนดนตรีไทยพื้นบาน 
3.2 นักเรียนต้ังแตระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 40   คน   
     สามารถเลนวงดนตรีไทยพื้นบานได และสามารถนําไปแสดงรวมในกิจกรรมในโรงเรียน

และสูชุมชนได 
3.3 นักเรียนเกิดความสามัคคีและรวมแรงรวมใจกันเปนอยางดี 
3.4 นักเรียนไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชนเกิดทักษะการเรียนรูท่ีดี 
3.5 นักเรียนเกิดความรักและภาคภูมิใจในความเปนไทย  
3.6 ประเมินผลและรายงานโครงการ 

ท่ี ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะครู 1 ต.ค. 64  ผอ.โรงเรียน 

2 จัดทําโครงการ 1 ต.ค. 64  1.นายจรัล  ปนแกว 
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2.นางมัณฑนา  สุวรรณศร 

3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 1 ต.ค. 64  1.นายจรัล  ปนแกว 

2.นางมัณฑนา  สุวรรณศร 

4 ดําเนินการหาวิทยากรผูมีความ
ชํานาญในการเลนดนตรีไทยพื้นบาน 
จํานวน ๑ คน 

1 ต.ค. 64 -  30 ก.ย. 65 1.นายจรัล  ปนแกว 

2.นางมัณฑนา  สุวรรณศร 

5 จัดจางวิทยากรเปนรายช่ัวโมงเพื่อ
สอนทักษะการเลนดนตรีไทยพื้นบาน 

1 ต.ค. 64 -  30 ก.ย. 65 1.นายจรัล  ปนแกว 

2.นางมัณฑนา  สุวรรณศร 

6 ดําเนินกิจกรรม ตามโครงการ 1 ต.ค. 64 -  30 ก.ย. 65 1.นายจรัล  ปนแกว 

2.นางมัณฑนา  สุวรรณศร 

7 จัดแสดงวงดนตรีไทยพื้นบานในกิจกรรม

ของโรงเรียนและรวมสูชุมชน 

1 ต.ค. 64 -  30 ก.ย. 65 1.นายจรัล  ปนแกว 

2.นางมัณฑนา  สุวรรณศร 

8 ประเมินผลและรายงานโครงการ  1 ต.ค. 64 -  30 ก.ย. 65 1.นายจรัล  ปนแกว 

2.นางมัณฑนา  สุวรรณศร 

9 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ต.ค. 64 -  30 ก.ย. 65 1.นายจรัล  ปนแกว 

2.นางมัณฑนา  สุวรรณศร 

10 รายงานผลโครงการ 1 ต.ค. 64 -  30 ก.ย. 65 1.นายจรัล  ปนแกว 

2.นางมัณฑนา  สุวรรณศร 

5. การบริหารความเสี่ยง 

5.1 ความเสี่ยง 

5.1.1 เครื่องดนตรีไทยพื้นบานไมเพียงพอตอความตองการของนักเรียนท่ีสนใจ 

5.2 การจัดการความเสี่ยง 

5.2.1 จัดซื้ออุปกรณใหเพียงพอแกนักเรียนโดยการหางบสนับสนุนจากภายนอกเพิ่มเติม 

6.  การวัดและประเมินผล 

ท่ี ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 

๑ นักเรียน ครู บุคลากรภายในโรงเรียนมีความรู

ความเขาใจและมีทักษะการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูการเลนดนตรีไทยพื้นบาน 

- การสอบถาม 

- การนิเทศการสอน 

- ความพึงพอใจ 

- แบบสอบถาม 

- แบบนิเทศการสอน 

- แบบความพึงพอใจ 

๒ นักเรียนเกิดจิตสํานึกในการรักษและหวงแหน

ในดนตรีไทยพื้นบาน 

- การทําใบงาน - .ใบงาน 
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7.   งบประมาณ 
      7.2  เงินอุดหนุนรายหัว                   1,000      บาท 

      7.3  เงินรายไดสถานศึกษา                   -            บาท 
      7.3  เงินสนับสนุนจากทองถ่ิน              20,000        บาท 
      7.4  อื่นๆ                                        -      บาท 
                     รวมงบประมาณท่ีไดรับ     20,000        บาท 
      ประมาณการคาใชจาย 
   โครงการจางวิทยากรสอนดนตรีไทยพื้นบานนักเรียนตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัด 1,000   บาท 

8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 8.1 นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู ตระหนักถึงความสําคัญของดนตรีไทยพื้นบาน 
 8.2 นักเรียนสามารถรวมเลนดนตรีไทยพื้นบานเปนวงได และสามารถแสดงสูชุมชนเพื่อเปนการ
ประชาสัมพันธกิจกรรมของโรงเรียนใหชุมชนไดรับรูไดมากยิ่งข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

(ลงช่ือ)…………………………..….…ผูเสนอโครงการ        
       (นางมัณฑนา สุวรรณศร) 
       ครูโรงเรียนเมืองยาววิทยา  
 
                               

(ลงช่ือ).......................................ผูเสนอโครงการ    
                                                    (นายจรัล  ปนแกว)                        
                          ครูโรงเรียนเมืองยาววิทยา 
 
 
 
             (ลงช่ือ).............................................ผูอนุมติัโครงการ 
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                (นายอนันต  เงาเดช) 

                  ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองยาววิทยา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
26. โครงการ สนับสนนุคาใชจายประจํา  
แผนงาน บริหารงบประมาณ 
สนองนโยบาย กระทรวง/สพฐ ขอท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร สพฐ. ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ 4.1.กระจายอํานาจและความรับผิดชอบการบริหารการจัด  
การศึกษา 
กลยุทธ 4.2.สงเสริมเครือขายและการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 

สนองยุทธศาสตร/พันธกิจโรงเรียน ขอท่ี 5  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานท่ี 2    

2.4 จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพื่อการเรียนรู อยางปลอดภัย และ
เพียงพอ 
2.5 ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ 

สองคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 2 
2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการ
เรียนรูอยางมีคุณภาพ 
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2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู  

ลักษณะโครงการ                โครงการตอเนื่อง    เพื่อพัฒนา 
ผูรับผิดชอบโครงการ  1. นางสาวิตรี  ปนแกว  
                                 2. นางมัณฑนา  สุวรรณศร 
    3. นายจรัล  ปนแกว 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ   1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2565 
................................................................................................................................................................. 

1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนเปนหนวยงานท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาจาก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานของโรงเรียน  คาใชจายดาน
สาธารณูปโภคนับวาเปนคาใชจายท่ีนับวันจะเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ เพราะการพัฒนาคุณภาพดานเทคโนโลยีมีการเพิ่ม
วัสดุอุปกรณดานคอมพิวเตอร  ทางโรงเรียนจึงมีมาตรการในการลดคาใชจายดานสาธารณูปโภคลง  มาตรการ
แรกคือการกําหนดวงเงินงบประมาณ เพื่อใหทุกฝายใชจายงบประมาณภายในกรอบท่ีวางไวอยางประหยัด 

2. วัตถุประสงค 

5.2 เพื่อจัดสรรคาใชจายประจํา(คาสาธารณูปโภค)ตามกรอบวงเงิน 
5.3 เพื่อสงเสริมใหบุคลากรครแูละนักเรียนลดคาใชจายดานสาธารณูปโภคลง 
 
 
 

3.  เปาหมาย 
          3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ   

กําหนดกรอบวงเงินคาไฟฟา,คาประปา,คาโทรศัพท,คาอินเทอรเนต็และคาน้ํามันเช้ือเพลิงไมเกิน 
110,000 บาท/ป 
 3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ                    
  บุคลากรครูและนักเรียนสามารถลดคาใชจายในดานสาธารณูปโภคตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ของโรงเรียน 
 
4. วิธีดําเนินการ 

ท่ี รายการกิจกรรม งบประมาณ วัน เดือน ปท่ี
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

1 ประชุมครูและบุคลากรในโรงเรียนทุก
คนเพื่อช้ีแจงทําความเขาใจการ
ดําเนินงาน 

   1 ต.ค. 64  ผอ.โรงเรียน 
และคณะคร ู

2 กําหนดแผนการใชจายคาสาธารณูปโภค
แตละดาน 

   1 ต.ค. 64  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ดําเนินการ 
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3 บริหารจัดการคาสาธารณูปโภค 

- คาไฟฟา 
- คาประปา 
- คาโทรศัพท 

- คาอินเทอรเน็ต 
- คาเช้ือเพลิง 

  
90,000 
17,000 

- 
- 

3,000 

 1 ต.ค. 64 -  30 
ก.ย. 65 

 

นางสาวิตรี ปนแกว 
นายจรัล  ปนแกว 
นางมัณฑนา  
สุวรรณศร 

4 สรุปผลการใชจายคาสาธารณูปโภค 
นิเทศ กํากับติดตามการดําเนินงาน 

   1 ต.ค. 64 -  30 
ก.ย. 65 

ผอ.โรงเรียน 
 

5 สรุปรายงานผลโครงการ    30 ก.ย. 65 นางสาวิตรี ปนแกว 
 

 รวม      

5.   งบประมาณ จํานวน     110,000   บาท 

5.1 งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว จํานวน      110,000     บาท 

       
6. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
 6.1 ปจจัยความเส่ียง 
  6.1.1 กรอบวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไวอาจไมเพียงพอกับคาสาธารณูปโภคท่ีใชตลอดท้ังป 
 6.2 แนวทางการบริหารความเส่ียง 

6.2.1 มีมาตรการประหยัดพลังงาน และรณรงคการใชน้ําประปา น้ํามันเช้ือเพลิง และ    
       ไฟฟาอยางประหยัด 

7.ตัวช้ีวัดความสําเร็จและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด/ความสําเร็จ คาเปาหมาย วิธีการ/เคร่ืองมือ 
ผลผลิต  (Outputs) 
-มีการจัดสรรคาใชจายประจํา
(คาสาธารณูปโภค)เปนกรอบ
วงเงิน 
-บุคลากรและนักเรียนลด
คาใชจายดานสาธารณูปโภค
ตามมาตรการของโรงเรียน 

 
กําหนดกรอบวงเงินคาไฟฟา,       
ประปา,คาโทรศัพท,                   
คาอินเทอรเนต็และ                       
คาน้ํามันเช้ือเพลิงไมเกิน 
110,000  บาท/ป 

 
-  แบบตรวจสอบ 

ผลลัพธ  (Outcomes) 
-โรงเรียนมีมาตรการ การใชจาย
คาสาธารณูปโภค 
- สามารถลดคาใชจายคา
สาธารณูปโภคได 

 
บุคลากรครูและนักเรียน
สามารถลดคาใชจายในดาน
สาธารณูปโภคตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของโรงเรียน
อยางนอย 5% 

 
- แบบสังเกต 
- แบบบันทึกสถิติ 
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8.การวัดและประเมินผล 

1. มีการจัดสรรคาใชจายประจํา(คาสาธารณูปโภค)เปนไปตามกรอบวงเงิน 
2. บุคลากรครูและนักเรียนสามารถลดคาใชจายในดานสาธารณูปโภคตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ของโรงเรียนอยางนอย 5% 
 
     (ลงช่ือ) .............................................. ผูเสนอโครงการ 

                          (นางสาวิตรี  ปนแกว) 
                                                                ครูโรงเรียนเมืองยาววิทยา 
 
     (ลงช่ือ) .............................................. ผูอนุมัติโครงการ 
                  (นายอนันต    เงาเดช) 
          ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองยาววิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. โครงการ จัดหาวัสดุประจําหองเรียนและสื่อการเรียนรู 
แผนงาน บริหารงานงบประมาณ 
สนองนโยบาย กระทรวง/สพฐ ขอท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร สพฐ. ท่ี 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

กลยุทธ 1.1 กระจายอํานาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา 
กลยุทธ 1.2 สงเสริมเครือขายและการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 

สนองยุทธศาสตร/พันธกิจโรงเรียน ขอท่ี 5  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย   
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
              2.4 จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพื่อการเรียนรู อยางปลอดภัยและเพียงพอ 
              2.5 ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ 
  
มาตรฐานท่ี 3   การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ  
              3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรูใชส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
สองคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
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               1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

                  1) มีความสามารถในการอาน เขียน การส่ือสารและการคิดคํานวณ   

  

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
               3.2 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู 
 
ลักษณะโครงการ                โครงการตอเนื่อง    เพื่อพัฒนา 
ผูรับผิดชอบโครงการ    
                                 1. นางมัณฑนา  สุวรรณศร 
ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2565 

................................................................................................................................................................. 

1. หลักการและเหตุผล 
 ในการจัดการเรียนรูครูและนักเรียนจะตองมีวัสดุอุปกรณและส่ือการเรียนรูท่ีทันสมัยโดยอาศัยการ
สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนตองสนับสนุนวัสดุอุปกรณ  ส่ือการเรียนรูให
ช้ันเรียนตางๆ เพื่อใหครูประจําช้ัน/ประจําวิชา นําไปพัฒนาการเรียนการสอนทําใหการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังชวยอํานวยความสะดวกแกครูและนักเรียนในการพัฒนา
งานดานอื่นๆ  
 
2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อใหหองเรียนมีวัสดุอุปกรณเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน 
2.2 เพื่อจัดหาส่ือการเรียนรูสําหรับครูประจําช้ัน/ประจําวิชา 

3.  เปาหมาย 

             3.1  จัดหาวัสดุประจําหองเรียนระดับปฐมวัย(อนบุาล1-3 )   หัวละ 450 บาท 
             3.2  จัดหาวัสดุประจําหองเรียนระดับประถมศึกษา  (ป.1-ป.6)    หัวละ 650 บาท 
             3.3  จัดหาวัสดุประจําหองเรียนระดับมัธยมศึกษา (ม.1- ม.3)     หัวละ 800 บาท 

4. วิธีดําเนินการ 

ท่ี ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
1 
 

 

ประชุมครูและบุคลากรในโรงเรียน 
ทุกคนเพื่อช้ีแจงทําความเขาใจในการ
ดําเนินงาน 

 1 ต.ค. 64  
 
 

ผอ.โรงเรียน 
และคณะครูโรงเรียน 
 

2 
 

ครูประจําช้ัน/ประจําวิชา เสนอความ
ตองการวัสดุและส่ือ 

 1 ต.ค. 64  
 

ครูประจําช้ันทุกช้ัน/ ครูประจํา
วิชา 

3 
 

เจาหนาท่ีวัสดุรวบรวมขอมูลและ
ดําเนินการจัดซื้อ 

1 ต.ค. 64 -  30 ก.ย. 65 นางมัณฑนา  สุวรรณศร   
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4 
 

มอบวัสดุอุปกรณใหหองเรียนทุก
ระดับ 

1 ต.ค. 64 -  30 ก.ย. 65 นางมัณฑนา  สุวรรณศร   

5 
 

 

ครูประจําช้ัน/ครูประจําวิชานําไปใช
ในการจัดการเรียนการสอนและ
ปรับปรุงหองเรียน 

1 ต.ค. 64 -  30 ก.ย. 65 ครูประจําช้ัน/ประจําวิชา 
 
 

6 นิเทศติดตามกํากับ 1 ต.ค. 64 -  30 ก.ย. 65 ผอ. โรงเรียน 

7 สรุปผลการดําเนินงานและรายงานผล 30 ก.ย. 65 นางมัณฑนา  สุวรรณศร   

 
5. การบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง 
5.1 หองเรียนมีวัสดุอุปกรณไมเพียงพอตอการจัด 
     การเรียนการสอน 
 
5.2 หองเรียนมีส่ือการเรียนรูสําหรับครูประจําช้ัน/ 
ประจําวิชา ไมเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน 

-ช้ีแจง ครูประจําช้ัน/ประจําวิชา เกี่ยวกับวัสดุประจํา 
หองเรียนและวัสดุรายวิชา โดยตองจัดหาอยาง 
เพียงพอตลอดปการศึกษา 
-ช้ีแจง ครูประจําช้ัน/ประจําวิชา เกี่ยวกับส่ือการเรียนรู 
 โดยตองจัดหาและจัดทําส่ือใหเพียงพอตอการจัดการเรีย  
 การสอน 
-ช้ีแจง ครูประจําช้ัน/ประจําวิชา ในการบูรณาการใชส่ือ 
 การเรียนรูรวมกันทุกกลุมสาระ 
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6.การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 

ผลผลิต  (Outputs) 
- หองเรียนมีวัสดุอุปกรณเพียงพอตอการ
จัดการเรียนการสอน 
- หองเรียนมีส่ือการเรียนรูสําหรับครูประจํา
ช้ัน/ประจําวิชา 

 
-  สอบถาม 
-  ตรวจผลงาน 
 

 
-  แบบสอบถาม 
-  แบบตรวจผลงาน 

ผลลัพธ  (Outcomes) 
- โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณและส่ือการเรียนรู
ตรงความตองการของครู/นักเรียน 
 

 
-  นิเทศ  กํากับ  ติดตาม  และ
ประเมินผล 
 

 
-  แบบติดตามและ
ประเมินผลโครงการ 

7.   งบประมาณ 

      7.1 เงินอุดหนุนรายหัว              122,500   บาท 
      7.2  เงินรายไดสถานศึกษา                  -         บาท 
      7.3  เงินสนับสนุนจากทองถ่ิน               -         บาท 
      7.4  อื่นๆ                                      -          บาท 
                  รวมงบประมาณท่ีไดรับ    122,500    บาท 
      ประมาณการคาใชจาย 
             1.  จัดหาวัสดุประจําหองเรียนระดับปฐมวัย(อนุบาล1-2 )    หัวละ 450 บาท 
             2.  จัดหาวัสดุประจําหองเรียนระดับประถมศึกษา  (ป.1-ป.6)    หัวละ 650 บาท 
             3.  จัดหาวัสดุประจําหองเรียนระดับมัธยมศึกษา (ม.1- ม.3)     หัวละ 800 บาท 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1 .หองเรียนมีวัสดุอุปกรณเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน 
2. มีส่ือการเรียนรูสําหรับครูประจําช้ัน/ประจําวิชา 
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีข้ึนตามศักยภาพ 

 
 

(ลงช่ือ)....................................................ผูเสนอโครงการ 
             (นางมัณฑนา   สุวรรณศร) 

        ครูโรงเรียนเมืองยาววิทยา 
 

                                        
                                    (ลงช่ือ).............................................ผูอนุมัติโครงการ 

            (นายอนันต  เงาเดช) 
                                                        ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองยาววิทยา 
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28. โครงการ พัฒนาวิชาชีพในโรงเรียน 
แผนงาน บริหารงานงบประมาณ 
สนองนโยบาย กระทรวง/สพฐ ขอท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร สพฐ. ท่ี 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

กลยุทธ 1.1 กระจายอํานาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา 
กลยุทธ 1.2 สงเสริมเครือขายและการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 

สนองยุทธศาสตร/พันธกิจโรงเรียน ขอท่ี 5  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
               1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

                  1) มีความสามารถในการอาน เขียน การส่ือสารและการคิดคํานวณ 

                  2)มีความรูทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ     

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
              3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได
สอง 
               3.2 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู 
               3.3 ตรวจสอบและและประเมินผูเรียนอยางมีระบบ และนํามาพัฒนาผูเรียน 
ลักษณะโครงการ                โครงการตอเนื่อง    เพื่อพัฒนา 
ผูรับผิดชอบโครงการ    
                                 1. นางมัณฑนา  สุวรรณศร  
ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2565 
................................................................................................................................................................. 
1. หลักการและเหตุผล 
  แนวคิดใหมในการจัดการศึกษา คือ การใหชุมชนและทองถ่ิน และทุกสวนรวมของสังคม มีสวนใน
การจัดการศึกษา ท้ังนี้เนื่องจากโรงเรียนเปนหนวยงานของสังคม โรงเรียนจึงควรเปนโรงเรียนของชุมชนและ
ชุมชนมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการ เรียนการสอน โดยการรูเห็นและความรวมมือของประชาชนและชุมชน 
การมีสวนรวมของชุมชนจึงมีความสําคัญ โรงเรียนเมืองยาววิทยาเปดสอนระดับอนุบาล 1 – ช้ันมัธยมศึกษาป
ท่ี 3 มีนักเรียน 205 คน ในปการศึกษา 2564ซึ่งสภาพชุมชนผูปกครองนักเรียนมีรายไดเฉล่ียตอครัวเรือนนอย 
นักเรียนสวนใหญจึงมีฐานะยากจน และเปนสังคมชนบทมีอาชีพเกษตรกรรมและอาชีพรับจาง เกษตรกรไดผล
ผลิตนอย จึงเปนสาเหตุใหชาวบานขาดรายได ยากจน บางครอบครัวตองเขาไปทํางานโรงงานท้ิงเด็กไวกับ
ผูสูงอายุ ผูปกครองโรงเรียนเมืองยาววิทยาใหความสําคัญกับการศึกษาและชวยสนับสนุนโรงเรียนเปนอยางดี
ตามกําลังความสามารถ  โรงเรียนเมืองยาววิทยาตระหนักดีวาการศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนา
ความรู ความคิด คุณธรรมของเด็กและเยาวชนใหเปนพลเมืองท่ีดีมีคุณภาพ นอกจากนี้ การศึกษายังเปน
กุญแจสําคัญท่ีจะนําไปสูการประกอบอาชีพ การมีรายได เพิ่มประสิทธิภาพของการทํางาน และการพึ่งพา
ตนเองไดในท่ีสุด อยางไรก็ตามปญหาความยากจนยังเปนอุปสรรคท่ีทําใหนักเรียนสวนหนึ่งขาดโอกาสทาง
การศึกษา ตองออกจากโรงเรียนกลางคันหรือไมไดศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน และเพื่อใหเด็กไดเรียนรู 
เสริมสรางทักษะ มองหาความถนัด ท่ีจะพัฒนาเปนอาชีพตอไปในอนาคต จากเหตุผลดังกลาว โรงเรียนไดให
ความสําคัญกับนักเรียน จึงสงเสริมใหนักเรียนไดมีอาชีพระหวางเรียนเพื่อเปนการลดภาระคาใชจายของ
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ครอบครัว และไดสงเสริมใหนักเรียนไดมีความรูดานวิชาชีพติดตัวไปเมื่อจบการศึกษา และสามารถนําไป
ประกอบอาชีพได   
 โรงเรียนเมืองยาววิทยา จึงจัดทํา “โครงการพัฒนาอาชีพในโรงเรยีน” เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพใหกับ
นักเรียน โดยมีอาจารยผูสอนจากวิทยาลัยสารพัดชางลําปางไดทําการสอน 3 อาชีพ คือ การทําขนม การถัก
เปยผม และชางอิเลคทรอนิคสเบ้ืองตน โดยไดฝกทักษะกระบวนการคิดในการทํางานของนักเรียน การสราง
ความสามารถพัฒนาทักษะและเสริมสรางประสบการณดานอาชีพใหแกนักเรียน และเปนกําลังสําคัญในการ
พัฒนาประเทศตอไปในอนาคต  

 2. วัตถุประสงค 

          2.1 เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพใหกับนักเรียน 
          2.2 เพื่อฝกทักษะกระบวนการคิดในการทํางานของนักเรียน 
          2.3 เพื่อสนับสนุนสงเสริมอาชีพใหกับนักเรียน ใหสามารถมีอาชีพเสริมและมีรายไดในครอบครัว 
          2.4 เพื่อใหนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.  เปาหมาย 

          3.1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 – ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 60 คน 

4. วิธีดําเนินการ 

ท่ี ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
1 
 

 

ประชุมครูและบุคลากรในโรงเรียน 
ทุกคนเพื่อช้ีแจงทําความเขาใจในการ
ดําเนินงาน 

 1 ต.ค. 64  
 
 

ผอ.โรงเรียน 
และคณะครูโรงเรียน 
 

2 
 

ครูประจําช้ัน/ประจําวิชา เสนอความ
ตองการวัสดุและส่ือ 

1 ต.ค.  ครูประจําช้ันทุกช้ัน/ ครู
ประจําวิชา 

3 
 

เจาหนาท่ีวัสดุรวบรวมขอมูลและ
ดําเนินการจัดซื้อ 

 1 ต.ค. 64 -  30 ก.ย. 65 
 

นางมัณฑนา  สุวรรณศร   

4 
 

มอบวัสดุอุปกรณใหหองเรียนทุก
ระดับ 

1 ต.ค. 64 -  30 ก.ย. 65 นางมัณฑนา  สุวรรณศร   

5 
 

 

ครูประจําช้ัน/ครูประจําวิชานําไปใช
ในการจัดการเรียนการสอนและ
ปรับปรุงหองเรียน 

1 ต.ค. 64 -  30 ก.ย. 65 ครูประจําช้ัน/ประจําวิชา 
 
 

6 นิเทศติดตามกํากับ 1 ต.ค. 64 -  30 ก.ย. 65 ผอ. โรงเรียน 

7 สรุปผลการดําเนินงานและรายงานผล  30 ก.ย. 65 นางมัณฑนา  สุวรรณศร  

 

 

 

 



 

  
โรงเรียนเมืองยาววิทยา  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง  เขต 1    

   

    129 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2565                    

  
   

5. การบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง 
5.1 มีวัสดุอุปกรณไมเพียงพอตอการจัด 
     การเรียนการสอน 
 
5.2 นักเรียนไมมีทักษะในการฝกอาชีพ 

-ช้ีแจง ครูประจําช้ัน/ประจําวิชา เกี่ยวกับวัสดุประจํา 
หองเรียนและวัสดุรายวิชา โดยตองจัดหาอยาง 
เพียงพอตลอดปการศึกษา 
-ช้ีแจง ครูประจําช้ัน/ประจําวิชา เกี่ยวกับส่ือการเรียนรู 
 โดยตองจัดหาและจัดทําส่ือใหเพียงพอตอการจัดการเรียน 
 การสอน 
-ช้ีแจง ครูประจําช้ัน/ประจําวิชา ในการบูรณาการใชส่ือ 
 การเรียนรูรวมกันทุกกลุมสาระ 

 
6.การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 
ผลผลิต  (Outputs) 
- มีวัสดุอุปกรณเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน 
- หองเรียนมีส่ือการเรียนรูสําหรับครูประจําช้ัน/
ประจําวิชา 

 
-  สอบถาม 
-  ตรวจผลงาน 
 

 
-  แบบสอบถาม 
-  แบบตรวจผลงาน 

ผลลัพธ  (Outcomes) 
- นักเรียนมีทักษะในการฝกอาชีพ การทําขนม การ
ถักเปยผม และชางอิเลคทรอนิคเบ้ืองตน 

 
-  นิเทศ  กํากับ  ติดตาม  
และประเมินผล 

 
-  แบบติดตามและ
ประเมินผลโครงการ 

7.   งบประมาณ 

      7.1 เงินอุดหนุนรายหัว              15,000   บาท 
      7.2  เงินรายไดสถานศึกษา                  -         บาท 
      7.3  เงินสนับสนุนจากทองถ่ิน               -         บาท 
      7.4  อื่นๆ                                      -          บาท 
                  รวมงบประมาณท่ีไดรับ    15,000    บาท 
      ประมาณการคาใชจาย 
             1.  คาสมัครเรียน 40 บาท ตอคน ตอปการศึกษา                               2,400 บาท 
             2.  จัดลงทะเบียนเรียน 120 ตอคน ตอ ปการศึกษา                    7,200 บาท 
             3.  จัดหาวัสดุในการฝกวิชาชีพ                                                     5,400 บาท 
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1 .นักเรียนมีทักษะวิชาชีพและสามารถนําไปทํารายไดใหครอบครัวได 
2. นักเรียนมีความรับผิดชอบท่ีดี 
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(ลงช่ือ)....................................................ผูเสนอโครงการ 

          (นางมัณฑนา   สุวรรณศร) 
  ครูโรงเรียนเมืองยาววิทยา 

 
                                        
 
                                      (ลงช่ือ).............................................ผูอนุมัติโครงการ 

              (นายอนันต  เงาเดช) 
                                                  ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองยาววิทยา 
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29. โครงการ ปรับปรุงสภาพแวดลอมและภูมิทัศนในโรงเรียน 
แผนงาน        บริหารงานอาคารสถานท่ี 
สนองนโยบาย กระทรวง/สพฐ ขอท่ี 6 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวน 

มีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร สพฐ. ท่ี 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ  กลยุทธ 1.1 
สนองยุทธศาสตร/พันธกิจโรงเรียน ขอท่ี 5  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.4 โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมและส่ือเพื่อการเรียนรู อยางปลอดภัย และเพียงพอ 

สองคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.5 โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมี
คุณภาพ 

ลักษณะโครงการ                โครงการตอเนื่อง    เพื่อพัฒนา 
ผูรับผิดชอบโครงการ  1. นายจรัล  ปนแกว 
    2. นายประยูร  แลกันทะ 
ระยะเวลาดําเนินโครงการ      1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2565 
................................................................................................................................................................. 

1. หลักการและเหตุผล 

 สถานศึกษาเปนสถานท่ีในการทํางานของขาราชการครูและเปนสถานท่ีใหการศึกษาแกนักเรียน จึง
มีความจําเปนท่ีจะตองมีการปรับปรุงดานอาคารสถานท่ีอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดบรรยากาศท่ีดี มีความรมรื่น 
สะอาด สวยงามและปลอดภัย โดยเฉพาะดานสภาพแวดลอมและภูมิทัศน   เพื่อใหโรงเรียนมีสถานท่ีเอื้อตอ
การจัดการเรียนการสอนปลูกฝงนิสัยใหเด็กรักโรงเรียนและอยากมาโรงเรียน 

2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหสถานท่ีและสภาพอาคารเรียนและอาคารตางๆ มีความมั่นคงแข็งแรง สะอาด สวยงามและ
ปลอดภัย 

2.  เพื่อจัดหาอุปกรณในการปรับปรุงภูมิทัศน ใหมีพรอมในการปรับภูมิทัศนของโรงเรียน 

3.  เปาหมาย 

  3.1เชิงปริมาณ 
 3.1.1 กันสาดหลังคาเมทาซีท จํานวน 17 ตารางเมตร 
 3.1.2 ตัดหญาภายในบริเวณโรงเรียนและหนาโรงเรียน เดือนละ 1 ครั้ง 
 3.1.3 เล่ือยยนต สวานไฟฟา เครื่องเจียไฟฟา ตูเช่ือมอินเวอเตอร อุปกรณทอประปา 
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3.2 เชิงคุณภาพ 
   3.2.1 อาคารเรียนมีความพรอมในการทํากิจกรรม ไมถูกน้ําฝนและแสงแดดในเวลาท่ีเขารวม
กิจกรรม  

             3.2.2 สนามและบริเวณภายในโรงเรียนมีความพรอมในการทํากิจกรรม สะอาด สวยงาม ปลอดภัย
  

3.2.3 มีความพรอมของอุปกรณและเครื่องมือในการดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศนของโรงเรียนใหเกิด 
        ความสะอาด สวยงาม แข็งแรงและปลอดภัยอยางตอเนื่อง  

4. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 
ท่ี รายการกิจกรรม งบประมาณ วัน เดือน ปท่ี

ดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 
1 ทํากันสาดหลังคาเมทาซีท 21,000   1 ต.ค. 64   
2 ตัดหญาบริเวณภายใน

และหนาโรงเรียน 
21,000   1 ต.ค. 64 -  

30 ก.ย. 65 
 

3 จัดซื้ออุปกรณในการ
ปรับปรุง ตกแตงภูมิทัศน 

  8,000 30 ก.ย. 65  

 รวม 42,000  8,000   

5. งบประมาณ จํานวน   50,000  บาท 

5.1 งบประมาณจาก เงินอุดหนุน จํานวน  50,000  บาท 

 

6. การวิเคราะห ความเสีย่งของโครงการ 

6.1 ปจจัยความเส่ียง  งบประมาณในการดําเนินงานมีไมเพียงพอ 

6.2 แนวทางการบริหารความเส่ียง  จัดหางบประมาณจากเงินนอกงบประมาณมาบริหารจัดการ 

7. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด/ความสําเร็จ คาเปาหมาย วิธีการ/เคร่ืองมือ 
ทํากันสาดหลังคาเมทาซีท 100% -  แบบประเมินผลโครงการ 
ตัดหญาบริเวณภายในและหนา
โรงเรียน 

80% -  แบบประเมินผลโครงการ 

จัดซื้ออุปกรณในการปรับปรุง 
ตกแตงภูมิทัศน 

50% -  แบบประเมินผลโครงการ 

 

8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 โรงเรียนมีสถานท่ีและสภาพอาคารเรียนและอาคารตางๆ มีความมั่นคงแข็งแรงสะอาดสวยงามและ
ปลอดภัย จัดสถานท่ีใหเกิดความรมรื่นในบริเวณโรงเรียน  เพื่อเปนแหลงศึกษาเรียนรูของนักเรียน นักเรียนมี
สุขภาพกาย  สุขภาพจิตท่ีดี เรียนหนังสืออยางมีความสุขเมื่อมาเรียนในโรงเรียน 
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                                                    (ลงช่ือ) .............................................. ผูเสนอโครงการ 
                    ( นายจรัล  ปนแกว ) 

ครูโรงเรียนเมืองยาววิทยา 
      
 
 
     (ลงช่ือ) .............................................. ผูอนุมัติโครงการ 
               ( นายอนันต  เงาเดช ) 
          ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองยาววิทยา 
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30. โครงการ สงเสริมทักษะและความเปนเลิศดานกีฬานักเรียน 
แผนงาน บริหารงานกิจการนักเรียน 
สนองนโยบาย กระทรวง/สพฐ  ขอท่ี 2 ดานการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของ  
                                                ประเทศ 
สนองยุทธศาสตร สพฐ. ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีด

ความสามารถ ในการแขงขัน 
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  
มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผูเรียน  

1.1 มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและ ดูแลความปลอดภัยของตนเองได 
1.2 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณได 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ 
3.1 จัดประการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ 
3.2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 

สองคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน  

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
ขอ 1. มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
ขอ 3. การยอมรับท่ีจะอยูดวยกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
ขอ 4. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ       
3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถใชในชีวิตได 

ลักษณะโครงการ                โครงการตอเนื่อง    เพื่อพัฒนา 
ผูรับผิดชอบโครงการ  1. วาท่ี ร.ต.หญิงศรัณยพร  ปณฤทธิ์  

2. นายจรัล  ปนแกว 
ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนเมืองยาววิทยาจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ. 2552 ท้ัง  8 
กลุมสาระ และกลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษาเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนรูในโรงเรียน  ดังนั้นการจัด
กิจกรรมดานกีฬา จึงเปนการสนับสนุนและเพิ่มทักษะทางดานกีฬาเปนกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหกับนักเรียน
เพื่อเพิ่มศักยภาพสูความเปนเลิศทางดานกีฬา 

2.วัตถุประสงค 
2.1  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
2.2  เพื่อ เพิ่มพูนทักษะ ความรูความสามารถทางดานกีฬา ใหกับนักเรียน 
2.3  เพื่อใหนักเรียนไดออกกําลังกายมีสุขภาพรางกายแข็งแรง เจริญเติบโตตามวัย 

 

3.  เปาหมาย 
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3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 นักเรียนโรงเรียนเมืองยาววิทยาเขารวมกิจกรรม ท้ังหมด 204 คน 
3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 นักเรียนโรงเรียนเมืองยาววิทยามีเจตคติท่ีดีตอการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและ 
พลศึกษารอยละ 100 
 3.2.2 นักเรียนโรงเรียนเมืองยาววิทยาความรูความสามารถทางดานกีฬา รอยละ 90 
 3.2.3 นักเรียนไดออกกําลังกายมีสุขภาพรางกายแข็งแรง เจริญเติบโตตามวัย รอยละ 100 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 

 

ท่ี 
 

รายการกิจกรรม 
งบประมาณ วัน เดือน ปท่ี

ดําเนินการ 

 

ผูรับผิดชอบ   ตอบแทน     ใชสอย  วัสดุ 
1 ประชุมปรึกษาหารือคณะครู - - - 1 ต.ค. 64  ผูอํานวยการโรงเรียน 
2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ - - - 1 ต.ค. 64  ครูนพัชกร ปณฤทธิ์ 
3 จัดการแขงขันกีฬาสีภายใน

โรงเรียนเมืองยาววิทยา ป
การศึกษา 2564 

- - 5,000 
 

   1 ต.ค. 64 
-  30 ก.ย. 
65 

ครูนพัชกร  ปณฤทธิ์  
ครูจรัล  ปนแกว 

4 ประเมินผลการดําเนินงาน - - - 1 ต.ค. 64 -  
30 ก.ย. 65 

ครูนพัชกร  ปณฤทธิ์  
ครูจรัล  ปนแกว 

5 รายงานผลโครงการ - - - 30 ก.ย. 65 ครูนพัชกร  ปณฤทธิ์  
ครูจรัล  ปนแกว 

 รวม - - 5,000   
 
5.งบประมาณ จํานวน 5,000 บาท 

5.3 งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน จํานวน  5,000 บาท 

6.การวิเคราะห ความเสีย่งของโครงการ 
6.1 ปจจัยความเสี่ยง 
 6.1.1 นักเรียนบางคนมีโรคประจําตัว ไมสามารถเลนกีฬาได 

6.1.2 ปจจุบันมีการแพรระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 นักเรียนไมสามารถเลนกีฬาได 
6.3 แนวทางการบริหารความเสี่ยง  

6.2.1 หากิจกรรมท่ีลดความเล่ียงใหนักเรียนทํา 
6.2.2 หลีกเล่ียงการรวมกิจกรรมเปนกลุมใหญ 

7. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด/ความสําเร็จ คาเปาหมาย วิธีการ/เคร่ืองมือ 
1.นักเรียนโรงเรียนเมืองยาววิทยาความรูความสามารถ 
ทางดานกีฬา  

รอยละ 90 แบบสังเกตพฤติกรรม 

2.นักเรียนไดออกกําลังกายมีสุขภาพรางกายแข็งแรง 
เจริญเติบโตตามวัย 

รอยละ 100 แบบสังเกตพฤติกรรม 
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8.การวัดและประเมินผล 
ท่ี ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 
1 นักเรียนโรงเรียนเมืองยาววิทยารักในการออกกําลังกาย สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 

2 นักเรียนโรงเรียนเมืองยาววิทยาความรูความสามารถ 
ทางดานกีฬา 

สังเกตพฤติกรรม 
 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
รางวัล/เกียรติบัตร 

3 นักเรียนโรงเรียนเมืองยาววิทยาไดออกกําลังกายมสุีขภาพ
รางกายแข็งแรง เจริญเติบโตตามวัย 

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 

 
 

 
    
 
 
 

 
     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงช่ือ) .............................................. ผูเสนอโครงการ               
       (วาท่ี ร.ต.หญิงนพัชกร  ปณฤทธิ์) 

           ครูโรงเรียนเมืองยาววิทยา 

(ลงช่ือ) .............................................. ผูเสนอโครงการ               
             (นายจรัล  ปนแกว) 

            ครูโรงเรียนเมืองยาววิทยา 
 

(ลงช่ือ) .............................................. ผูอนมุัติโครงการ 
              (นายอนันต   เงาเดช) 

      ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองยาววิทยา 
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31. โครงการ วันสําคัญ 
แผนงาน บริหารงานกิจการนักเรียน 
สนองนโยบาย กระทรวง/สพฐ นโยบายท่ี 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
สนองยุทธศาสตร สพฐ. ท่ี 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง กลยุทธ 2.1 
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย   

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ  
      3.1 ครูจัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีการพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ  
      3.2 ครูสรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข  
      3.3 ครูจัดบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรูใชส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย  
      3.4 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง   
                          การจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก 
สองคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน  
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  
           1) นักเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณ  
           2) นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น และแกปญหา  
          3) นักเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม  
          4) นักเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
          5) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
          6) นักเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
     1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  
         1) นักเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด  
         2) นักเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย  
         3) นักเรียนมีการยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  
         4) นักเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
      3.1 ครูสามารถจัดการเรียนรูใหนักเรียนเกิดกระบวนการคิดและคิดสรางสรรคโดยการปฏิบัติ
จริงและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได  
      3.2 ครูสามารถใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูอยางหลากหลายท่ีเอื้อตอการ
เรียนรู 
     3.3  ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
     3.4  ครูมีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน 
     3.5  ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู   
ลักษณะโครงการ                โครงการตอเนื่อง    เพื่อพัฒนา 
ผูรับผิดชอบ                         1. วาท่ี ร.ต.หญิงนพัชกร  ปณฤทธิ์ 2. นางสาวปรศินา  เครือลาว 
ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2565 
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1. หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยมีสถาบันหลัก 3 สถาบันไดแก ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ในโอกาสวันสําคัญ
ตางๆ คนไทยควรแสดงออกซึ่งความเคารพเทิดทูนสถาบัน โรงเรียนเมืองยาววิทยาเปนหนวยงานหนึ่งท่ี
สงเสริมนักเรียน บุคลากรใหแสดงออกในวันสําคัญตางๆดวยการจัดกิจกรรมเพื่อสืบทอดประเพณี ศาสนาและ
กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

2.วัตถุประสงค 

           2.1  เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจและมองเห็นความสําคัญของวันสําคัญตางๆ ของชาติ 
         2.2  เพื่อใหนักเรียนเขารวมปฏิบัติกิจกรรมในวันสําคัญตางๆ  

3. เปาหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
นักเรียนในโรงเรียนเมืองยาววิทยาทุกคนปฏิบัติกิจกรรมในวันสําคัญตางๆ 

3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 นักเรียนมีความรูความเขาใจและมองเห็นความสําคัญของวันสําคัญตางๆ รอยละ 100 

3.2.2 นักเรียนเขารวมปฏิบัติกิจกรรมในวันสําคัญตางๆ  รอยละ 100 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 

 

ท่ี 
 

รายการกิจกรรม 
งบประมาณ วัน เดือน ปท่ี

ดําเนินการ 

 

ผูรับผิดชอบ ตอบแทน ใชสอย   วัสดุ 
1 ประชุมปรึกษาหารือคณะครู - - - 1 ต.ค. 64  ผูอํานวยการ

โรงเรียน 
2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ - - - 1 ต.ค. 64  วาท่ี ร.ต.หญิง 

นพัชกร  ปณฤทธิ์ 

3 3.1 วันแม 
3.2 วันเขาพรรษา วันอาสาฬบูชา 
3.3 วันไหวคร ู
3.4 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 
3.5 วันแมแหงชาติ 
3.6 วันลอยกระทง 
3.7 วันปยมหาราช 
3.8 วันคลายวันสวรรคตของ ร.9 
3.9 วันคลายวันพระบรมราช
สมภพ ร.10 
3.10 วันชาติ และวันพอแหงชาติ 
3.11 วันรัฐธรรมนญู 
3.12 วันข้ึนปใหม 
3.13 วันเด็กแหงชาติ 

- -  
 
 
 
 
 
 

5,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 ต.ค. 64 -  
30 ก.ย. 65 

วาท่ี ร.ต.หญิง 

นพัชกร  ปณฤทธิ์

นางสาวปรศินา  
เครือลาว 
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3.14 วันสถาปนาโรงเรียน  
3.15 วันมาฆบูชา 
3.16 ปจฉิมนิเทศ 
3.17 วันจักรี 

4 ประเมินผลการดําเนินงาน - - - 30 ก.ย. 65 วาท่ี ร.ต.หญิง 

นพัชกร  ปณฤทธิ์

นางสาวปรศินา  
เครือลาว 

5 รายงานผลโครงการ - - - 30 ก.ย. 65 วาท่ี ร.ต.หญิงน

พัชกร  ปณฤทธิ์

นางสาวปรศินา  
เครือลาว 

 รวม   5,000   
 
5.งบประมาณ จํานวน 5,000 บาท 

5.1 งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน จํานวน  5,000 บาท 

6.การวิเคราะห ความเสีย่งของโครงการ 

6.1 ปจจัยความเสี่ยง 
 6.1.1 นักเรียนไมสามารถเขารวมกิจกรรมในวันสําคัญไดทุกกิจกรรม 
6.2 การจัดการความเสี่ยง 

6.2.1 ใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมซอมเสริมในกิจกรรมตาง ๆ ภายในโรงเรียน 

7. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด/ความสําเร็จ คาเปาหมาย วิธีการ/เคร่ืองมือ 
1.นักเรียนมีความรูความเขาใจและมองเห็น
ความสําคัญของวันสําคัญตางๆ 

รอยละ 100 แบบสังเกตพฤติกรรม 

2.นักเรียนเขารวมปฏิบัติกิจกรรมในวัน
สําคัญตางๆ   

รอยละ 100 แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

 
8.การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 
1.นักเรียนไดรวมกิจกรรมในวนัสําคัญตางๆ 
สอดคลองกับการใชชีวิตประจําวัน 

สังเกตจากการรวมกิจกรรมตางๆ แบบสังเกต 

2. นักเรียนปฏิบัติตนไดเหมาะสมในวัน
สําคัญตางๆ 

การสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
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(ลงช่ือ) .............................................. ผูเสนอโครงการ               
       (วาท่ี ร.ต.หญิงนพัชกร  ปณฤทธิ์) 

           ครูโรงเรียนเมืองยาววิทยา 

(ลงช่ือ) .............................................. ผูเสนอโครงการ               
             (นางสาวปริศนา  เครือลาว) 

             ครูโรงเรียนเมืองยาววิทยา 

(ลงช่ือ) .............................................. ผูอนมุัติโครงการ 
              (นายอนันต   เงาเดช) 

      ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองยาววิทยา 
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32.  โครงการ สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี 
แผนงาน กิจการนักเรียน 
สนองนโยบาย ยุทธศาสตร กระทรวง ขอท่ี 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

      มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 
กลยุทธ สพฐ. ท่ี 4   การเพิ่มโอกาสใหผูเรียนเขาถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กลยุทธ 2.1 
สนองมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย    มาตรฐานท่ี 1 ขอ 1.1 
     มาตรฐานท่ี 3 ขอ 3.1 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน   มาตรฐานท่ี 1 ขอ 1.2 
ลักษณะโครงการ     ตอเนื่อง  เพื่อพัฒนา 
ผูรับผิดชอบโครงการ 1. นางรัชนี  ทองสุข 

2. นางสาวกชกร  สถาพร 
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2565 

4. หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 6 มีบัญญัติ เกี่ยวกับความมุงหมายและ     
หลักการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาเด็กไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกายจิตใจ ภูมิปญญาความรู
และคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 
 สภาพสังคมและส่ิงแวดลอม ในปจจุบันท่ีเปนผลมาจากการท่ีมีคานิยมและวัฒนธรรมตาม 
กระแสสังคมตะวันตก นําไปสูปญหาตางๆ ท่ีเกิดจากตัวเด็ก  ครอบครัว สังคมและ ส่ิงแวดลอม ท้ังภายใน 
ภายนอกโรงเรียน  และสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ซึ่งอยูในชวง
เฝาระวังและตองดําเนินการตามาตรการการปองกันการแพรระบาดอยางเครงครัด สถานศึกษาจึงให
ความสําคัญเกี่ยวกับการปลอดภัยจากโรค  โรงเรียนเมืองยาววิทยาไดเล็งเห็นความจําเปนและใหความสําคัญ
ในการสรางคุณภาพท้ังการศึกษาและสุขภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพ ใหเด็กและเยาวชน เปนผูท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดี บรรลุตามจุดมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ดังกลาวมานี้ 

 
5. วัตถุประสงค   

2.1 เพื่อสงเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตของนักเรียนและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
2.2 เพื่อพัฒนาสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการสงเสริมสุขภาพและการเรียนรูของนักเรียน 
2.3 เพื่อจัดหายาและเวชภัณฑไวสําหรับการปฐมพยาบาลและการรักษาเบ้ืองตน 
2.4 เพื่อจัดหาอุปกรณและเวชภัณฑเพื่อปองกันและทําความสะอาดสําหรับนักเรียน และบุคลากรทุก
คนในโรงเรียน 
2.5 เพื่อสรางความปลอดภัยในสถานศึกษา 
 

6. เปาหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 นักเรียนรอยละ 95 มีสุขภาพรางกายแข็งแรงตามมาตรฐานของเด็กไทย 
 
3.2  เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
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 3.2.2 นักเรียนครูและบุคลากรดํารงชีวิตในสภาพแวดลอมท่ีสะอาดนาอยู 

  3.2.3 สถานศึกษามีมาตรการรักษาความปลอดภัย 

 
     4. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 

ท่ี รายการกิจกรรม 
งบประมาณ วัน เดือน ปท่ี

ดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

1 
ประชุมช้ีแจงคณะครู/แตงต้ัง
คณะทํางาน 

   1 ต.ค. 64  ผูบริหาร 

2 

เสนอโครงการ วางแผนกิจกรรม
ในโครงการ ประชุมช้ีแจง 
นักเรียน/ครู  ผูรวมรับผิดชอบ 
กิจกรรมในโครงการ 

   1 ต.ค. 64 -  30 
ก.ย. 65 

นางรัชนี  ทองสุข 
นางสาวกชกร  
สถาพร 

3 
 

จัดกิจกรรมรักษาความสะอาด
และ Big Cleaning Day 

   ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

คณะครู/นักเรียน 

4 
จัดซื้อเวชภัณฑทําความสะอาด
หองน้ําหองสวม  และเจล
แอลกอฮอล 

  5,500 กรกฎาคม  2564 
นางสาวกชกร  
สถาพร 

5 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ   5,500 กรกฎาคม 2564 
นางรัชนี  ทองสุข 
 

6 
จัดกิจกรรมกําจัดและทําลาย
แหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลายใน
โรงเรียน 

   
ตลอดระยะเวลา

ดําเนินการ 
คณะครู/นักเรียน 

7 จัดกิจกรรมสวมสุขสันต    
ตลอดระยะเวลา

ดําเนินการ 
วาท่ี รต.หญิงนพัช
กร  ปณฤทธิ ์

8 
จัดกิจกรรมการแปรงฟนหลัง
อาหารกลางวัน 

   
ตลอดระยะเวลา

ดําเนินการ 
คณะครู/นักเรียน 

9 

จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพ/
สํารวจ/รายงานภาวะ
โภชนาการและภาวะทางชอง
ปากของนักเรียน 

   
ภาคเรียนละ 1 

ครั้ง 

นางรัชนี  ทองสุข 
นางสาวกชกร  
สถาพร 

10 
จัดกิจกรรมเสริมสรางสุขนิสัยใน
การรับประทานอาหาร 

   
ตลอดระยะเวลา

ดําเนินการ 
นางรัชนี  ทองสุข 
 

11 
จัดกิจกรรมใหบริการหอง
พยาบาลและนํานักเรียนสงตอ
โรงพยาบาล 

   
ตลอดระยะเวลา

ดําเนินการ 
นางสาวกชกร  
สถาพร 

12 
จัดการอบรมการปองกันภัย
พิบัติ 

   
1 ต.ค. 64 -  30 

ก.ย. 65 
วาท่ี รต.หญิง 
นพัชกร  ปณฤทธิ์ 
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13 
จัดทําประกันอุบัติเหตุหมู
สําหรับบุคลากร และนักเรียน
ทุกคน 

   30 ก.ย. 65 
นางรัชนี  ทองสุข 
 

14 
ประเมินโครงการ/รายงานผล
การดําเนินการ 

   30 ก.ย. 65 
นางรัชนี  ทองสุข 
 

 รวม   10,000   
 

5.  งบประมาณ จํานวน 10,000  บาท 
5.1  งบประมาณจาก  เงินอุดหนุนรายหัว จํานวน  10,000    บาท 
 

6.  การวิเคราะห ความเสีย่งของโครงการ 
6.1 ปจจัยความเสี่ยง  

6.1.1 นักเรียน และครู บุคลากรทางการศึกษาไมตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

6.1.2 ติดตาม ประชาสัมพันธใหนักเรียนใสใจดูแลสุขภาของตนเอง ใหครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ไปตรวจสุขภาพประจําป 
 

7.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จและคาเปาหมาย 

ท่ี ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย เคร่ืองมือท่ีใช 
1 นักเรียนรอยละ 95 มีสุขภาพรางกายแข็งแรง

ตามมาตรฐานของเด็กไทย 
รอยละ 95 แบบสอบถาม 

2 นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนมี
ความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง 

รอยละ 100 แบบสอบถาม 

3 นักเรียนครูและบุคลากรดํารงชีวิตใน
สภาพแวดลอมท่ีสะอาดนาอยู 

รอยละ 95 แบบสอบถาม 

4 สถานศึกษามีมาตรการรักษาความปลอดภัย รอยละ 100 สถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
 

8.  การวัดและประเมินผล 
8.1 แบบสอบถาม 
8.2  สถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
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(ลงช่ือ).......................................ผูเสนอโครงการ 
        (นางรัชนี   ทองสุข) 
    ครูโรงเรียนเมืองยาววิทยา 
 

(ลงช่ือ)...................................ผูเสนอโครงการ 

     (นางสาวกชกร    สถาพร) 
     ครูโรงเรียนเมืองยาววิทยา 

 
 

(ลงช่ือ)......................................ผูอนุมัติโครงการ 
      (นายอนันต      เงาเดช) 
 ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองยาววิทยา 
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33. โครงการ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
แผนงาน กิจการนักเรียน 
สนองนโยบาย ยุทธศาสตร กระทรวง       นโยบายท่ี 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
กลยุทธ สพฐท่ี 2 การปลูกฝงผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค 

สนองยุทธศาสตร/พันธกิจโรงเรียน ขอท่ี 5  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

สนองมาตรฐานการศึกษา ( √  ) ปฐมวัย  ( √   ) ข้ันพื้นฐาน   
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย   

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ  

      3.1 ครูจัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีการพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ  

      3.2 ครูสรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข  

      3.3 ครูจัดบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรูใชส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย  

      3.4 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 

การจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก 

สองคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน  

     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  

         2) นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 

ความคิดเห็น และแกปญหา  

         4) นักเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

         5) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

         6) นักเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

      3.1 ครูสามารถจัดการเรียนรูใหนักเรียนเกิดกระบวนการคิดและคิดสรางสรรคโดยการปฏิบัติ

จริงและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได  

      3.2 ครูสามารถใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูอยางหลากหลายท่ีเอื้อตอการ

เรียนรู 

     3.3 ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

      3.4 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

      3.5 ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู 

ลักษณะโครงการ (   √  ) ตอเนื่อง  (   √  ) เพื่อพัฒนา 
ผูรับผิดชอบโครงการ 1. นางสาวธัญญารัตน สุวรรณศร  2. นางสาวศรสวรรค  คณะเลิศ 

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2565 
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1.หลักการและเหตุผล  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 6 ระบุไววา”การจัดการศึกษาตอง

เปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม          

มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข” หลักสูตร

การศึกษาข้ันพื้นฐานพ.ศ. 2551 มีจุดมุงหมายเพื่อใหนักเรียนเปนคนดี  คนเกงและมีความสุข  

กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนเปนกิจกรรมท่ีชวยสงเสริมใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  

คานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค    

สังคมไทยในปจจุบันประสบปญหาตาง ๆ มากมายโดยเฉพาะปญหาดานศีลธรรมสืบ

เนื่องมาจากการแผขยายคานิยมดานวัตถุตามกระแสโลกาภิวัตนเขามามีบทบาทในสังคม เยาวชนได

รับรูและเลียนแบบในการบริโภคนิยมมากกวาการผลิต  ขาดความยั้งคิดและจิตสํานึกในการรักษา

ขนบธรรมเนียมประเพณี  โรงเรียนเมืองยาววิทยาจึงคิดหารูปแบบและแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อ

ปลูกฝงใหเยาวชนรูจักคิดและแสวงหารูปแบบในการพัฒนาเยาวชนดานศีลธรรมโดยการฝกปฏิบัติ

เริ่มตนจากตนเองไปสูสังคมคนรอบขาง  

2.  วัตถุประสงค   

2.1  เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดรับการฝกจิตฝกสมาธิ 

2.2  เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดรับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยผานกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

2.3  เพื่อสงเสริมใหนักเรียนนําหลักธรรมในพระพทุธศาสนามาใชในการดํารงชีวิตประจําวัน 

2.4  เพื่อใหนักเรียนมีทักษะชีวิต มีภูมิคุมกันในการดํารงชีวิตประจําวันโดยเฉพาะการปองกันสารเสพติด 

3.  เปาหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
 1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 150 คน ไดรับการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมครบทุกคน 

 2.  จัดกิจกรรมคายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรยีน 1 ครั้ง โดยครูและนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 

1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 150 คน เขารวมกิจกรรม 

3.2 เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนมีความรูความเขาใจในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดียิ่งข้ึน 
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     4. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 

ท่ี รายการกิจกรรม งบประมาณ วัน เดือน ป
ท่ีดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ตอบ
แทน 

ใชสอย วัสดุ 

1 ประชุมคณะครูและ

คณะกรรมการสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐาน 

   1 ต.ค. 64   

2 จัดทําโครงการและเสนอ

ความเห็นชอบจาก สพป.

ลําปาง เขต 1 และสภา

เทศบาลตําบลเมืองยาว 

 

 

   1 ต.ค. 64   

3 ประสานงานพระวิทยากร

จากสํานักสงฆวัดบานใหม

สามัคคีเพื่อจัดกิจกรรม

คายพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรม 

 

4,800 
บาท 

  1 ต.ค. 64 -  
30 ก.ย. 65 

 

4 จัดกิจกรรมทําสมาธิกอน

เขาเรียนทุกวันและ

กิจกรรมอบรมนักเรียนทุก

วันศุกร 

 

 450 
บาท 

 1 ต.ค. 64 -  
30 ก.ย. 65 

 

5 จัดกิจกรรมคายพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรม ณ 

สํานักสงฆวัดบานใหม

สามัคคีเปนระยะเวลา 2 

วัน 1 คืน โดยนํานักเรียน

ต้ังแตช้ันประถมศึกษาปท่ี 

1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

จํานวน 150 คน เขารับ

การอบรมในเวลา 8.00น.-

 17,150 
บาท 

 1 ต.ค. 64 -  
30 ก.ย. 65 
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16.30 น. และใหนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ถึง

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

จํานวน 60 คน พักคางคืน

เพื่อปฏิบัติธรรมเปนเวลา 

1 คืน ณ สํานักสงฆวัด

บานใหมสามัคคี 

6 ประเมิน โครงการ/

รายงานผลการดําเนินการ 

   30 ก.ย. 65  

 รวม 4,800 17,600 0 22,400 บาท 

    5. งบประมาณ จํานวน...................... 22,400................................ บาท 
4.1 งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว      จํานวน   3,400     บาท 

4.2 งบประมาณจากเงินสนับสนุนจากทองถ่ิน     จํานวน   19,000   บาท 

5.3 รวมงบประมาณท่ีไดรับ       22,400      บาท 
 

5. การวิเคราะห ความเสีย่งของโครงการ 

5.4 ปจจัยความเสี่ยง นักเรียนบางคนไมสามารถเขารวมกิจกรรมได เนื่องจากปวย และขาดเรียน และ

มีสถานการณโควิด-19 จึงมีการจํากัดในกิจกรรม 

5.5 แนวทางการบริหารความเสี่ยง จัดกิจกรรมซอมเสริมในช่ัวโมงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารูและเพิ่ม

มาตรการปองกันสถานการณโควิด-19 เวนระยะหางในกิจกรรมตาง ๆ 
 

6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด/ความสําเร็จ คาเปาหมาย วิธีการ/เคร่ืองมือ 

ผลผลิต 

-  นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม

และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

ตามหลักสูตร 

 
รอยละ 80 

 

-  แบบประเมินคุณลักษณะ 

-   แบบประเมินคุณธรรม

จริยธรรม 

ผลลัพธ   

-นักเรียนดํารงชีวิตในโรงเรียน

และในชุมชนอยางมีความสุข 

 
รอยละ 80 

 

-  แบบสังเกต 

-  แบบสอบถาม 
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8.  การวัดและประเมินผล 
-  ประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
-  ประเมินคุณธรรมจริยธรรม 
-  การสังเกต  
-   สอบถาม 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
    1.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 150 คน มีสมาธิในการเรียน
และการทํางาน 
    2.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 150 คน ไดรับการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมเปนคนดีของครอบครัว และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
    3.  นักเรียนมีความรูความเขาใจในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดียิ่งข้ึน 
      
 

 
(ลงช่ือ) .............................................. ผูเสนอโครงการ 

            (นางสาวธัญญารัตน  สุวรรณศร) 
 
 
 
     (ลงช่ือ) .............................................. ผูเสนอโครงการ
            (นางสาวศรสวรรค  คณะเลิศ) 
 
 
 
     (ลงช่ือ) .............................................. ผูอนุมัติโครงการ 
                   (นายอนันต  เงาเดช) 
          ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองยาววิทยา 
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34.  โครงการ เกษตรพอเพียง 
แผนงาน  กิจการนักเรียน 
สนองนโยบาย กระทรวง/สพฐ ขอท่ี 5 ดานการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม 
สนองยุทธศาสตร สพฐ. ท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิต 
สนองยุทธศาสตร/พันธกิจโรงเรียน ขอท่ี 2  ปลูกฝงคุณธรรม ความสํานักในความเปนชาติไทยและวิ
     ถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย   

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 
1.1 เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได 
1.2 เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได 
1.3 เด็กมีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 
1.4 เด็กมีพัฒนาการดานสิติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ 
3.2 ครูสรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 
3.4 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 

การจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก 
สองคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
1) นักเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
1) นักเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 
2) นักเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
3) นักเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
3.1 ครูสามารถจัดการเรียนรูใหนักเรียนเกิดกระบวนการคิดและคิดสรางสรรคโดยการปฏิบัติจริงและ 

สามารถนําไปประยกุตใชในชีวิตได 
3.2 ครูสามารถใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูอยางหลากหลายท่ีเอื้อตอการเรียนรู 
3.3 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน 
3.4 ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

ลักษณะโครงการ                โครงการตอเนื่อง    เพื่อพัฒนา 
ผูรับผิดชอบโครงการ  1. นางสาวปริศนา เครือลาว   

ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2565 
................................................................................................................................................................. 
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1. หลักการและเหตุผล 
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมี
พระราชดํารัสแกพสกนิกรชาวไทยเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเปน
ปรัชญาท่ีต้ังอยูบนพื้นฐานของทางสายกลางและความไมประมาท โดยคํานึงการรูจักพึ่งตนเอง ความ
พอประมาณ พอมีพอกิน  พอมีพอใช ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันท่ีดีในตัว ตลอดจนใชความรูความ
รอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนตัดสินใจและกระทําในส่ิงท่ีควรจะเปนเพื่อใหสามารถดํารงชีวิต
อยางยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและความเปล่ียนแปลงตาง ๆ    

การวางรากฐานการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตอง
ปลูกฝงใหเกิดข้ึนกับทุกคนในสังคมไทย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนท่ีจะเปนอนาคตของชาติ จึงไดนอมนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในสถานศึกษา เปนงานท่ีสานตอท่ีตองขับเคล่ือนตอไปเพื่อ
เสริมสรางความเขมแข็ง มั่นคงและยั่งยืนใหกับนักเรียน ตลอดจนชุมชนและประเทศชาติ 
2.วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจ และเกิดความตระหนักในหลักการเกษตรพอเพียง 
2. เพื่อใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงตามหลักการเกษตรพอเพียง 
3. เพื่อใหนักเรียนรูจักประหยัด อดออม สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
4. เพื่อฝกนักเรียนเปนคนรักการทํางาน  มีความรับผิดชอบ รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

         ๕. เพื่อฝกทักษะนักเรียนตามหลักการเกษตรพอเพียงในชีวิตประจําวัน 
๖. เพื่อใชเปนวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันแกนักเรียน 

3. เปาหมาย 
ดานปริมาณ    

3.1 นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 - ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  จํานวน  149  คน    
มีความรู ความเขาใจในหลักการเกษตรพอเพียง  สามารถปฏิบัติกิจกรรมการเกษตรเพื่อการดํารงชีวิตได  

ดานคุณภาพ  
3.2 นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 – ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  จํานวน  149  คน          

ลดคาใชจายฟุมเฟอย รูจักประหยัดอดออมรักการทํางานและใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

4.  วิธีดําเนินการ 

ท่ี ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะครูและคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

1 ต.ค. 64  ผอ.โรงเรียน 

2 จัดทําโครงการและเสนอความ

เห็นชอบจาก สพป.ลําปาง เขต 1 

และสภาเทศบาลตําบลเมืองยาว 

1 ต.ค. 64  1. นางสาวปริศนา เครือลาว   

 

3. ทุกช้ันเรียนจัดการเรียนรูแนว

เกษตรพอเพียงในสาระสังคมศึกษา

และสอดแทรกในทุกสาระ 

1 ต.ค. 64 -  30 

ก.ย. 65 

1. นางสาวปริศนา เครือลาว  
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ท่ี ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

4. เตรียมโรงเรือน 1 ต.ค. 64 -  30 
ก.ย. 65 

1. นางสาวปริศนา เครือลาว   

 

5. จัดหาลูกกบ  ไกพันธุไข และกอน

เช้ือเห็ดนางฟา 

1 ต.ค. 64 -  30 
ก.ย. 65 

1. นางสาวปริศนา เครือลาว   

 

6. ดําเนินการเล้ียงลูกกบ ไกพันธุไข 

เพาะเห็ดนางฟา 

1 ต.ค. 64 -  30 

ก.ย. 65 

1. นางสาวปริศนา เครือลาว   

 

7. ประเมินผลกิจกรรมเกษตรพอเพียง 1 ต.ค. 64 -  30 

ก.ย. 65 

1. นางสาวปริศนา เครือลาว   

 

8. รายงานผลการดําเนินงานตอ

เทศบาลตําบลเมืองยาว 

30 ก.ย. 65 1. นางสาวปริศนา เครือลาว   

 

 

5. การบริหารความเสี่ยง 

    5.1 ความเสี่ยง 

 5.1.1 นักเรียนบางคนขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติกิจกรรมท่ีไดรับมอบหมาย 

    5.2 การจัดการความเสี่ยง 

 5.2.1 ทําความเขาใจและสรางความตระหนักใหนักเรียนเกินความรับผิดชอบและมีการเสริมแรงเชิงบวก 

6. การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 

1. นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 - ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3  จํานวน  149  คน    
มีความรู ความเขาใจในหลักการเกษตรพอเพียง  
สามารถปฏิบัติกิจกรรมการเกษตรเพื่อการดํารงชีวิตได  
2. นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 – ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3  จํานวน  149  คน          
ลดคาใชจายฟุมเฟอย รูจักประหยัดอดออมรักการ
ทํางานและใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

- สังเกต 
- สอบถาม 
- สัมภาษณ 

 

- แบบสังเกต  
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ 

7.   งบประมาณ 
      7.1 เงินอุดหนุนรายหัว                                   -   บาท 
      7.2  เงินรายไดสถานศึกษา                   -         บาท 
      7.3  เงินสนับสนุนจากทองถ่ิน            30,000   บาท 
      7.4  อื่น ๆ (กิจกรรมพัฒนาผูเรียน)                        3,000   บาท 
  รวมงบประมาณท่ีไดรับ                  33,000   บาท 
     ประมาณการคาใชจาย 
     เงินงบประมาณจากกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2564 จํานวน   33,000   บาท 
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8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  - ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  จํานวน  146  คน  มีความรู 
ความเขาใจหลักการเกษตรพอเพียง 

2.  นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  - ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  จํานวน  146  คน ไดลงมือปฏิบัติ
จริงตามหลักการเกษตรพอเพียง 

3.  นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  - ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  จํานวน  146  คน  รูจักประหยัด 
อดออม สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

4.  นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  - ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  จํานวน  146 คน  มีนิสัยรัก    
การทํางาน มีความรับผิดชอบ  

5.  นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  - ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  จํานวน  146  คน  มีทักษะและ
หลักการเกษตรพอเพียงไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 6.  นักเรียนไดรับประทานอาหารกลางวันท่ีมีประโยชนและครบถวนตามหลักโภชนาการ  
 
 

 
 (ลงช่ือ)…………………..……………….ผูเสนอโครงการ 
       (นางสาวปรศินา เครือลาว) 

                                                   ครูโรงเรียนเมืองยาววิทยา 
 

 
 (ลงช่ือ).......................................ผูอนุมัติโครงการ 
          (นายอนันต   เงาเดช) 
  ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองยาววิทยา 
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รายละเอียดประมาณการคาใชจายแนบทาย 

โครงการเกษตรพอเพียง 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
ลําดับท่ี รายการคาใชจาย จํานวนเงิน (บาท) 

1 ลูกกบ 1,000 ตัว ๆ ละ  5  บาท ขนาดลําตัวยาว 4 เซนติเมตร 5,000 
2 อาหารลูกกบเล็กขนาด 10 กิโลกรัม กระสอบละ 650 บาท 

จํานวน 5 กระสอบ  = 3,250 บาท 
อาหารลูกกบกลางขนาด 20 กิโลกรัม กระสอบละ 620 บาท 
จํานวน 5 กระสอบ = 3,.100 บาท 

6,500 

3 ไกพันธุไข 30 ตัว ๆ ละ 200  บาท 6,000 
4 อาหารไกไข 17 กระสอบ ๆ ละ 500 บาท 8,500 
5 กอนเช้ือเห็ดนางฟา 1,000 กอน ๆ ละ 7 บาท 7,000 
   
   
   
   
 **** รายจายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจายไดทุกรายการ  

รวม 33,000 
 

(ตัวหนังสือ)   (สามหมื่นสามพันบาทถวน) 
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35.  โครงการ คัดแยกขยะในโรงเรียน 
แผนงาน กิจการนักเรียน 
สนองนโยบาย กระทรวง/สพฐ นโยบายท่ี 5 ดานการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
สนองยุทธศาสตร สพฐ. ท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิต 
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย   
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ  
     3.1 ครูจัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีการพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ  
     3.2 ครูสรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข  
     3.3 ครูจัดบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรูใชส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย  
     3.4 ครูประเมนิพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัด
ประสบการณและพัฒนาเด็ก 
สองคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน  
    1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  
          2) นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น และแกปญหา  
         3) นักเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม  
         4) นักเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
         5) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  
        1) นักเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด  
        2) นักเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย  
        3) นักเรียนมีการยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  
        4) นักเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

3.1 ครูสามารถจัดการเรียนรูใหนักเรียนเกิดกระบวนการคิดและคิดสรางสรรคโดยการปฏิบัติจริงและ
สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได  

3.2 ครูสามารถใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูอยางหลากหลายท่ีเอื้อตอการเรียนรู 
3.3  ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
3.4  ครูมีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน 
3.5  ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

ลักษณะโครงการ                โครงการตอเนื่อง    เพื่อพัฒนา 
ผูรับผิดชอบโครงการ  1. วาท่ี ร.ต.หญิงนพัชกร  ปณฤทธิ์ 

2. นางสาวธัญญารัตน  สุวรรณศร  
ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2565 
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1. หลักการและเหตุผล 
 การท่ีปริมาณขยะมูลฝอยมีจํานวนมากข้ึนในแตละวัน  กอใหเกิดความสกปรกตอบริเวณโรงเรียน 
สวนหนึ่งมีสาเหตุมาจากนักเรียนใหความสําคัญกับรูปลักษณและความสะดวกสบายในการบริโภคเปนหลัก 
ผนวกกับคานิยมในการบริโภคแบบท้ิงขวางในลักษณะการใชครั้งเดียว ทําใหมีวัสดุท่ียังมีประโยชนปะปนมากับ
ขยะมูลฝอย เกิดเปนขยะกองโต ขยะเหลานี้ลวนเปนปญหาท่ีทําใหเกิดมลภาวะภายในโรงเรียน ท้ังยังกอใหเกิด
ผลเสียตอสุขอนามัยของนักเรียน และยังเปนปญหาตอการจัดการเรียนรูสําหรับนักเรียนอีกดวย นอกจากนี้
นักเรียนยังมองขามความสําคัญของการคัดแยกขยะท่ีถูกวิธี อันเปนผลทําใหเกิดขยะมากมายในบริเวณ
โรงเรียน ซึ่งเกิดความสกปรกตามมา 
 ดังนั้น โรงเรียนเมืองยาววิทยาจึงเห็นปญหาเหลานี้วามีความจําเปนในการปลูกฝงคุณลักษณะนิสัย
นักเรียนตลอดจนบุคคลากรทุกคนใหมีจิตสํานึกรักษโลกรักส่ิงแวดลอม อันจะทําใหเกิดสุขลักษณะท่ีดี 
บรรยากาศในการจัดการเรียนรูในสถานศึกษาท่ีดี 
 

2. วัตถุประสงค 
2.1  เพื่อฝกนิสัยการท้ิงขยะและคัดแยกขยะท่ีถูกวิธีแกนักเรียน 

 2.2  เพื่อสรางจิตสํานึกใหนักเรียนในการมีสวนรวมกําจัดขยะในโรงเรียน 
           2.3 เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในการคัดแยกขยะไดทุกประเภท 

3.  เปาหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
3.1.1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 146 คนเขาอบรมการคัด

แยกขยะ 
3.1.2  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 146 คนมีจิตสํานึกใน

การคัดแยกขยะ 
3.1.3  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 146 คนมีสวนรวมใน

การคัดแยกขยะ 
3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 นักเรียนมีความรูความเขาใจในการคัดแยกขยะสามารถคัดแยกขยะไดถูกประเภท 
รอยละ 90 
 3.2.2 นักเรียนมีจิตสํานึกในการมีสวนรวมกําจัดขยะในโรงเรียนรอยละ 90 
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4. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 
 

ท่ี 
 

รายการกิจกรรม 
งบประมาณ วัน เดือน ปท่ี

ดําเนินการ 

 

ผูรับผิดชอบ   ตอบแทน   ใชสอย    วัสดุ 
1 ประชุมปรึกษาหารือคณะครู - - - 1 ต.ค. 64  ผูอํานวยการโรงเรียน 
2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

จาก สพป.ลําปาง เขต 1 และ
เทศบาลตําบลเมืองยาว 

- - - 1 ต.ค. 64  วาท่ี ร.ต.หญิงนพัชกร  

ปณฤทธิ์ 

3 จัดทําปายนิเทศใหความรู
เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ 

- - 550 
 

1 ต.ค. 64 -  
30 ก.ย. 65 

วาท่ี ร.ต.หญิงนพัชกร  

ปณฤทธิ์ 

น.ส.ธัญญารัตน  
สุวรรณศร 

4 คาจางสานเสวียนรอบตนไม  
จํานวน 5 ตน ตนละ 500  
บาท 

2,500 - - 1 ต.ค. 64 -  
30 ก.ย. 65 

วาท่ี ร.ต.หญิงนพัชกร  

ปณฤทธิ์ 

น.ส.ธัญญารัตน  
สุวรรณศร 

5 จัดกิจกรรมอบรมการคัดแยก
ขยะ 
-อบรมใหความรูการคัดแยก
ขยะท่ีถูกวิธี 
-กิจกรรมการเขาฐานการ
เรียนรู  
-กิจกรรมการเดินแฟช่ันโชวชุด 
รีไซเคิลของนักเรียน 

 
 

2,500 

 
 

7,450 

 
 

2,000 

 
 

1 ต.ค. 64 -  
30 ก.ย. 65 

 
 
วาท่ี ร.ต.หญิงนพัชกร  

ปณฤทธิ์ 

น.ส.ธัญญารัตน  
สุวรรณศร 

6 ประเมินผลการดําเนินงาน - - - 30 ก.ย. 65 วาท่ี ร.ต.หญิงนพัชกร  

ปณฤทธิ์ 

นางกาญจนา  มณีมูล 
7 รายงานผลโครงการ - - - 30 ก.ย. 65 วาท่ี ร.ต.หญิงนพัชกร  

ปณฤทธิ์ 

นางกาญจนา  มณีมูล 
 รวม 5,000 7,450 2,550   

5.งบประมาณ จํานวน 15,000 บาท 
5.1 งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน จํานวน  3,000 บาท 

5.2 เงินสนับสนุนจากทองถ่ิน   12,000  บาท 

รวม   15,000 บาท 
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6.การวิเคราะห ความเสีย่งของโครงการ 

6.1 ปจจัยความเสี่ยง 
 6.1.1 นักเรียนบางคนคัดแยกขยะไมถูกตอง 

6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง  

6.1.2 จัดกิจกรรมใหนักเรียนในช่ัวโมงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู บูรณาการสอดแทรกกับ
ช่ัวโมงเรียน 

7. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด/ความสําเร็จ คาเปาหมาย วิธีการ/เคร่ืองมือ 
1.นักเรียนสามารถคัดแยกขยะไดถูกประเภท รอยละ 90 แบบสังเกตพฤติกรรม 
2.นักเรียนมีจิตสํานึกในการมีสวนรวมกําจัดขยะใน
โรงเรียน 

รอยละ 90 แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

 
8.การวัดและประเมินผล 

ท่ี ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 
1 นักเรียนสามารถคัดแยกขยะไดถูกประเภท สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 

2 นักเรียนมีจิตสํานึกในการมีสวนรวมกําจัดขยะ
ในโรงเรียน 

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 

 
 

 
 
    
 
 
 

 
 
 
 
 

(ลงช่ือ) .............................................. ผูเสนอโครงการ               
       (วาท่ี ร.ต.หญิงนพัชกร  ปณฤทธิ์) 

   ครูโรงเรียนเมืองยาววิทยา 

 

(ลงช่ือ) .............................................. ผูเสนอโครงการ               
         (นางสาวธัญญารัตน  สุวรรณศร) 

    ครูโรงเรียนเมืองยาววิทยา 

 

(ลงช่ือ) .............................................. ผูอนมุัติโครงการ 
              (นายอนันต   เงาเดช) 

      ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองยาววิทยา 
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36. โครงการ           ประชาสัมพันธ 
แผนงาน     ความสัมพันธกับชุมชน 
สนองนโยบาย กระทรวง/สพฐ ขอท่ี 6 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมี

สวนรวมในการจัดการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร สพฐ. ท่ี 2 สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 

กลยุทธ 2.4 
สนองยุทธศาสตร/พันธกิจโรงเรียน ขอท่ี 5 พัฒนาประสิทธิ์ภาพการบริหารจัดการการศึกษา 
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย   
    มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
    ขอ 2.5 ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุน
    การจัดประสบการณ 
    ขอ 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม 
สองคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
    มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ขอ 2.2 มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
    ขอ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และ    การจัดการเรียนรู 
ลักษณะโครงการ                โครงการตอเนื่อง    เพื่อพัฒนา 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวณัฏฐธิดา  ขัติขาม                                                                                              

    นางสาวภัทรานิษฐ  จะมัง 

 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2565 
……………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 
 งานประชาสัมพันธของโรงเรียน เปนงานเผยแพรขอมูลขาวสารการดําเนินงาน และผลสําเร็จของ
การดําเนินงานของโรงเรียนในดานตางๆ เปนงานท่ีเผยแพรขอมูลขาวสารและกิจกรรมท่ีถูกตองและเปน
ประโยชนตอผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานอื่นๆ อีกท้ังเปนงานท่ีเสริมสรางความสัมพันธและความเขาใจท่ีดี
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนเพื่อใหเกิดความรวมแรงรวมใจในการพัฒนางานทุกภาคสวน โรงเรียนเมืองยาว
วิทยาไดตระหนักถึงความสําคัญ และความจําเปนของงานดังกลาว จึงไดกําหนดใหมีโครงการประชาสัมพันธ 
เพื่อใหชุมชนเขาใจบทบาทหนาท่ีของโรงเรียน และเขามามีสวนรวมพรอมท้ังใหการสนับสนุนการดําเนินงาน
และกิจกรรมตางๆของโรงเรียนมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ยังกอใหเกิดภาพลักษณท่ีดีงามของโรงเรียนในมุมมอง
ของผูปกครองและประชาชนท่ัวไป 
  
3. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อเผยแพรขาวสารของโรงเรียนแกประชาชน หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
2.2 เพื่อประชาสัมพันธขอมูลและกิจกรรมตางๆ ภายในโรงเรียน แกคณะครู นักเรียน และบุคคลภายนอก

สถานศึกษา 
 



 

  
โรงเรียนเมืองยาววิทยา  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง  เขต 1    

   

    160 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2565                    

  
   

3.   เปาหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 
  1) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธในปายประชาสัมพันธของโรงเรียนตลอดปการศึกษา 
  2) จัดทําแผนผับ/เอกสารโรงเรียนเมืองยาววิทยาเพื่อเผยแพรขาวสารการดําเนินงานใหแก
 หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
  3) จัดซื้อชุดอุปกรณสนับสนุนงานประชาสัมพันธ                                                            
  4) โรงเรียนเผยแพรขาวสารและขอมูลไปยัง Web Site ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
 ประถมศึกษาลําปางเขต 1 ทุกครั้งท่ีไดดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  - ผูปกครองรอยละ 80 มีความพึงพอในการดําเนินงานประชาสัมพันธของโรงเรียน 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 

ท่ี รายการกิจกรรม งบประมาณ วัน เดือน ป
ท่ีดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

1 การประชาสัมพันธ
ขาวสารภายในโรงเรียน 
 

- - - 1 ต.ค. 64  นางสาวณัฏฐธิดา  
ขัติขาม 

2 กิจกรรมเผยแพร
ขาวสารโดยจัดทําแผน
พับภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 

- - - 1 ต.ค. 64 -  
30 ก.ย. 65 

-นางสาวณัฏฐธิดา  
ขัติขาม 
-นางสาวภัทรานิษฐ  

จะมัง 

 
3 จัดซื้ออุปกรณสนับสนุน

งานประชาสัมพันธ 
 

- - 2,000. 1 ต.ค. 64 -  
30 ก.ย. 65 

นางสาวณัฏฐธิดา  
ขัติขาม 

4 กิจกรรมเผยแพร
ขอมูล/ขาวสารท่ี   
Web Site ของ 
สพป.ลป เขต1 

- - - 1 ต.ค. 64 -  
30 ก.ย. 65 

-นางสาวณัฏฐธิดา  
ขัติขาม 
-นางสาวภัทรานิษฐ  
จะมัง 
 

5. วัดและประเมินผล/
รายงานโครงการ 

- - - 30 ก.ย. 65 นางสาวณัฏฐธิดา  
ขัติขาม 

รวม - - 2,000.   

5. งบประมาณ จํานวน  2,000  บาท 

5.1 งบประมาณจาก งบอุดหนุนรายหัว จํานวน  2,000  บาท 

5.2 งบประมาณจาก  - จํานวน  -  บาท 
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6. การวิเคราะห ความเสีย่งของโครงการ 

6.1 ปจจัยความเสี่ยง 

 6.1.1 การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารแกผูปกครอง ครูและนักเรียนไมทันตอเหตุการณ 
 6.1.2 การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารในwebsiteไมทันตอเหตุการณ 
6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง  

 6.2.1 จัดทําแผนงาน/กําหนดระยะเวลาการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหสอดคลองกับขาว เหตุการณ
วันสําคัญ และทันตอเหตุการณ 
 6.2.2 ใหบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยี จัดทําการเผยแพรขอมูลขาวสารดานตางๆของ
โรงเรียนลงในwebsite เพื่อใหทันตอเหตุการณ 

 
7. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ/คาเปาหมาย และ การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัด/ความสําเร็จ คาเปาหมาย วิธีการ/เคร่ืองมือ 
1. การประชาสัมพันธขาวสาร
ภายในโรงเรียน 

รอยละ 100 - สํารวจ, ตรวจสอบรองรอยการบันทึกภาพ/แฟมเก็บ
ใบงานประชาสัมพันธ, รายงานโครงการ 

2. การจัดทําแผนพับ/เอกสาร
ประชาสัมพันธภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

รอยละ 100 - ตรวจรองรอยบันทึกภาพ, การจัดทําแผนพับเอกสาร 
/ รายงานโครงการ 

3. การจัดซื้ออุปกรณสนับสนุน
งานประชาสัมพันธ 

รอยละ 100 
 

- จัดซื้อ/หลักฐานการจัดซื้อ 

4. การเผยแพรขอมูลขาวสารท่ี 
Websiteของ สพป.ลําปาง เขต 1   

รอยละ 90 - ตรวจรองรอยบันทึกภาพถายการเผยแพรท่ี      
Web Site สพป.ลําปาง เขต 1 / รายงานโครงการ 

5. ผูปกครองมีความพึงพอใจใน
การดําเนินงานประชาสัมพันธของ
โรงเรียน 

รอยละ 80 - สัมภาษณ / แบบสัมภาษณ, รายงานโครงการ 
 

 
8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
       8.1 มีการประชาสัมพันธกิจกรรมของโรงเรยีนตลอดปการศึกษา 
       8.2 ชุมชน/หนวยงาน/รับทราบความเคล่ือนไหวงานดานการศึกษาและกิจกรรมดานอื่นๆ 
 

 
     (ลงช่ือ)……………….……………..………….ผูเสนอโครงการ      

                      (นางสาวณัฏฐธิดา  ขัติขาม)    
                                              ครู โรงเรียนเมืองยาววิทยา  
 
 
                  (ลงช่ือ).............................................  ผูอนุมัติโครงการ 

              (นายอนันต   เงาเดช) 
    ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองยาววิทยา 
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37.  โครงการ  ประชุมคณะกรรมการระดับโรงเรียน 

แผนงาน  สัมพันธชุมชน 

สนองนโยบาย กระทรวง/สพฐ นโยบายท่ี 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

สนองยุทธศาสตร สพฐ. ท่ี 2 สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 

สนองยุทธศาสตร/พันธกิจโรงเรียน ขอท่ี 5 พัฒนาประสิทธิ์ภาพการบริหารจัดการการศึกษา 

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย   

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.5 โรงเรียนใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัด

ประสบการณ 

      2.6 โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม 

สองคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

      2.1 โรงเรียนมีเปาหมายวิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 

     2.2 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

   2.6 โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู 

ลักษณะโครงการ                โครงการตอเนื่อง    เพื่อพัฒนา 

ผูรับผิดชอบโครงการ  1. นางสาวปริศนา เครือลาว 

    2. นางรุงทิวา แพทยรักษา   

ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2565 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 

 การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในปจจุบัน ไดใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพราะคนใน

ชุมชนยอมรูและเขาใจสภาพปญหา การพัฒนาการศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีตอง

ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อวางแผนดําเนินงานกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองนักเรียนและชมรมศิษย

เกาอยางตอเนื่อง  

2. วัตถุประสงค 

 2.1 เพื่อใหคณะกรรมการสถานศึกษา เครือขายผูปกครองนักเรียน กรรมการกองทุนชวยเหลือเด็ก 

และชมรมศิษยเกามีสวนรวมในการจัดการศึกษา และพัฒนาสถานศึกษา 

 2.2 เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางครู คณะกรรมการสถานศึกษา เครือขายผูปกครอง

นักเรียนและชมรมศิษยเกา 
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3. เปาหมาย 

 3.1 จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เครือขายผูปกครองนักเรียน คณะกรรมการกองทุนฯและ

ชมรมศิษยเกา อยางนอย 2 ครั้ง/ป 

 3.2 คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองนักเรียนและชมรมศิษยเกามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

รวมพัฒนาโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพโดยเกิดจากความรวมมือรวมใจอยางตอเนื่อง 

4.   วิธีดําเนินการ 

ท่ี ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 ประชุมวางแผน 1 ต.ค. 64  ผูอํานวยการโรงเรียน 

2 เสนอแผนงาน/โครงการ 1 ต.ค. 64  นางสาวปริศนา เครือลาว 

3 

 

แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 

ประชุมผูท่ีเกี่ยวของ 

1 ต.ค. 64 -  30 ก.ย. 65 ผูอํานวยการโรงเรียน 

 

4 ดําเนินตามโครงการ 1 ต.ค. 64 -  30 ก.ย. 65 นางรุงทิวา  แพทยรักษา 

นางสาวปริศนา เครือลาว 

5 

 

 

 

-ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

-ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ 

-ประชุมผูปกครองนักเรียน 

-ประชุมชมรมศิษยเกา 

1 ต.ค. 64 -  30 ก.ย. 65 

 

ผูอํานวยการโรงเรียน 

นางรุงทิวา  แพทยรักษา 

นางสาวปริศนา เครือลาว 

6 สรุปและประเมินรายงานผล 30 ก.ย. 65 นางสาวปริศนา เครือลาว 

 

5. การบริหารความเสี่ยง 

    5.1 ความเสี่ยง   

           5.1.1 คณะกรรมการสถานศึกษา เครือขายผูปกครองนักเรียน คณะกรรมการกองทุนฯและชมรม

ศิษยเกา มาไมครบองคประชุม 

5.1.2 คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองนักเรียนและชมรมศิษยเกามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

รวมพัฒนาโรงเรียนไมตอเนื่อง 

    5.2 การจัดการความเสี่ยง 

           5.2.1 ทางโรงเรียนจัดทําหนังสือเชิญเขารวมประชุมจากคณะกรรมการสถานศึกษา เครือขาย

ผูปกครองนักเรียน คณะกรรมการกองทุนฯและชมรมศิษยเกา ทุกครั้ง 

5.2.2 ขอความรวมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองนักเรียนและชมรมศิษยเกา รวม

พัฒนาโรงเรียนอยางตอเนื่อง 
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6.  การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 

ผลผลิต(Outputs) 

1.คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองนักเรียน 

คณะกรรมการกองทุนและชมรมศิษยเกามีสวนรวมในการจัด

การศึกษา 

2.เกิดความรวมมือรวมใจและความสัมพันธอันดีระหวาง

โรงเรียนกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองนักเรียนและ

ชมรมศิษยเกา 

ผลลัพธ(Outcomes) 

1.คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองนักเรียนและชมรม

ศิษยเกามีทัศนคติ มีความเขาใจและใหความรวมมือในการจัด

การศึกษาเปนอยางดี 

2.คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองนักเรียนและชมรม

ศิษยเกาใหการสนับสนุนชวยเหลือในการระดมทรัพยากรเพื่อ

การศึกษาของนักเรียน 

 

 

สังเกต 

 

 

สังเกต 

 

สอบถาม 

 

สังเกต 

 

แบบสังเกต 

 

 

แบบสังเกต 

 

แบบสอบถาม 

 

บันทึกการบริจาค 

7.   งบประมาณ 

       7.1 เงินอุดหนุนรายหัว                  2,000   บาท 

       7.2  เงินรายไดสถานศึกษา                  -      บาท 

       7.3  เงินสนับสนุนจากทองถ่ิน               -      บาท 

       7.4  อื่นๆ (งบจากสพป.ลําปางเขต1)   9,250    บาท 

                     รวมงบประมาณท่ีไดรับ         12,250   บาท 

 ประมาณการคาใชจาย 

  1. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา    9,250   บาท 

สําหรับประธานกรรมการสถานศึกษา ครั้งละไมเกิน 625  บาท  

= 625x1x2 = 1,250  บาท 

สําหรับกรรมการ ครั้งละไมเกิน  500  บาท    

= 500x8x2 = 8,000  บาท 

รวม  9,250  บาท 

            2. คาอาหารวาง  3,000 บาท 
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8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

       คณะกรรมการสถานศึกษา เครือขายผูปกครองนักเรียน  คณะกรรมการกองทุนชวยเหลือเด็กและชมรม

ศิษยเการวมพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนมีผลทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

 

 

 (ลงช่ือ)……………….………………….……ผูเสนอโครงการ            

          ( นางสาวปริศนา เครือลาว)                                 

          ครูโรงเรียนเมืองยาววิทยา               

                          

(ลงช่ือ)..……….……….…………..…………ผูเสนอโครงการ         

                                          (นางรุงทิวา  แพทยรักษา) 

           ครูโรงเรียนเมืองยาววิทยา 

 

                                          

                                         (ลงช่ือ)................................................ผูอนุมัติโครงการ 

          (นายอนันต  เงาเดช) 

                                               ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองยาววิทยา 
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ภาคผนวก 
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ปฏิทินการปฏบิัตงิาน ประจําปการศึกษา 2564 
โรงเรียนเมืองยาววิทยา กลุมเครือขายเมืองยาวแมสัน 

ตําบลเมืองยาว อําเภอหางฉัตร จังหวดัลําปาง 
 
 

เดือน มิถุนายน 2564 
สัปดาหท่ี อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร 

1   1 2 3 4 5 
2 6 7 8 9 10 11 12 
3 13 14 15 16 17 18 19 
4 20 21 22 23 24 25 26 
5 27 28 29 30    

 
27 พฤษภาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
30 พฤษภาคม 2564 ประชุมผูปกครอง ในการเปดภาคเรียน ปการศึกษา 2564 
1 มิถุนายน 2564     เปดภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 
1-11 มิถุนายน 2564 เตรียมพรอมการเปดภาคเรียน เรียนตามตารางเรียนภาคเรียนท่ี 1/2564 
3 มิถุนายน 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษาาของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชิน ี 
7 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธกิจกรรมชุมนุม 
17 มิถุนายน 2564 วันไหวคร ู
24 มิถุนายน 2564 
4 มิถุนายน 2564 อบรมนักเรียนประจําสัปดาห 
11 มิถุนายน 2564 อบรมนักเรียนประจําสัปดาห 
18 มิถุนายน 2564 อบรมนักเรียนประจําสัปดาห 
25 มิถุนายน 2564 อบรมนักเรียนประจําสัปดาห 
30 มิถุนายน2564 คณะครสูงแผนการจัดการเรียนรูใหผูอํานวยการ 
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เดือน กรกฎาคม 2564 
สัปดาหท่ี อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร 

5     1 2 3 
6 4 5 6 7 8 9 10 
7 11 12 13 14 15 16 17 
8 18 19 20 21 22 23 24 
9 25 26 27 28 29 30 31 

 
1 กรกฎาคม 2564 วันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ 
2 กรกฎาคม 2564 อบรมนักเรียนประจําสัปดาห 
9 กรกฎาคม 2564 อบรมนักเรียนประจําสัปดาห 
16 กรกฎาคม 2564 อบรมนักเรียนประจําสัปดาห 
23 กรกฎาคม 2564 อบรมนักเรียนประจําสัปดาห 
24 กรกฎาคม 2564 วันอาสาฬหบูชา 
25 กรกฎาคม 2564 วันเขาพรรษา 
26 กรกฎาคม 2564 หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา 
27 กรกฎาคม 2564 หยุดชดเชยวันเขาพรรษา 
28 กรกฎาคม 2564วันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว 
30 กรกฎาคม2564 คณะครูสงแผนการจัดการเรียนรูใหผูอํานวยการ 
30 กรกฎาคม 2564 อบรมนักเรียนประจําสัปดาห 
 

เดือน สิงหาคม 2564 
สัปดาหท่ี อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร 

10 1 2 3 4 5 6 7 
11 8 9 10 11 12 13 14 
12 15 16 17 18 19 20 21 
13 22 23 24 25 26 27 28 
14 29 30 31     

 
6 สิงหาคม 2564 อบรมนักเรียนประจําสัปดาห 
3 – 6 สิงหาคม 2564 สอบกลางภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 
12 สิงหาคม 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี พันปหลวง 
13 สิงหาคม 2564 อบรมนักเรียนประจําสัปดาห 
20 สิงหาคม 2564 อบรมนักเรียนประจําสัปดาห 
27 สิงหาคม 2564 อบรมนักเรียนประจําสัปดาห 
31 สิงหาคม2564 คณะครสูงแผนการจัดการเรียนรูใหผูอํานวยการ 
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เดือน กันยายน 2564 
สัปดาหท่ี อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร 

14    1 2 3 4 
15 5 6 7 8 9 10 11 
16 12 13 14 15 16 17 18 
17 19 20 21 22 23 24 25 
18 26 27 28 29 30   

 
3 กันยายน 2564 อบรมนักเรียนประจําสัปดาห 
10 กันยายน 2564 อบรมนักเรียนประจําสัปดาห 
17 กันยายน 2564 อบรมนักเรียนประจําสัปดาห 
24 กันยายน 2564 (วันหยุดราชการกรณีพิเศษเนื่องในวนัมหิดล)ตามมติครม. 
30 กันยายน 2564 คณะครสูงแผนการจัดการเรียนรูใหผูอํานวยการ 
 

เดือน ตุลาคม 2564 
สัปดาหท่ี อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร 

18      1 2 
19 3 4 5 6 7 8 9 
20 10 11 12 13 14 15 16 
 17 18 19 20 21 22 23 
 24 25 26 27 28 29 30 
 31       

 
6 ตุลาคม 2564 เปนวันหยุดราชการประจําภาคใตประเพณีสารทเดือนสิบ (ตามมติ ครม.) 
4 - 8 ตุลาคม 2564 สอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

13 ตุลาคม 2564 วันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร (ร.9) 
11 - 15 ตุลาคม 2564 กรอกผลการเรียน 
18 - 20 ตุลาคม 2564 สง ปพ. 5 
22 ตุลาคม2564 หยุดชดเชยวันปยมหาราช (ตามมติ ครม.) 
23 ตุลาคม 2564 วันปยมหาราช 
29 ตุลาคม 2564 ประกาศผลการสอบภาคเรียนท่ี 1/2564 
29 ตุลาคม 2564 คณะครสูงแผนการจัดการเรียนรูใหผูอํานวยการ 
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เดือน พฤศจิกายน 2564 
สัปดาหท่ี อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร 

1  1 2 3 4 5 6 
2 7 8 9 10 11 12 13 
3 14 15 16 17 18 19 20 
4 21 22 23 24 25 26 27 
5 29 30      
        

 
1 พฤศจิกายน 2564 เปดภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564, แจกประกาศผลการสอบ ภาคเรียนท่ี 1/2564 
5 พฤศจิกายน 2564 อบรมนักเรียนประจําสัปดาห 
12 พฤศจิกายน 2564 อบรมนักเรียนประจําสัปดาห 
19 พฤศจิกายน 2564 อบรมนักเรียนประจําสัปดาห 
26 พฤศจิกายน 2564 อบรมนักเรียนประจําสัปดาห 
30 พฤศจิกายน 2564 คณะครสูงแผนการจัดการเรียนรูใหผูอํานวยการ 
 

เดือน ธันวาคม 2564 
สัปดาหท่ี อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร 

6    1 2 3 4 
7 5 6 7 8 9 10 11 
8 12 13 14 15 16 17 18 
9 19 20 21 22 23 24 25 
10 26 27 28 29 30 31  
        

 
3 ธันวาคม 2564 อบรมนักเรียนประจําสัปดาห 
6 ธันวาคม 2564 วันหยุดชดเชย วันคลายวันพระราชสมภพ รัชกาลท่ี 9 
10 ธันวาคม 2564 วันหยุดชดเชย วันรัฐธรรมนูญ 
10 ธันวาคม 2564 อบรมนักเรียนประจําสัปดาห 
17 ธันวาคม 2564 อบรมนักเรียนประจําสัปดาห 
24 ธันวาคม 2564 อบรมนักเรียนประจําสัปดาห 
25 ธันวาคม 2564 กิจกรรมวันคริสตมาส 
30 ธันวาคม 2564 คณะครูสงแผนการจัดการเรียนรูใหผูอํานวยการ 
31 ธันวาคม 2564 วันหยุดชดเชย วันส้ินป 
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เดือน มกราคม 2565 
สัปดาหท่ี อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร 

11       1 
12 2 3 4 5 6 7 8 
13 9 10 11 12 13 14 15 
14 16 17 18 19 20 21 22 
15 23 24 25 26 27 28 29 
16 30 31      

 
1- 3 มกราคม 2565 วันหยุดชดเชย วันข้ึนปใหม 

7   มกราคม 2565 กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 
8 มกราคม 2565 วันหยุดชดเชย วันข้ึนปใหม (เสารท่ีสองของเดือนมกราคม) 

7 มกราคม2565 อบรมนักเรียนประจําสัปดาห 

14 มกราคม2565 อบรมนักเรียนประจําสัปดาห 

16 มกราคม 2565 วันหยุดชดเชย วันครู 
19 มกราคม 2565 วันสถาปนาโรงเรียน 
21 มกราคม2565 อบรมนักเรียนประจําสัปดาห 

28 มกราคม2565 อบรมนักเรียนประจําสัปดาห 

31 มกราคม 2565 คณะครสูงแผนการจัดการเรียนรูใหผูอํานวยการ 
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เดือน กุมภาพันธ 2565 
สัปดาหท่ี อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร 

17   1 2 3 4 5 
18 6 7 8 9 10 11 12 
19 13 14 15 16 17 18 19 
20 20 21 22 23 24 25 26 
21 27 28      
        

 
1– 4 กุมภาพันธ 2565 สอบกลางภาคเรียน ระดับมัธยมศึกษา 
4 กุมภาพันธ 2565 อบรมนักเรียนประจําสัปดาห 
1 – 3 กุมภาพันธ 2565 วันตรุษจีน 
11 กุมภาพันธ 2565 อบรมนักเรียนประจําสัปดาห 
14 กุมภาพันธ 2565 วันวาเลนไทล 
15 กุมภาพันธ 2565 หยุดเรียน เน่ืองในวันมาฆบูชา 
16 กุมภาพันธ 2565 วันหยุดชดเชยเน่ืองในวันมาฆบูชา 
18 กุมภาพันธ 2565 อบรมนักเรียนประจําสัปดาห 
25 กุมภาพันธ 2565 อบรมนักเรียนประจําสัปดาห 
28 มกราคม 2565 คณะครสูงแผนการจัดการเรียนรูใหผูอํานวยการ 
 

เดือน มีนาคม 2565 
สัปดาหท่ี อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร 

22   1 2 3 4 5 
23 6 7 8 9 10 11 12 
24 13 14 15 16 17 18 19 
25 20 21 22 23 24 25 26 
 27 28 29 30 31   
        

 
 

4 มีนาคม 2565 อบรมนักเรียนประจําสัปดาห 

11 มีนาคม 2565 อบรมนักเรียนประจําสัปดาห 

18 มีนาคม 2565 อบรมนักเรียนประจําสัปดาห 

25 มีนาคม 2565 อบรมนักเรียนประจําสัปดาห 

   มีนาคม 2565 สอบการอาน ป.1 
   มีนาคม 2565 สอบ O-NET ป.6,ม.3 
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   มีนาคม 2565 สอบNT ป.3 
25 มีนาคม 2565 คณะครูสงแผนการจัดการเรียนรูใหผูอํานวยการ 

21 – 25 มีนาคม 2565 สอบปลายภาคเรียน ระดับมัธยมศึกษา สอบปลายป ระดับช้ันประถมศึกษา 
28 – 31 มีนาคม 2565 ครูผูสอนจัดทําคะแนนผลการเรียน 
31 มีนาคม 2565 ประชุมผูปกครองรับผลการสอบปลายภาคเรียน ระดับมัธยมศึกษา และผลสอบปลายป 
ระดับช้ันประถมศึกษา 
31 มีนาคม 2565 กิจกรรมปจฉิมนิเทศ และอนุมัติผลการเรียนทุกระดับช้ัน 
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การใหความเห็นชอบ 
 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                     
             โรงเรียนเมืองยาววิทยา  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1  ในคราวประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ครั้งท่ี  3/2564  เมื่อ 30 กันยายน  2564  ท่ีประชุมไดพิจารณาราง
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งไดจัดทําข้ึนตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1 และสถานศึกษามีความเห็นชอบใหนําแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใชเปนกรอบแนวทางและเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตลอดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของโรงเรียนเมืองยาววิทยา ใหบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายท่ีวางไว จึงลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 
 
 
 
 
 
                                                                (นายกิตติภณ  ใจคําตา) 
                                                        ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  โรงเรียนเมืองยาววิทยา 
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คณะผูจัดทํา 
 

1. นายอนันต  เงาเดช   ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองยาววิทยา  
2. นางสาวศรสวรรค  คณะเลิศ  คร ู
3. วาท่ีรอยตรีหญิงจันทรจิรา  อินตะกัน คร ู
4. นางมัณฑนา  สุวรรณศร   ครูชํานาญการพิเศษ 
5. นางสาวธัญญารัตน  สุวรรณศร  คร ู
6. นางสาวิตรี  ปนแกว   ครูชํานาญการพิเศษ 
7. นายจรัล  ปนแกว   ครูชํานาญการ 
8. นางกาญจนา  มณีมูล   ครูชํานาญการพิเศษ 
9. นางสาวปรศินา  เครือลาว   คร ู
10. นางสาวณัฏฐธิดา  ขัติขาม   คร ู
11. วาท่ีรอยตรีหญิงนพัชกร  ปณฤทธิ์   คร ู
12. นายประยูร  แลกันทะ   ครูชํานาญการพิเศษ 
13. นางรุงทิวา  แพทยรักษา   ครูชํานาญการ 
14. นางรัชนี  ทองสุข    ครูชํานาญการพิเศษ 
15. นางสาวกชกร  สถาพร   คร ู
16. นางอัศศิริ  จันตา             ครูอัตราจาง 
17. นางสาวศิริอร ศรีราษฎร            ครูอัตราจาง 
18. นางสาวภัทรานิษฐ  จะมัง              เจาหนาท่ีธุรการ 
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