
 

 

๑ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

โรงเรยีนชุมชนแม่ลาศึกษา 

เอกสารงานวชิาการ เลขที ่๓/๒๕๖๓ 



 

 

๑ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

คู่มือบริหารงานวิชาการ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ 

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

แนวคิด  
งานวิชาการเป็นงานหลัก  หรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕  มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปให้
สถานศึกษาให้มากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระ  คล่องตัว  รวดเร็ว  
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  สถานศึกษา ชุมชน ท้องถ่ิน และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญท าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการสามารถ พัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน ชุมชน ท้องถ่ิน ได้อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานด้านวิชาการได้โดยอิสระ  คล่องตัว  รวดเร็ว และสอดคล้องกับความ

ต้องการของนักเรียน สถานศึกษา  ชุมชน และท้องถ่ิน 
๒. เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพสอดคล้องกับ

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน  เพื่อพัฒนาตนเอง และการประเมินจาก
หน่วยงานภายนอก 

๓. เพื่อให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  ตลอดจนปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาการ
เรียนรู้ที่สนองตามความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถ่ิน โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

๔. เพื่อให้สถานศึกษาได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและของ
บุคคล  ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นๆอย่างกว้างขวาง 

ขอบข่าย / ภารกิจ 
๑. การพัฒนาหรอืการด าเนินการเกี่ยวกบัการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถ่ิน 
๒. การวางแผนงานด้านวิชาการ 
๓. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
๔. การพัฒนาหลกัสูตรของสถานศึกษา 
๕. การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
๖. การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
๗. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
๘. การพัฒนาและส่งเสริมใหม้ีแหล่งเรียนรู้ 
๙. การนิเทศการศึกษา 
๑๐การแนะแนว 



 

 

๒ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๑๑.การพฒันาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
การสง่เสรมิชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
๑๒. การทัศนศึกษา 
๑๓. การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกับสถานศึกษาและ องค์กรอื่น 
๑๔. การสง่เสรมิและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว  องค์กร   หน่วยงาน  สถานประกอบการและ
สถาบันอื่นทีจ่ัดการศึกษา 
๑๕.การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
๑๖. การคัดเลือกหนังสือ  แบบเรียนเพือ่ใช้ในสถานศึกษา 
๑๗. การพัฒนาและใช้เทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
๑๘. การสง่เสรมิชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

๓ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายธวัช  โลกา 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศกึษา 

นางไพจิตรา  นันติอปู 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

นางสุทิน  แก้วเสมอ 
ครูช านาญการพิเศษ 
วิชาการระดับปฐมวัย 

นางไพจิตรา  นันติอูป 
ครชู านาญการพิเศษ 

วิชาการระดับประถมศึกษา 

นางสาวพิมชนก  มณีธร 
ครูช านาญการ 

วิชาการระดับมัธยม 



 

 

๔ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กรอบการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ  ๑๘ ข้อ ดังน้ี 

นางไพริน  ทรัพย์ไพวัลย์ 
ครู 

งานพัฒนาหลักสูตร 

นางมาลี  ค าภีระ 
ครูช านาญการพิเศษ 
งานหลักสูตรท้องถิ่น 

นางสาวอัญชลีพร  กุลบุตร 
ครู 

งานแหล่งเรียนรู้ 

นางสาวณัฐกานต์ แหลมมาก 
ครู 

งานทัศนศึกษา 

นายพิพัฒน์  ทองปินตา 
ครู 

งานแนะแนว,ห้องสมุด 

นายทศพร พจนาปิยะกุล 
ครู 

งานแหล่งเรียนรู้ 



 

 

๕ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
๑.  การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น  

ผู้รับผิดชอบ 
๑. นางไพจิตรา   นันติอูป  ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 
๒. นางสาวพิมชนก มณีธร  ต าแหน่ง ครูช านาญการ  
๓. นางไพริน  ทรัพย์ไพวัลย ์ ต าแหน่ง ครู  
๔. นางมาลี    ค าภีระ  ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 
มีหน้าท่ีปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปน้ี 

 ๑.๑ ศึกษาวิเคราะห์เอกสารการศึกษาข้ันพื้นฐานพ.ศ.๒๕๕๑(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) สาระแกนกลาง
ของกระทรวงศึกษาธิการ  ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของสังคม ชุมชน และ
ท้องถ่ิน 
 ๑.๒  วิเคราะห์  สภาพแวดล้อม  และประเมินสภาพสถานศึกษา  เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ภารกิจ  
เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์  โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายรวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๑.๓  จัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่างๆที่ก าหนดให้ มีในหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์  เป้าหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้เดียวกันและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
 ๑.๔  น าหลักสูตรไปใช้  ในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการการใช้หลักสูตรให้เหมาะสม 
 ๑.๕  นิเทศการใช้หลักสูตร  
 ๑.๖  ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร 
 ๑.๗  ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 
 
๒. การวางแผนงานด้านวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ 
๑. นางไพจิตรา   นันติอูป  ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 
๒. นางสาวพิมชนก  มณีธร ต าแหน่ง ครูช านาญการ  
๓. นางไพริน  ทรัพย์ไพวัลย ์ ต าแหน่ง คร ู
๔. นางสาวณัฐกานต์ แหลมมาก ต าแหน่ง ครู  
มีหน้าท่ีปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปน้ี 
๒.๑ วางแผนงานด้านวิชาการ  
๒.๒ วางแผนการจัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
๒.๓ วางแผนการจัดกิจกรรมคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยม ๑๒ ประการ 
๒.๔ พัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนตามบริบทของผู้เรยีน 
 

๓. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ 
๑. นางไพจิตรา   นันติอูป  ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 
๒. นางสาวพิมชนก   มณีธร  ต าแหน่ง ครูช านาญการ  



 

 

๖ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
มีหน้าท่ีปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปน้ี 
๓.๑ จัดตารางเรียน ตารางสอน 
๓.๒ วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียน  
๓.๓ วางแผนเพื่อพัฒนา สง่เสรมิและแก้ไขปญัหาของผูเ้รียน 
 

๔. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ 
๑. นางไพจิตรา   นันติอูป  ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 
๒. นางสาวพิมชนก   มณีธร  ต าแหน่ง ครูช านาญการ  
๓. นางไพริน  ทรัพย์ไพวัลย ์ ต าแหน่ง คร ู
๔. หัวหน้ากลุม่สาระ ๘ กลุม่สาระการเรียนรู ้
มีหน้าท่ีปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปน้ี 

 ๔.๑ ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ปี ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
 ๔.๒ วิเคราะห์  สภาพแวดล้อมและประเมินสภาพสถานศึกษา เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ภารกิจ  เป้าหมาย 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายรวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๔.๓  จัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่างๆ  
 ๔.๔  น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการการใช้หลักสูตรให้เหมาะสม 
 ๔.๕  นิเทศการใช้หลักสูตร  
 ๔.๖  ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร 
 ๔.๗  ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 
 
๕. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

ผู้รับผิดชอบ 
๑. นางไพจิตรา   นันติอูป  ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 
๒. นางสาวพิมชนก   มณีธร  ต าแหน่ง ครูช านาญการ  
๓. นางไพริน  ทรัพย์ไพวัลย ์ ต าแหน่ง คร ู
๔. นางสาวณัฐกานต์ แหลมมาก ต าแหน่ง ครู  
มีหน้าท่ีปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปน้ี 

 ๕.๑ ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
 ๕.๒ ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ 
ความถนัดของผู้เรียน  ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์  การประยุกต์ใช้ความรู้
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและการปฏิบัติจริง  การส่งเสริมการอ่านและใฝ่รู้
อย่างต่อเนื่อง  การผสมผสานความรู้ต่างๆ ให้สมดุลกัน  ปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระกิจกรรม  ทั้งนี้โดยจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อ



 

 

๗ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้และการน าภูมิปัญญาท้องถ่ินมามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามความ
เหมาะสม 
 ๕.๓ จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่างๆ โดยเน้นการนิเทศที่ร่วมมือช่วยเหลือ
กันแบบกัลยาณมิตร เช่น นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน หรือแบบอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม 
 ๕.๔ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
 
๖.  การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

ผู้รับผิดชอบ 
๑. นางไพจิตรา   นันติอูป  ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 
๒. นางสาวพิมชนก   มณีธร  ต าแหน่ง ครูช านาญการ 
๓. นางไพริน  ทรัพย์ไพวัลย ์ ต าแหน่ง คร ู
 
มีหน้าท่ีปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปน้ี 

 ๖.๑  ก าหนดระเบียบ  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา 
 ๖.๒  ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการวัดผล และประเมินผลแต่ละรายวิชา ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษา สาระการเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้  แผนการจัดการเรียนรู้  และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๖.๓  ส่งเสริมให้ครูด าเนินการวัดผล  และประเมินผลการเรียนการสอน โดยเน้นการประเมินตาม
สภาพจริง จากกระบวนการ การปฏิบัติ และผลงาน 

๖.๔  จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น สถาน
ประกอบการ และอื่นๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
 ๖.๕  พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน 

 
งานวัดผลและประเมินผล มีขอบข่ายงานดังนี ้

             ๑. งานข้อสอบ มีแนวปฏิบัติดังนี ้ 
                 ๑.๑ จัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลกัสูตร  
                 ๑.๒ จัดสร้างเครื่องมือวัดผลทีม่ีคุณภาพ และปรับปรงุการสร้างข้อสอบของครูอาจารย์ให้มี
มาตรฐานและประสทิธ์ิภาพ โดยการอบรมให้ความรู้ ประชุมปฏิบัติการสร้างข้อสอบ  
                 ๑.๓ ให้มีคณะกรรมการวัดผลของโรงเรียนเพือ่วัดผลและประเมินผลการเรียนของนักเรียนเป็นไป
ตามเกณฑ์ทีก่ าหนด  
                 ๑. ๔ วางแผนก าหนดระยะเวลาการวัดผลและประเมินผลและจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกบัหลักสูตรและเวลาเรียน 
            ๒. งานสถิติผลสัมฤทธ์ิ มีแนวปฏิบัติ ดังนี ้ 
                 ๒.๑ วิเคราะหผ์ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและน าผลการวิเคราะห์มาใช้  เพื่อปรับปรุงการเรียน   
การสอน  
                 ๒.๒ จัดท าสถิติแสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับช้ัน เพือ่สามารถตรวจสอบ
ความสามารถผู้เรียน 



 

 

๘ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

                 ๒.๓ วิเคราะหผ์ลสมัฤทธ์ิ เพื่อน าผลการวิเคราะห์มาใช้เพื่อปรบัปรุงการเรียนการสอน  
            ๓. งานเอกสารผลการเรียน มีขอบข่ายงานดังนี ้ 
จัดหา จัดท า เก็บรักษา เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวัดผล การประเมินผล 
๗.  การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
๑. นางสาวพิมชนก  มณีธร ต าแหน่ง ครูช านาญการ 

 
มีหน้าท่ีปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปน้ี 

 ๗.๑  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  การบริหาร  การจัดการและการพัฒนาคุณภาพวิชาการในภาพรวมของ
สถานศึกษา 
 ๗.๒  ส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้ แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๗.๓  ประสานความร่วมมือในการศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานการวิจัย  หรือ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  และงานวิชาการกับสถานศึกษา  บุคคล ครอบครัว  องค์กรหน่วยงานและ
สถาบันอื่น 
๘. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 

ผู้รบัผิดชอบ 
๑. นางสาวอัญชลพีร  กุลบุตร  ต าแหน่ง คร ู
๒. นายทศพร   พจนาปิยะกุล ต าแหน่ง คร ู
มีหน้าท่ีปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปน้ี 

 ๘.๑  ส ารวจแหล่งการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา ชุมชน 
ท้องถ่ิน ในเขตพื้นที่การศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษาใกล้เคียง 
 ๘.๒  จัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้แก่ครู สถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 
และสถาบันอื่น ที่จัดการศึกษาในบริเวณใกล้เคียง 
 ๘.๓  จัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ และประสานความร่วมมือ
สถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในการศึกษาในการ
จัดต้ัง ส่งเสริม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกัน 
 ๘.๔  ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ใช้แหล่งเรียนรู้ ทั้งในและนอกโรงเรียน ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 
๙. การนิเทศการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. นางไพจิตรา   นันติอูป  ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 
 ๒. นางสาวพิมชนก   มณีธร  ต าแหน่ง ครูช านาญการ 
มีหน้าท่ีปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปน้ี 
๙.๑  จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ  และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 
๙.๒  ด าเนินการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลาย และเหมาะสมกับ

สถานศึกษา 



 

 

๙ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๙.๓  ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 
๙.๔  ติดตาม ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการ 

และการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
๙.๕  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์การจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับ

สถานศึกษาอื่น หรือเครือข่ายการนิเทศการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
๑๐.  การแนะแนว 

ผู้รับผิดชอบ 
๑. นายพิพัฒน์   ทองปินตา  ต าแหน่ง ครู  
มีหน้าท่ีปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปน้ี 

 ๑๐.๑  จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการ และวิชาชีพภายในสถานศึกษา โดยเช่ือมโยงกับระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และกระบวนการเรียนการสอน 
 ๑๐.๒  ด าเนินการแนะแนวการศึกษา โดยความร่วมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา 
 ๑๐.๓  ติดตามและประเมินผลการจัดการระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษา 
 ๑๐.๔  ประสานความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึกษากับ
สถานศึกษา หรือเครือข่ายการแนะแนวภายในเขตพื้นที่การศึกษา 

ภาระงานในการแนะแนว 
๑.บรกิารศึกษารวบรวมข้อมลู  
๒.บรกิารสารสนเทศ  
๓.บรกิารให้ค าปรึกษา  
๔.บรกิารป้องกัน ส่งเสริม พัฒนา ช่วยเหลือ  
๕.บรกิารติดตามและประเมินผล 
ลักษณะงานแนะแนวม ี๓  ลักษณะใหญ่ๆ ดังนี ้ 
๑. จัดกิจกรรมด้านกระบวนการทางจิตวิทยาให้แกผู่้เรียนทัง้เป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มเพื่อให้ครูได้

รู้จักผู้เรียนมากขึ้น  
๒. การจัดบรหิารเพื่อใหผู้้เรียนได้ส ารวจตนเองและรูจ้ักตนเองในทุกด้านให้ข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ

ที่จ าเป็นและทันสมัยทั้งด้านการศึกษาอาชีพ และการพฒันาบุคลิกภาพเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผน
การศึกษาและชีวิตต่อไป  

๓. การบรูณาการ แนะแนวในการเรียนการสอนเป็นการน าเทคนิควิธีการทางจิตวิทยาและการแนะ
แนวมาใช้ ในการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนโดยเน้นให้คร ูได้รู้จักและเข้าใจผู้เรียนทัง้ใน
ด้านพัฒนาการตามวัย พฤติกรรมและสาเหตุของพฤติกรรมวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งจะท าให้ครมูี แนวทางใน
การช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนใหผู้้เรียนเห็นคุณค่าในสาระวิชาเกิด แรงจูงใจใฝรู่้ใฝเ่รียนซึ่งจะสง่ผลใหก้าร
เรียนรู้เกิดสัมฤทธ์ิผลสูงสุด  

 
๑๑.  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
๑. นางไพจิตรา   นันติอูป  ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 
๒. นางสุทิน  แก้วเสมอ ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 



 

 

๑๐ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 ๓. คณะครูทุกคน 
 
มีหน้าท่ีปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปน้ี 

 ๑๑.๑  จัดระบบโครงสร้างองค์กร  ให้รองรับการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ๑๑.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมิน เป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและ
ตัวช้ีวัดของกระทรวง เป้าหมายความส าเร็จของเขตพื้นที่การศึกษา  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
 ๑๑.๓  วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตาม
เป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 
 ๑๑.๔  ด าเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 ๑๑.๕  ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา และหน่วยงานอื่นในการปรับปรุง และพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

๑๑.๖  ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตาม
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา 
 ๑๑.๗  ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาในการ
ประเมินสถานศึกษาเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 
๑๒. งานทัศนศึกษา 
 ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. นางสาวณัฐกานต์  แหลมมาก ต าแหน่ง ครู 

มีหน้าท่ีปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปน้ี 
๑. วางแผนการด าเนินการน านกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ไปทัศนศึกษา 
๒. ท าบันทึกข้อความน าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
๓. ด าเนินการตามโครงการ 
๔. สรปุผลการด าเนินงาน 

 
๑๓.  การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 

ผู้รับผิดชอบ 
๑. นางไพจิตรา   นันติอูป  ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 
๒. นางสาวพิมชนก   มณีธร  ต าแหน่ง ครูช านาญการ 
๓. นางไพริน  ทรัพย์ไพวัลย ์ ต าแหน่ง คร ู
๔. นางสุทิน    แก้วเสมอ ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ 
๕. นางสาววิภา  เจริญเล็ก ต าแหน่ง คร ู   
มีหน้าท่ีปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปน้ี 



 

 

๑๑ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 ๑๓.๑  ประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐเอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  ทั้งที่ จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ทั้งบริเวณใกล้เคียง ภายในเขตพื้นที่
การศึกษา ต่างเขตพื้นที่การศึกษา 
 ๑๓.๒  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่างๆทั้งภายปร ะเทศและ
ต่างประเทศ 
 
๑๔.  การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนท่ีจัด
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
๑. นางไพจิตรา   นันติอูป  ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 
๒. นางสาวพิมชนก   มณีธร  ต าแหน่ง ครูช านาญการ 
๓. นางไพริน  ทรัพย์ไพวัลย ์ ต าแหน่ง คร ู
๔. นางสุทิน    แก้วเสมอ ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ 
๕. นางสาววิภา  เจริญเล็ก ต าแหน่ง คร ู  
มีหน้าท่ีปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปน้ี 

 ๑๔.๑  ส ารวจและศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษา รวมทั้งความต้องการในการได้รับการสสนับสนุนด้าน
วิชาการของบุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
 ๑๔.๒  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการเรียนรู้ในการจัด
การศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
 ๑๔.๓  จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
 
๑๕.  การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
๑. นางไพจิตรา   นันติอูป  ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 
๒. นางสาวพิมชนก   มณีธร  ต าแหน่ง ครูช านาญการ 
๓. นางไพริน  ทรัพย์ไพวัลย ์ ต าแหน่ง คร ู
๔. นางสุทิน    แก้วเสมอ ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ 
๕. นางสาววิภา  เจริญเล็ก ต าแหน่ง คร ู  
มีหน้าท่ีปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปน้ี 

  ๑๕.๑  ศึกษาระเบียบและแนวปฏิบัติงานวิชาการ 
 ๑๕.๒  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   จัดท าแผนงานวิชาการ  
 
๑๖.  การคัดเลือกหนังสือแบบเรียน 

ผู้รับผิดชอบ 
๑. นางไพจิตรา   นันติอูป  ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 
๒. นางสาวพิมชนก   มณีธร  ต าแหน่ง ครูช านาญการ 



 

 

๑๒ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๓. นางไพริน  ทรัพย์ไพวัลย ์ ต าแหน่ง คร ู
๔. นางสุทิน    แก้วเสมอ ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ 
๕. นางสาววิภา  เจริญเล็ก ต าแหน่ง คร ู
๖. นางสาวอัญชลพีร กุลบุตร  ต าแหน่ง คร ู

  
 
 

มีหน้าท่ีปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปน้ี 
 ๑๖.๑  ส ารวจและศึกษาข้อมูลการใช้หนังสือแบบเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๑๖.๒  คัดเลือก และดูแล จัดเก็บหนังสือแบบเรียน 
 
๑๗. การพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
๑. นางไพจิตรา   นันติอูป  ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 
๒. นางสาวพิมชนก   มณีธร  ต าแหน่ง ครูช านาญการ 
๓. นางไพริน  ทรัพย์ไพวัลย ์ ต าแหน่ง คร ู
๔. นางสุทิน    แก้วเสมอ ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ 
๕. นางสาวณัฐกานต์ แหลมมาก ต าแหน่ง คร ู
 
 
มีหน้าท่ีปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปน้ี 

 ๑๗.๑  ศึกษา  วิเคราะห์  ความจ าเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน และ
การบริหารงานวิชาการ 
 ๑๗.๒  ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน 
 ๑๗.๓  จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนางานด้านวิชาการ 
 ๑๗.๔  ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อ
การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัวองค์กร หน่วยงานและ
สถาบันอื่น 
 ๑๗.๕  การประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 
๑๘. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ 
๑. นางไพจิตรา   นันติอูป  ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 
๒. นางสาวพิมชนก   มณีธร  ต าแหน่ง ครูช านาญการ 
๓. นางไพริน  ทรัพย์ไพวัลย ์ ต าแหน่ง คร ู
๔. นางสุทิน    แก้วเสมอ ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ 
๕. นางสาวณัฐกานต์ แหลมมาก ต าแหน่ง คร ู



 

 

๑๓ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๖. นางมาลี   ค าภีระ  ต าแหน่ง คร ู
มีหน้าท่ีปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปน้ี 

 ๑๘.๑  การศึกษา  ส ารวจความต้องการ สนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน 
 ๑๘.๒  จัดให้ความรู้ เสริมสร้างความคิด และเทคนิค ทักษะ ทางวิชาการ  เพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ท้องถ่ิน 
 ๑๘.๓  การส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน  ท้องถ่ิน เข้ามามี ส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของ
สถานศึกษาและจัดโดยบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
 ๑๘.๔  ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ระหว่างบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน ท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๔ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

โครงการกลุ่มบริหารงานวิชาการ  จ านวน  ๒๒  โครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

๑๕ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

โครงการ/แผนการใช้งบประมาณโครงการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

ท่ี กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ ๒๒ โครงการ 
1 โครงการสง่เสรมิการท าวิจัยในช้ันเรียน นางสาวพิมชนก  มณีธร - เงินอุดหนุน 
2 โครงการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ นายพิพัฒน์  ทองปินตา ๑๕,๐๐๐ เงินอุดหนุน 
3 โครงการตามรอยพ่ออย่างพอเพียง นายทวีเดช  ฌานชีวิน ๕๐๐๐ เงินอุดหนุน 
4 โครงการสง่เสรมินิสัยรักการอ่าน นายพิพัฒน์ ทองปินตา ๖,๐๐๐ เงินอุดหนุน 

5 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความ
ต้องการพเิศษเรียนร่วม 

นางมาลี  ค าภีระ - 
เงินอุดหนุน 

6 
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียน
ชุมชนแม่ลาศึกษา 

นายพิพัฒน์  ทองปินตา ๓,๐๐๐ 
เงินอุดหนุน 

7 โครงการพัฒนาแหลง่เรียนรูเ้พื่อการศึกษา นางสาวอัญชลพีร กลุบุตร ๕๐๐ เงินอุดหนุน 
8 โครงการดุริยางค์โรงเรียน นายทวีเดช  ฌานชีวิน ๒๐,๐๐๐ เงินอุดหนุน 

9 
โครงการค่ายพักแรมลกูเสือ – เนตรนารี ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 

นายทศพร พจนาปิยกุล ๕๐,๐๐๐ 
เงินอุดหนุน 

10 
โครงพฒันาระบบการวัดและประเมินผลการ
เรียน 

นางไพริน  ทรัพย์ไพวัลย ์ ๒๔,๐๐๐ 
เงินอุดหนุน 

11 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา นางไพจิตรา  นันติอูป ๕,๐๐๐ เงินอุดหนุน 

12 
โครงการสง่เสรมิความเป็นเลิศทางวิชาการ 

นางสาวพิมชนก  มณีธร 
งบกก.พัฒนา

ผู้เรียน เงินอุดหนุน 
13 โครงการประกันคุณภาพภายใน นางไพจิตรา  นันติอูป ๕๕,๐๐ เงินอุดหนุน 
14 โครงการสร้างนักเรียนดี ด้วยวิถีลูกเสือไทย นายทศพร พนจนาปิยกุล ๒๐,๐๐๐ เงินอุดหนุน 

15 
โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์

นางมาลัยวรรณ  พวงวิเชียร ๕๕,๐๐๐ 
เงินอุดหนุน 

16 
โครงการปจัฉิมนิเทศและมอบใบ
ประกาศนียบัตร 

นางสาววิภา  เจริญเล็ก ๒๕,๐๐๐ 
เงินอุดหนุน 

17 
โครงการสง่เสรมิความเป็นเลิศทางกีฬา
ผู้เรียน 

ว่าที่ร้อยตรเีอษณะ   พวงทอง ๑๐,๐๐๐ 
เงินอุดหนุน 

18 โครงการทัศนศึกษา นางสาวณัฐกานต์  แหลมมาก ๓๐,๐๐๐ เงินอุดหนุน 
19 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ว่าที่ร้อยตรเีอษณะ   พวงทอง ๑๐,๐๐๐ เงินอุดหนุน 



 

 

๑๖ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ท่ี กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

20 โครงการการบรหิารระบบหอพัก นางสาวณัฐกานต์  แหลมมาก - เงินอุดหนุน 

21 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน นางสาวพิมชนก  มณีธร ๓๙,๐๐๐ เงินอุดหนุน 

๒๒ โครงการสถานศึกษาสีขาว ว่าที่ร้อยตรเีอษณะ พวงทอง ๕,๐๐๐ เงินอุดหนุน 

รวม 
  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๗ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ     ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 

ท่ี วัน เดือน ปี กิจกรรม/งาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
1 1 ก.ค. 2563 เปิดภาคเรียนที1่ /2563 กลุ่มบรหิารงานวิชาการ 
2 3 ก.ค. 2563 กิจกรรมถวายเทียนจ าน าพรรษา นางมาลัยวรรณ พวงวิเชียร 

3 16  ก.ค.  2563 
กิจกรรมไหว้คร ู มาลัยวรรณ  พวงวิเชียร 

คณะครู 

 22 ก.ค. 2563 
โครงการฝกึอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ 

นายทศพร  พจนาปิยะกุล 

 24 ก.ค. 2563 กิจกรรมเดินรณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออก นางไพริน  ทรัพย์ไพวัลย ์
 28 ก.ค. 2563 กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10 นางมาลัยวรรณ  พวงวิเชียร 

4 29  ก.ค. 2563 กิจกรรมวันภาษาไทย นายพิพัฒน์ ทองปินตา  
5 8  ส.ค. 2563 กิจกรรมวันอาเซียน  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

6 
12  ส.ค.  2563 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
นางมาลัยวรรณ  พวงวิเชียร 

 17 ส.ค.  2563 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ นางสาวณัฐกานต์ แหลมมาก 
 

8 20  ส.ค. 2563 
 
กิจกรรมวันวิทย์ คณิตคิดสร้างสรรค์ 

นางพิมพร พจนาปิยะกุล 
นางสาววิลาวัลย ์ ใจมาด ี
นางไพริน ทรพัย์ไพวัลย ์

๙ 
๑-๔ ก.ย. ๒๕๖๓ 

สอบกลางภาคระดับมัธยม 
สอบเก็บคะแนนตามตัวช้ีวัดระดับประถม 

นางสาวพิมชนก  มณีธร 
นางไพจิตรา  นันติอูป 

๑๐ 16  ต.ค. 2563 ประเพณีแหเ่ทียนเหง นางมาลัยวรรณ  พวงวิเชียร 
11 9 – 10  พ.ย.  2563 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 (ระดับมัธยมศึกษา) นางสาวพิมชนก  มณีธร 
12 

9 – 10  พ.ย.  2563 
สอบระหว่างปีการศึกษา 2563  
(ระดับประถมศึกษา) 

นางไพจิตรา  นันติอูป 

13 18  พ.ย.   2563 ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กลุ่มบรหิารงานวิชาการ 
16 7 - 11  พ.ย. 2563 ประเพณีเขาวงกต นางมาลัยวรรณ  พวงวิเชียร 
17 14  พ.ย.  2563 กิจกรรมวันลอยกระทง นางมาลัยวรรณ  พวงวิเชียร 

 
18 

พ.ย. 2563 
ประเพณีปอยอุปคุต นางมาลัยวรรณ  พวงวิเชียร 

19 30  พ.ย.  2563 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน นายพิพัฒน์ ทองปินตา 
20 1  ธ.ค. 2563 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 กลุ่มบรหิารงานวิชาการ 
21 

5  ธ.ค.  2563 
กิจกรรมวันพอ่แห่งชาติ 
  

นายทศพร พจนาปิยะกลุ 
นายธนทัต  เพียรวิทย์ 

 
22 

25  ธ.ค.  2563 
 
วันคริสต์มาส 

นางสาวณิชาภัทร อรรถวิทย ์
นางสาววิภา เจริญเลก็ 



 

 

๑๘ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

23 30  ธ.ค.  2563 วันข้ึนปีใหม ่ นางมาลัยวรรณ  พวงวิเชียร 
24 9  ม.ค. 2563 กิจกรรมวันเด็กแหง่ชาติ นางมาลัยวรรณ  พวงวิเชียร 
27 20  ม.ค.  2563 กิจกรรมค่าย ICT นางสาวณิชาภัทร อรรถวิทย ์
28 26 – 28  ม.ค. 

2563 
ค่ายวิชาการ 

กลุ่มบรหิารงานวิชาการ 

29 29 ก.พ-1 ,มีนาคม. 
2563 

สอบ O-NET  ป.6  ,ม.3 
กลุ่มบรหิารงานวิชาการ 

  สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563 (ระดับมัธยมศึกษา) นางสาวณิชาภัทร  อรรถวิทย ์
  สอบเก็บคะแนน (ระดับประถมศึกษา) นางไพจิตรา  นันติอูป 
 

ก.พ. 2563 
 
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ  เนตรนาร ี

นายทศพร พจนาปิยะกลุ 
นายธนทัต  เพียรวิทย์ 

 
30 5 ก.พ. 2563 

 
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือส ารอง 

นางธีระดา  เตชะตา 
นางไพจิตรา  นันติอูป 
นางมาลัยวรรณ  พวงวิเชียร 

32 ๒๒ – ๒๓  มี.ค. 
2563 

สอบปลายภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563 
กลุ่มบรหิารงานวิชาการ 

 25 มีนาคม. 2563 กิจกรรมทัศนศึกษา นางสาวณัฐกานต์ แหลมมาก 
33 17  มี.ค.  2563 กิจกรรมปจัฉิมนิเทศ นางสาววิภา  เจริญเล็ก 
34 ๙ เม.ย.  2563 รับเอกสาร ปพ.1  /ปิดภาคเรียน นางไพริน  ทรัพย์ไพวัลย ์

***หมายเหตุ***   ตารางนี้อาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๙ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม/โครงการ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๐ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

โครงการ                           โครงการสง่เสรมิการท าวิจัยช้ันเรียน เพื่อพฒันาการศึกษา 
แผนงาน                 กลุ่มงานวิชาการ 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๓  เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม้ีความรู้ 

ความสามารถและความเช่ียวชาญในด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสทิธิผล    
ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๖ , ๗.๗ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ            นางสาวพิมชนก  มณีธร, หัวหน้าทกุกลุ่มสาระ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนือ่ง 
ระยะเวลาด าเนินการ             วันที่ ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓   –   ๙  เมษายน  ๒๕๖๔ 
งบประมาณ   - 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.   หลักการและเหตุผล 

           ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๒  มีสาระส าคัญที่ เน้นการปฏิรูปการศึกษา  
โดยเฉพาะการปฏิรูปการเรียนการสอน  ซึ่งเกี่ยวข้องกับครูผู้สอนโดยตรง  ดังนั้นครูในยุคปัจจุบัน  จึงต้อง
ปรับเปลี่ยนบทบาทให้เป็นผู้รอบรู้และสามารถท าวิจัยได้ 

         การวิจัยในช้ันเรียนเป็นนวัตกรรมรูปแบบหนึ่ง  น ามาใช้เพื่อแก้ปัญหาในช้ันเรียน ประโยชน์ท า
วิจัยไม่เพียงแต่จะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพแต่ยังช่วยพัฒนาวิชาชีพครูให้มีความ
เข้มแข็งยิ่งขึ้น 

๒.   วัตถุประสงค์ 
๒.๑    เพื่อแก้ไขปัญหาในช้ันเรียน 
๒.๒    เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 

๓.   เป้าหมาย    
 ด้านปริมาณ 
              ครูโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาทุกคน   
      ด้านคุณภาพ 

         ๓.๑  ครูสามารถแกป้ัญหาในช้ันเรียนได้อย่างมีประสทิธิภาพ   
 ๓.๒  ครูสามารถน าแนวทางที่ได้จากการวิจัยมาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อร่วมกัน 
พัฒนาศาสตร์ของวิชาชีพให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
 ๓.๓  ผู้เรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ตามจดุมุ่งหมายที่ครูต้องการ 

๔.   กิจกรรม 
๔.๑  จัดประชุมครูผูส้อนวางแผนงานการท าวิจัยในช้ันเรียน 
๔.๒  ครูผู้สอนร่วมกันศึกษาปญัหา  วิเคราะห์ปญัหาในช้ันเรยีนที่ตนรับผิดชอบ 
๔.๓  ครูผู้สอนท าการวิจัยและสรปุผลที่ได้ 
๔.๔  ครูผู้สอนร่วมกันอภิปรายผล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป     

 
๑. ปฏิทินปฏิบัติงาน 



 

 

๒๑ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
                   ธวัช   โลกา 
             ( นายธวัช   โลกา ) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 

 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 
๕.๑   การประชุมเตรียมแผน            
๕.๒   ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหา            
๕.๓   วิจัยและสรปุผล 
๕.๔   อภิปรายผล 

           

            

๖.   งบประมาณ 

 - 

๗.   การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
๑.  ครูผู้สอนสามารถท างานวิจัยได ้
๒.  ครูผู้สอนสามารถน าผลการวิจัยมา
ใช้เพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

-  แบบสรุปการส่งงานวิจัย 
 
 

-  ผลการเรียนของนักเรียน 
-  เอกสารการวิจัยในช้ันเรียน 
 

๘.   ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๘.๑    ช่วยปรับเปลี่ยนบทบาทของครู ท าให้ครเูป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
๘.๒    ครูผู้สอนสามารถท างานวิจัยได้ 
๘.๓    ครูผู้สอนสามารถน าผลการวิจัยมาใช้เพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอนใหม้ีประสิทธิภาพ 

 
            
 
     
 
 

 
 
 
 

         ผูเ้สนอโครงการ            
          พิมชนก  มณีธร                                
    (นางสาวพิมชนก  มณีธร) 
           ต าแหน่งครู                                                

         ผู้เห็นชอบโครงการ 
         ไพจิตรา  นันติอูป                              
     (นางไพจิตรา  นันติอูป) 
  ต าแหน่งครูช านาญการพเิศษ                                                



 

 

๒๒ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

โครงการ                           โครงการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ  
แผนงาน                 กลุ่มงานวิชาการ 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ ๖. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยชุมชนมีส่วน 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน    

๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ            นายพิพัฒน์   ทองปินตา 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนือ่ง 
ระยะเวลาด าเนินการ             วันที่ ๑  มกราคม  ๒๕๖๔   –   ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
งบประมาณ   ๑๕,๐๐๐  บาท 

 
๑.   หลักการและเหตุผล 
 โครงการนี้เกิดข้ึนเพื่อเป็นการประชาสมัพันธ์โรงเรียน ให้เด็กนักเรียนเกิดความสนใจและมีความ
ประสงค์ทีจ่ะเข้าศึกษาต่อ ทั้งในระดับอนบุาล ประถมศึกษา และระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น นอกเหนอืจากจาก
การแนะแนวการศึกษาต่อแล้วนั้น ยังมีกิจกรรมนันทนาการที่น ามาเสริมเพื่อสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม
ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพราะว่าปจัจบุันมกีารให้ความส าคัญ กับการเลี้ยงดเูด็กและมีเทคโนโลยีที่ช่วย
ส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรูม้ากมาย แต่ด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยเีพียงเท่านั้นคงไมเ่พียงพอ เพราะ
การเป็นมนุษย์ทีส่มบูรณ์นั้นต้องมีกระบวนการบม่เพาะทักษะพื้นฐานด้าน ต่างๆ เช่น คุณธรรม และจริยธรรม    
ที่เทคโนโลยีไมส่ามารถปลกูฝงัได้ เด็กไทยส่วนใหญ่ถูกละเลยเรื่องความประพฤติ คุณธรรมและจริยธรรม      ซึ่ง
เป็นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนควรมีในภายในจิตใจ เพื่อเป็นวัคซีนป้องกันสิง่ไม่ดี เด็กดีจะดีได้ไม่ได้ดีเพราะเรียนเกง่
เพียงอย่างเดียวแต่ต้องดีมาจากภายในด้วย  
๒.   วัตถุประสงค ์

๒.๑    เพื่อสง่เสรมิและสนับสนุนใหเ้กิดแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ  
๒.๒    เพื่อสอนให้เดก็เห็นถึงคุณค่าของการมี คุณธรรม และ จริยธรรม 

๓.   เปา้หมาย    
 ด้านปริมาณ 

จ านวนนักเรียนในเขตและนอกเขตบริการ   
ด้านคุณภาพ 

นักเรียนในเขตและนอกเขตบริการ  เข้าเรียนในโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ร้อยละ ๘๕ 
 
 



 

 

๒๓ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
๔.   กิจกรรม 

๔.๑  ตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
๔.๒  จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ 
๔.๓  ออกประชาสัมพันธ์ให้นกัเรียนสมัครเข้าเรียน  
๔.๔  ก าหนด วัน เวลา ที่รับสมัคร 

๕.   ปฏิทินปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย
. 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

๕.๑   ตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
๕.๒   จัดท าเอกสาร
ประชาสมัพันธ์ 

           

๕.๓   ออกประชาสมัพันธ์ให้
นักเรียนสมัครเข้าเรียน 

           

๕.๔   ก าหนด วัน เวลา ที่รับ
สมัคร 

           

 ๖.   งบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณท่ีใช ้ หมายเหต ุ

๑.จัดท าเอกสารประชาสมัพันธ์ 
๒.แนะแนวนักเรียนสมัครเข้าเรียน 

๑,๐๐๐  บาท 
๑๔,๐๐๐  บาท              

 

 

๗.   การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

๑. นักเรียนในเขตและนอกเขตบรกิาร  
เข้าเรียนในโรงเรียนชุมชนแมล่าศึกษา 
ร้อยละ ๘๕ 

-  นักเรียนในเขตและนอกเขตบริการ   
 
 

- ใบสมัครเรียน 



 

 

๒๔ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 

๘.   ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

๘.๑     สามารถเพิม่พูนความคิดในการเลือกโรงเรียนใหก้ับนักเรียน  
 ๘.๒     สามารถท าใหเ้ด็กๆเข้าใจถึงคุณค่าของการมี คุณธรรมและจริยธรรม  

 
 
                 

              ผู้เสนอโครงการ                                                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
                        พิพัฒน์  ทองปินตา                                                         ไพจิตรา  นันติอูป 
                   (นายพิพัฒน์  ทองปินตา)                                                 ( นางไพจิตรา  นันติอูป ) 
                         ต าแหน่ง ครู                                                     หัวหน้ากลุ่มบรหิารงานวิชาการ 
 

    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                              ธวัช   โลกา 

     ( นายธวัช   โลกา ) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแมล่าศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๕ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

โครงการ                            ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง  
แผนงาน                 กลุ่มบรหิารงานวิชาการ 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความส านึกใน

ความเป็นชาติไทย  ตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
    ๑.๑  ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
    ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
    ๒)  ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
    ๓)  การยอมรบัทีจ่ะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคัญ 
    ๓.๑  จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิรงิ และสามารถน าไป 
    ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
    ๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหลง่เรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ 
    ๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
    ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรยีนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพฒันา 
    ผู้เรียน 
    ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะทอ้นกลบัเพื่อพัฒนาและ 
    ปรับปรงุการจัดการเรียนรู ้
ผู้รับผิดชอบโครงการ            นายทวีเดช   ฌานชีวิน 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนือ่ง 
ระยะเวลาด าเนินการ             วันที่ ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓   –   ๙  เมษายน  ๒๕๖๔ 
งบประมาณ   ๑,๐๐๐  บาท (งบกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

 
๑.   หลักการและเหตุผล 
        สภาพชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนชุมชนแมล่าศึกษา   ชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ท า
นา ท าไร่ท าสวน   เลี้ยงสัตว์   ค้าขายและรับจ้าง    สภาพเศรษฐกิจอยู่ในระดับค่อนข้างยากจน  ด้วยสภาพ
ความเป็นอยู่ของนกัเรียน ส่วนใหญผู่้ปกครองท างานด้านเกษตร  ทางโรงเรียนจึงเลง็เห็นความส าคัญในการ
ด าเนินชีวิตแบบพอเพียง  จึงจัดท าโครงการเกษตรพอเพียงแบบหมุนเวียนในโรงเรียน  เพื่อเสริมอาหารกลางวัน



 

 

๒๖ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ให้กับนักเรียน สานฝันรายได้เสริมระหว่างเรียน ด้วยการสง่เสริมให้นักเรียนปลกูผักตามฤดูกาลและปลอด
สารพิษ โดยโรงเรียนใหเ้มล็ดพันธ์ุและกระบวนการเรียนรู้ในการดูแลผักสวนครัวให้เจรญิงอกงาม ผลผลิตที่ได้
สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันโดยใช้ผักประกอบอาหารให้นักเรียนรบัประทานในโรงเรียน   และให้นกัเรียน
ที่เป็นเด็กพักนอนได้น าไปรับประทานทีบ่้านพักและจ าหน่ายสู่ชุมชนในราคาพอเพียง นักเรียนมรีายได้ระหว่าง
เรียน  เป็นการปลูกฝังคุณธรรมความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน น้อมน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ในหลวงสู่การปฏิบัติ      ที่เป็นเลิศ 
๒.   วัตถุประสงค ์

๑.  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีทักษะในการท าการเกษตรแบบหมุนเวียนไว้รับประทานและ 
น าทักษะไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๒.  นักเรียนมีรายได้เสริมระหว่างเรียน 
๓.  น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงสู่การปฏิบัตทิี่เป็นเลิศ                    

๓.   เปา้หมาย    
 ด้านปริมาณ 
               ครูและนักเรียน โรงเรียนชุมชนแมล่าศึกษาทุกคน   

ด้านคุณภาพ 
         นักเรียนโรงเรียนชุมชนแมล่าศึกษามีความเรียนรู้และมทีักษะในการท าการเกษตรแบบ

หมุนเวียนไว้รับประทานและน าทักษะไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๔.   กิจกรรม 

๔.๑   การประชุมเตรียมแผน 
๔.๒   แต่งตั้งผูร้ับผิดชอบ 
๔.๓   ลงมือปฏิบัตกิิจกรรม 

  - การปลูกผักปลอดสารพิษ 
  - การท าน ้าหมักชีวภาพ 
  - การเลี้ยงปลา 

- การเลี้ยงไกพ่ันธ์ุไข่ 
- การเพาะเห็ดนางฟ้า 

๔.๔   สรุปผลโครงการ 
 
 
 
 



 

 

๒๗ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
 

๕.   ปฏิทินปฏิบัติงาน 

 

๖.   งบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณท่ีใช ้ หมายเหต ุ

๑.  การปลกูผักปลอดสารพิษ 
๒.  การท าน ้าหมกัชีวภาพ 
๓.  การเลี้ยงปลา 
๔. การเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่ 
๕.การเพาะเห็ดนางฟ้า 

 
 

๑,๐๐๐ 

 

๗.   การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑.นักเรียนร้อยละ ๘๕% ได้เรียนรู้
และมีทกัษะในการท าการเกษตรแบบ

-  การสังเกต 
-  การประเมินผล 

- แบบสังเกต 
- แบบประเมิน 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย

. 
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

๕.๑  การประชุมเตรียมแผน            
๕.๒  แต่งตั้งผู้รบัผิดชอบ            
๕.๓  ลงมือปฎิบัติกิจกรรม 
- การปลูกผักปลอดสารพิษ 
- การท าน ้าหมักชีวภาพ 
- การเลี้ยงปลา 
-การเพาะเห็ดนางฟ้า 
-การเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่ 

           

๕.๔  สรุปผลโครงการ            



 

 

๒๘ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

หมุนเวียนไว้รับประทานและน าทักษะ
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

 
 

๘.   ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

๘.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและน ามาใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน ปฏิบัติตนอยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสุข 

 
ผู้เสนอโครงการ               ผู้เห็นชอบโครงการ 

                              ทวีเดช   ฌานชีวิน                                           ไพจิตรา  นันติอูป 
                          (นายทวีเดช   ฌานชีวิน)            (นางไพจิตรา  นันติอูป) 
           ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย               หัวหน้ากลุ่มงานบรหิารงานวิชาการ 
 

     ผู้อนุมัติโครงการ 
ธวัช   โลกา 

    ( นายธวัช   โลกา ) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแมล่าศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๙ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

โครงการ                            ส่งเสริมนสิัยรักการอ่าน 
แผนงาน                 งานวิชาการ 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๑   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานสากล  
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑  ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
    ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
    ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
    แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกป้ัญหา 
    ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
    ๕)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
    ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคัญ 
    ๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหลง่เรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ            นายพิพัฒน์   ทองปินตา,นางมาลัยวรรณ   พวงวิเชียร 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนือ่ง 
ระยะเวลาด าเนินการ                ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓   –   ๙  เมษายน  ๒๕๖๔ 
งบประมาณ   ๖,๐๐๐  บาท 

 
๑.   หลักการและเหตุผล 

ห้องสมุดถือได้ว่าเป็นแหลง่การศึกษาค้นคว้าความรู้และแหลง่ที่เอือ้ประโยชน์ในการจัดกจิกรรมการ
เรียนการสอนอย่างหลากหลาย ทัง้ยังส่งเสริมให้นกัเรียนรู้จกัศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองและเป็นกลุ่มทีเ่ด่นชัด
ที่สุด ท าใหผู้้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการเขียนรักการค้นคว้า และทีส่ าคัญทีสุ่ดท าให้นักเรียน
รักการอ่าน เพราะการอ่านหนังสือเป็นการพฒันาตนเองและพัฒนาสงัคม อย่างไรก็ตามการอ่านหนังสือของคน
ไทยยังไม่แพรห่ลายเมื่อเทียบกับความเพลิดเพลินด้านอื่น โรงเรียนซึ่งถือได้ว่าเป็นแหลง่เรียนรูพ้ื้นฐานในการ
ส่งเสริมนักเรียนให้มีนสิัยรักการอ่านได้มากที่สุด จึงจ าเป็นต้องน ากิจกรรมห้องสมุดดึงดูดนกัเรียนให้มีนสิัยรกั
การอ่านอย่างตอ่เนื่องและเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจงึได้เกิดโครงการส่งเสริมนสิัยรักการอ่านข้ึน 

ดังนั้น ทางโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา จัดโครงการ “กิจกรรมส่งเสริมนสิัยรักการอ่านห้องสมุดมี
ชีวิต” เพื่อให้นกัเรียนรักการอ่าน เพราะการอ่านหนังสือเปน็การพัฒนาตนเองสร้างผู้เรียนใฝรู่้ใฝเ่รียน และ
เป็นไปตามตัวช้ีวัด อันเป็นทางสูก่ารจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรยีนที่มีคุณภาพ 

  



 

 

๓๐ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๒.   วัตถุประสงค ์
๒.๑   เพื่อสร้างความตระหนกัให้กบันักเรียน ครู ผู้บรหิาร เห็นความส าคัญของการอ่านและมีนสิัยรัก

การอ่าน ตลอดจนให้การอ่านน าไปสู่การใฝรู่้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต 
 ๒.๒   เพื่อให้ห้องสมุดเป็นแหลง่เรียนรู้ในการจัดกจิกรรมสง่เสริมการอ่านและสร้างเสริมลักษณะนสิัย
ให้นักเรียนรกัการอ่าน 
 ๒.๓   เพื่อให้ห้องสมุดมีหนงัสอื เอกสาร และวัสดุอุปกรณ์ตา่งๆ ที่จ าเป็นส าหรับห้องสมุด โรงเรียนเป็น
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการใช้ห้องสมุดแก่นักเรียน 
 ๒.๔   เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจงูใจให้แก่ครู นักเรียน ผู้บรหิาร มีนสิัยรักการอ่านอย่างต่อเนือ่ง 
 ๒.๕   เพื่อเฉลิมพระเกียรติน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชสกัการะแด่องค์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน 
๓.   เปา้หมาย    
 ด้านปริมาณ 
           ผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาทุกคน   
 ด้านคุณภาพ 

๑.   โรงเรียนจัดกจิกรรมสง่เสรมินิสัยรักการอ่านทีห่ลากหลายและสามารถจัดกิจกรรม 
ให้นักเรียนเกิดนสิัยรักการอ่านที่ยั่งยืน 
  ๒.  นักเรียนมีทักษะในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและมีนิสยัรักการอ่าน สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างต่อเนือ่ง 
  ๓.  ครูและนักเรียนมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มมากขึ้นอย่างน้อยรอ้ยละ ๘๕ 
๔.   กิจกรรม 

๔.๑  เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
 ๔.๒  ประชุมคณะครูเพื่อแต่งตั้งคณะท างานและวางแผนในการด าเนินโครงการ 
 ๔.๓  ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ 
 ๔.๔  ติดตามและประเมินผล 
 ๔.๕  สรุปและรายงานผล 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓๑ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
๕.   ปฏิทินปฏิบัติงาน 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. 
๕.๑   เสนอโครงการเพื่อพจิารณา
อนุมัติ 

           

๕.๒   ประชุมคณะครูเพื่อแต่งตั้ง
คณะท างานและวางแผนในการ
ด าเนินโครงการ 

           

๕.๓   ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ 
๕.๔   ติดตามและประเมินผล 
๕.๕   สรุปและรายงานผล 

           
 

๖. งบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณท่ีใช ้ หมายเหต ุ

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่าน 

- ตะกร้าหนงัสอืเคลื่อนที ่

- กิจกรรมสปัดาห์ภาษาไทย 

- หนังสือสง่เสรมิการอ่าน 

๖,๐๐๐  บาท  
 
 

       ๕๐๐ 

๗.   การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

๑.ครูและนกัเรียนมีส่วนร่วมในการใช้
ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้
อย่างจริงจังและมากยิง่ข้ึน 
๒.นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านมากยิง่ข้ึน 

- บันทึกการยืมหนังสือและบันทึกสถิติ
การใช้ห้องสมุด 
 
- ตรวจแบบบันทึกการอ่าน 

- แบบบันทึกสถิติการใช้ห้องสมุด 
- ทะเบียนการยมืหนงัสอืห้องสมุด 
 
- แบบบันทึกการอ่าน 

  

 



 

 

๓๒ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 

๘. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

๘.๑   นักเรียนมีทักษะในการใช้ห้องสมุดมากขึ้น ร้อยละ ๘๕ 
 ๘.๒   นักเรียนรู้วิธีการและสามารถแสวงหาความรู้และวิทยาการต่างๆ ได้ด้วยตนเอง สามารถพฒันา
ตนเองและมีนสิัยรักการอ่านที่ยั่งยืน 
 ๘.๓   ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม กิจกรรมทีม่ีชีวิตและสื่อการ
เรียนรู้เพื่อให้นักเรียนจัดการเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู ้
 ๘.๔   ห้องสมุดสามารถพัฒนาเป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมห้องสมุดที่สง่เสรมินิสัยรักการอ่าน
ให้กับโรงเรียนภายในกลุ่มได้ 
 ๘.๕   ห้องสมุดมีการบรหิารจัดการอย่างมปีระสทิธิภาพและเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ได้มากข้ึน
กว่าเดิม 
 ๘.๖   บิดา มารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนมสี่วนร่วมสนับสนุนการอ่านให้กบันักเรียน 
 ๘.๗   บุคลากรในโรงเรียนและผูเ้กี่ยวข้องทางการศึกษาเห็นความส าคัญและตระหนกัในนิสัยรักการ
อ่านเพื่อสร้างภูมิปัญญาและองค์ความรูจ้ากการอ่านทีจ่ะพฒันาคุณภาพการเรียนตามแนวปฏิบัติการเรียนรูสู้่
การใช้ความรู้เป็นฐานในการด ารงชีวิต 

        
 
 
            ผู้เสนอโครงการ                                                   ผู้เห็นชอบโครงการ 

                      พิพัฒน์   ทองปินตา                                               ไพจิตรา  นันติอูป 
                 (นายพิพัฒน์   ทองปินตา)                                          (นางไพจิตรา  นันติอูป) 
                         ต าแหน่ง ครู                                              หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                            ธวัช   โลกา 

( นายธวัช   โลกา ) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 

 
 
 
 



 

 

๓๓ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

โครงการ                           โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความต้องการพเิศษเรียนร่วม 
แผนงาน                 งานวิชาการ 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ ๗  พัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วม  
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑  ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
    ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
    ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
    แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกป้ัญหา 
    ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
    ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
    ๕)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
    ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
    ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
    ๒)  ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
    ๓)  การยอมรบัทีจ่ะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ            นางมาลี   ค าภีระ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนือ่ง 
ระยะเวลาด าเนินการ             ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓   –   ๙  เมษายน  ๒๕๖๔ 
งบประมาณ   - 

๑.หลักการและเหตผุล            
พระราชบัญญัตกิารศึกษาแหง่ชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๕ ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการไว้ในมาตรา  ๖  ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ทีส่มบรูณ์ทัง้รา่งกาย  จิตใจ  สตปิัญญา  ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  และก าหนดแนวการจัดการศึกษาในมาตรา  ๒๒  ว่า  การ
จัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผูเ้รียนมีความส าคัญ
ที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องสง่เสรมิใหผู้้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  และ
มาตรา  ๒๔  ว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ใหส้ถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผู้้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
จริง  ฝึกการปฏิบัติใหท้ าได้  คิดเป็น  รักการอ่านและเกิดการใฝรู่้อย่างต่อเนือ่ง  ดังนั้นการจัดการศึกษาเพื่อให้
สอดคล้องกบัพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 



 

 

๓๔ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๒๕๔๕  โรงเรียนต้องจัดกิจกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียนทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และ
คุณธรรม  สามารถอยูร่่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  กระบวนการจัดการศึกษาต้องใหผู้้เรียนพฒันาตนเอง



 

 

๓๕ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

อย่างเต็มศักยภาพ  ฝึกให้เป็นผู้คิดเป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหาเป็น  มีนิสัยรักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้ ใฝ่เรียนอยู่
เสมอ 
           จากการส ารวจผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนโรงเรียนชุมชนแมล่าศึกษา ในปีการศึกษา 
๒๕๖๒ พบว่า  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในกลุม่ทักษะภาษาไทยและคณิตศาสตร์ของนักเรยีนทีม่ีปญัหาการอา่น การ
เขียนและคิดค านวณต ่า   ดังนั้นเพือ่เป็นการช่วยเหลือและแก้ปัญหานักเรียนทีม่ีปัญหาน้ี โรงเรียนชุมชนแม่ลา 
ศึกษาจึงจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมให้กบันักเรียนทีบ่กพร่องทางการเรียนรู้ข้ึน โดยการให้ครปูระจ าช้ันหรอืครู
ผู้รบัผิดชอบจัดกจิกรรมสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนทีม่ีปัญหาดังกล่าวใหม้ีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนต่อไป 
๒.วัตถุประสงค์โครงการ 
       ๑)  เพื่อจัดกจิกรรมสอนซ่อมเสริมให้กบันักเรียนทีม่ีปญัหาทางการเรียนรู้  
       ๒)  เพื่อจัดกจิกรรมฝกึทักษะการอ่านให้นกัเรียนที่มปีญัหาการอ่าน  มีพัฒนาการด้านการอ่านที่สงูข้ึน 
๓. เป้าหมาย 
          ๓.๑) เปา้หมายเชิงปริมาณ 
     ๑) จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสรมิให้กบันักเรียนที่มปีัญหาทางด้านการอ่านและการคิดค านวณทุกคน 
     ๒) นักเรียนทีบ่กพร่องทางการเรยีนรูร้ะดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ – ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
ร้อยละ  ๖๐ มีคะแนนเฉลี่ยระดบั ๒ 
           ๓.๒) เป้าหมายเชิงคณุภาพ 
              นักเรียนที่ทีบ่กพร่องทางการเรียนรู้ไดร้ับการสอนซ่อมเสริมอย่างตอ่เนื่อง มีพัฒนาการด้านการอ่าน
และคิดค านวณสูงข้ึน 
๔.  กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    ๔.๑  การประชุมเตรียมแผน 

๔.๒  แต่งตั้งผู้รบัผิดชอบ 
๔.๓  รูปแบบกิจกรรมการพัฒนา   

    ๑.  คัดกรองนักเรียน 
        ๒.  ส่งนักเรียนไปวัด IQ ณ โรงพยาบาลแมล่าน้อย 
                  ๓.  แต่งตั้งคณะกรรมการบรหิาร งานเรียนร่วม/คณะกรรมการคัดกรองและจัดท า IEP 

๔.  จัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล 
          ๕.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล สอนตาม IEPโดยครูพี่เลี้ยงนักเรียน 
           พิเศษและสอนซ่อมเสริมโดยครูประจ าช้ันจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสรมิให้กบันักเรียนทีม่ีปญัหา 
           การอ่านเขียนและคิดค านวณอย่างต่อเนื่อง 
       ๖.  ประเมินผลพัฒนาการด้านการอ่านและการคิดค านวณทกุเดือน                     

๗.  ประชุมและประเมินผลการด าเนินงาน เพือ่สรุปผลงานและน าข้อบกพร่องมาปรบัปรุง 



 

 

๓๖ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

     แก้ไข 
๔.๔  จัดท ารายงานการด าเนินงาน 

๕.   ปฏิทินปฏิบัติงาน 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. 
๕.๑  การประชุมเตรียมแผน            
๕.๒  แต่งตั้งผู้รบัผิดชอบ            
๕.๓  รูปแบบกิจกรรมการพัฒนา   
        ๑.  คัดกรองนักเรียน 
        ๒.  ส่งนักเรียนไปวัด IQ  
ณ โรงพยาบาลแมล่าน้อย  
        ๓.  แต่งตั้งคณะกรรมการ
บรหิาร งานเรียนร่วม 
คณะกรรมการคัดกรองและจัดท า 
IEP 
        ๔.  จัดหาสื่อ บริการ ความ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 
        ๕.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล 
        ๖.  จัดกิจกรรมสอนซอ่ม
เสริมและสอน 
        ๗.   ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
๕.๔   จัดท ารายงานการ
ด าเนินงาน 

 
 
 

          



 

 

๓๗ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๖.   งบประมาณ                           - 

กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ หมายเหต ุ

รูปแบบกจิกรรมการพฒันา 
  ๑.  คัดกรองนักเรียน 
  ๒.  ส่งนักเรียนไปวัด IQ ณ โรงพยาบาลแมล่า
น้อย  
  ๓.  แต่งตั้งคณะกรรมการบรหิาร งานเรียน
ร่วม/คณะกรรมการคัดกรองและจัดท า IEP 
  ๔.  จัดหาสื่อ บริการ ความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษา 
  ๕.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการสอน
เฉพาะบุคคล 
  ๖.  จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมและสอนตามIEP  
  ๗.  ประเมินผลการด าเนินงาน 
 

- 
 
 
- 
 
 
 

 
 

๗.   การประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีความส าเรจ็ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

๑.มีกิจกรรมคัดกรองนกัเรียน คัดกรองนักเรียน 
 

แบบคัดกรอง 

๒.นักเรียนที่บกพร่องทางการ
เรียนรู้ได้รับการสอนซ่อมเสรมิ 

ส ารวจจ านวนนักเรียน 
 

แบบส ารวจรายการ 

๓. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้
สูงข้ึน 

ส ารวจ/ตรวจสอบผลการเรียนรู้
ของนักเรียน 

แบบส ารวจรายการ 

 
 
    
 

 



 

 

๓๘ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๘.   ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
๘.๑  ครูพี่เลี้ยงนักเรียนทีม่ีความต้องการพิเศษและครูประจ าช้ันได้ดูแลช่วยเหลือทางด้านการศึกษา

ให้กับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมใหก้ับนักเรียนที่มีปญัหาทางด้านการอ่าน
และการคิดค านวณทุกคน 

๘.๒ นักเรียนทีบ่กพร่องทางการเรียนรูร้ะดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ – ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสงูข้ึน ร้อยละ  ๖๐ มีคะแนนเฉลี่ยระดับ ๒ 
 
  
 
                   ผู้เสนอโครงการ                                                            ผู้เห็นชอบโครงการ 
                     มาลี   ค าภีระ                                                              ไพจิตรา  นันติอูป 
                 (นางมาลี   ค าภีระ)                                                       ( นางไพจิตรา  นันติอูป ) 
            ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ                                           หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
                                                           ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                               ธวัช   โลกา 
                                                         ( นายธวัช   โลกา ) 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

๓๙ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
โครงการ                            อบรมคุณธรรม  จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนชุมชนแมล่าศึกษา 
แผนงาน                  งานวิชาการ 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๒  การส่งเสริมผู้เรียนให้มีวินัย  มีคุณธรรม  จริยธรรม มีความ

ส านึกในความเป็นชาติไทย ตามวิถีหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ๑     

๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
    ๒)  ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
    ๓)  การยอมรบัทีจ่ะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ            นายพิพัฒน์   ทองปินตา,นายธนทัต   เพียรวิทย์  
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนือ่ง 
ระยะเวลาด าเนินการ             ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓   –   ๙  เมษายน  ๒๕๖๔ 
งบประมาณ   ๓,๐๐๐  บาท 

 
๑.   หลักการและเหตุผล 
 สภาพสังคมปัจจ ุบ ัน  การพัฒนาด้านการศึกษามุ ่งเน้นคุณภาพการเรียนและตัวผ ู ้ เร ียนเป็น
ส  าคัญ  กระบวนการเร ียนร ู ้จ ึงเป ็นการพ ัฒนากลุ ่มคนให้ม ีล ักษณะสัมพันธ์ก ับว ัฒนธรรมประเพณี
สิ่งแวดล้อม  บูรณาการระหว่างความรู้ความสามารถ  การปฏิบัติจริง  ความมีคุณธรรมจริยธรรม  ความกตัญญู
ต่อผู้มีพระคุณ  และการปฏิบัติตนตามหลักศาสนา  กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง  โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา  
ร่วมกับวัดแม่ลาหลวง  คริสตจักรสันติสุข  และสถานีต ารวจภูธรแม่ลาหลวง   ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน  ด้วยเป็นสิ่งจ าเป็นในการด ารงชีวิตในปัจจุบัน  จึงได้จัดท าโครงการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรม   เพื่อสนับสนุนนักเรียนได้ศึกษา  ปฏิบัติตามหลักธรรมในศาสนา  และหลักกฎหมาย
เบื้องต้น  เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนโดยการบ าเพ็ญคุณความดี  อยู่ในศีลธรรมอันดีงาม 

  
๒.   วัตถุประสงค ์
 ๒.๑  เพื่อปลูกฝงัให้นักเรียนรู้จักกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
 ๒.๒  เพื่อทราบแนวทางการปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 ๒.๓  เพื่อให้นักเรียนเป็นผูม้ีคุณธรรมจริยธรรมและประพฤติตนเป็นคนดี 



 

 

๔๐ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 ๒.๔  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง 
 ๒.๕  เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันากจิกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ  คุณธรรมช้ันน า 
 
๓.   เปา้หมาย    
 ด้านปริมาณ 
           ครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนแมล่าศึกษาทุกคน   
  ด้านคุณภาพ 
          ครูและนักเรียนในโรงเรียนชุมชนแมล่าศึกษามีคุณธรรม จรยิธรรมและปฏิบัติตนตามหลักการ
ทางศาสนาได้ถูกต้อง 
๔.   กิจกรรม 
     ๔.๑   การประชุมเตรียมแผน 
 ๔.๒   แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
 ๔.๓   รูปแบบกจิกรรมการอบรม   

     ๑.  กิจกรรมพบพระช าระใจ 
         ๒.  กิจกรรมเรียนรูห้ลกัศาสนาพุทธ/ครสิต ์
          ๓.  กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักคนไทย  ๑๒  ประการ 

        ๔.  กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมทกุวันศุกร์ 
         ๕.  กิจกรรมพฒันาการยิม้  ไหว้  ทักทาย 
 ๖.  กิจกรรมสวดมนต์หมูส่รรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ 

๗.  กิจกรรมท าดีทุกวัน 
๘. ประเมินผลการอบรม 

๔.๔  สรุปผลโครงการ 
๕.   ปฏิทินปฏิบัติงาน 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ  ปกีารศึกษา ๒๕๖๓ 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. 
๑. การประชุมเตรียมแผน            
๒. แต่งตั้งผูร้ับผิดชอบ            
๓. รูปแบบกจิกรรมการอบรม   
- กิจกรรมพบพระช าระใจ 

           

- กิจกรรมเรียนรูห้ลกัศาสนา
พุทธ/คริสต ์

           



 

 

๔๑ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

- กิจกรรมสง่เสรมิค่านิยมหลัก
คนไทย  ๑๒  ประการ 

           

- กิจกรรมอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมทุกวันศุกร ์

           

-กิจกรรมพฒันาการยิ้ม  ไหว้  
ทักทาย 

           

-กิจกรรมสวดมนต์หมูส่รรเสริญ
พระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ 

           

- กิจกรรมท าดีทกุวัน            
๔. ประเมินผลการอบรม            
๕. สรุปผลโครงการ            

๖.   งบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณท่ีใช ้ หมายเหต ุ

รูปแบบกิจกรรมการอบรม   
๑.  กิจกรรมพบพระช าระใจ 
๒.  กิจกรรมเรียนรูห้ลกัศาสนาพุทธ/ครสิต ์
๓.  กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักคนไทย  ๑๒  ประการ 
๔.  กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมทกุวันศุกร์ 
๕.  กิจกรรมพฒันาการยิม้  ไหว้  ทักทาย 
๖.  กิจกรรมสวดมนต์หมูส่รรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ 
๗. กิจกรรมท าดีทุกวัน 

 

 

๓,๐๐๐  บาท 

 

      

 

 

๗.   การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

๑.  ครูและนักเรียนไดร้ับความรูจ้าก
การฝกึอบรม 
๒.  ครูและนักเรียนร้อยละ ๘๕ 
  มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตน
ตามหลกัการทางศาสนาได้ถูกต้อง 

-  การสังเกต 
-  การประเมินผล 
-  การสังเกต 
-  การตอบแบบสอบถามความพงึ
พอใจ 

-  แบบสังเกต 
-  แบบประเมินผล 
-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 



 

 

๔๒ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๘.   ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

          ๘.๑   นักเรียนรู้จักกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
 ๘.๒   น าไปเป็นแนวทางการปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 ๘.๓   นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและประพฤติตนดี 
 ๘.๔   นักเรียนกล้าแสดงออกในทางที่ถูกตอ้ง 
 ๘.๕   น าไปเป็นแนวทางในการพฒันากจิกรรมโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรม 
 
 
 
 

           ผู้เสนอโครงการ                                                           ผู้เห็นชอบโครงการ 
พิพัฒน์   ทองปินตา                                                       ไพจิตรา     นันติอูป 

              ( นายพิพัฒน์   ทองปินตา)                                                   ( นางไพจิตรา     นันติอูป) 
                       ต าแหน่ง  ครู                                                      หัวหน้ากลุ่มบรหิารงานวิชาการ 
 

  ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                            ธวัช   โลกา 

  ( นายธวัช   โลกา ) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแมล่าศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

๔๓ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
โครงการ                            โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้เพือ่การศึกษา 
แผนงาน                 งานวิชาการ 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาสภาพแวดล้อมและการบริการทีส่่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา

เต็มศักยภาพ  
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
๕)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

    ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

    ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
    ๒)  ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
    มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมทีเ่อื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ 

    ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบรหิารจัดการและ
การ 
    จัดการเรียนรู ้
ผู้รับผิดชอบโครงการ            นางสาวอัญชลพีร กลุบุตร, นายทศพร  พจนาปิยะกลุ  
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนือ่ง 
ระยะเวลาด าเนินการ             ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓   –   ๙  เมษายน  ๒๕๖๔ 
งบประมาณ   ๕๐๐   บาท 

๑.   หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีรูปแบบและการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลาย  เหมาะสมกบัธรรมชาติของผูเ้รียน  โดยเน้นผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง  เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้  ความ
เข้าใจในสิง่ที่เรียนรู้  และฝึกปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ซึ่งสิ่งที่มผีลส าคัญในการใหเ้ด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างเตม็
ศักยภาพคือแหล่งการเรียนรู้ทีส่มบรูณ์และ มสีื่อการเรียนทีห่ลากหลายท าใหผู้้เรียนมีความกระตือรือร้น  สนใจ 
ใฝ่เรียน  ใฝรู่้  และมีกจิกรรมฝึกและส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  แก่ผูเ้รียนทกุสาขาวิชา 
 ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา  ต้องมีแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  รวมทั้งประสานความร่วมมือจากหลายฝ่าย  ชุมชนก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญในการ
ให้ความร่วมมือสนับสนุนในการจัดกิจกรรม  รวมถึงภูมิปัญญาชาวบ้านที ่มีประสบการณ์ตรง  ด้วยเหตุนี้



 

 

๔๔ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

โรงเรียนจึงได้จัดโครงการนี้ข้ึน   โดยพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งที่อยู่ในและนอกสถานศึกษา ท าให้ผู้เรียนที่ออกไป
ศึกษานอกสถานศึกษาไปยังแหล่งเรียนรู้ต่างๆ   ได้รับประสบการณ์ตรงเพื่อเก็บไว้เป็นต้นทุนในการด ารงชีวิตทั้ง
ปัจจุบันและอนาคต   
๒.   วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑   เพื่อจัดหาแหล่งเรียนรู้ ให้มีอย่างพอเพียงและเหมาะสมกับสภาพการเรียนรู้ของนักเรียน 
 ๒.๒   เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้มสีภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อการพฒันานักเรียนตามธรรมชาติ
อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 ๒.๓   เพื่อเพิ่มพูนทักษะ  และเปิดโลกทัศน์ของผู้เรียน  สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ นอกช้ันเรียน 
 ๒.๔   เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนกับโรงเรียน 
๓.   เปา้หมาย    
 ด้านปริมาณ 

๑.    ครูและบุคลกรทางการศึกษา 
           ๒.    นักเรียนโรงเรียนชุมชนแมล่าศึกษา 
  ๓.    แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน     
 ด้านคุณภาพ 

๑.  นักเรียนโรงเรียนชุมชนแมล่าศึกษาน าประสบการณ์ที่ได้จากแหลง่เรียนรูม้าพัฒนาการ
เรียนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ดีย่ิงข้ึน 

๒.  โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที ่หลากหลายตรงตามความต้องการของ
สถานศึกษา 
๔.   กิจกรรม                     

๔.๑  เสนอโครงการ 
๔.๒  ขออนุมัติโครงการ  
๔.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๔.๔  ประชุมคณะกรรมการเพื่อ วางแผนด าเนิน 
๔.๕  รายงานผล 
๔.๖  ด าเนินงานตามโครงการ 
     ๔.๖.๑  ศึกษาสภาพปัจจุบันและปญัหา 

     ๔.๖.๒  วางแผนก าหนดแนวทางเลอืกในการปฏิบัติงาน 
       ๔.๖.๓  ปฏิบัติตามแผนด าเนินงาน 
    ๔.๗  นิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล 



 

 

๔๕ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๕.   ปฏิทินปฏิบัติงาน 
 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

๔.๑  เสนอโครงการ 
๔.๒  ขออนุมัติโครงการ  
๔.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๔.๔  ประชุมคณะกรรมการเพื่อ 
วางแผนด าเนิน 
๔.๕  รายงานผล 
๔.๖  ด าเนินงานตามโครงการ 

๔.๖.๑  ศึกษาสภาพปัจจุบัน
และปญัหา 
       ๔.๖.๒  วางแผนก าหนด
แนวทางเลอืกในการปฏิบัติงาน 
       ๔.๖.๓  ปฏิบัติตามแผน
ด าเนินงาน 
๔.๗  นิเทศ  ติดตาม ประเมินผล 
 

           

๖.   งบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณท่ีใช ้ หมายเหต ุ

ด าเนินงานตามโครงการ 
    ๑.  ศึกษาสภาพปัจจุบันและปญัหา 
    ๒.  วางแผนก าหนดแนวทางเลอืกในการ
ปฏิบัติงาน 
    ๓.  ปฏิบัติตามแผนด าเนินงาน 
 

 
 

๕๐๐ บาท 

 
 

ส ารวจแหลง่เรียนรู้  รายงาน 

 

 



 

 

๔๖ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๗.   การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
๑.โรงเรียนมีแหลง่เรียนรู้ อย่าง
พอเพียงและเหมาะสมกับสภาพการ
เรียนรู้ของนักเรียน 
๒.แหลง่เรียนรู้ในโรงเรียนให้มี
สภาพแวดล้อมทีเ่อื้อต่อการพฒันา
นักเรียนตามธรรมชาติอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ 
๓.นักเรียนมีทักษะ  มีโลกทัศน์ และ
สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ นอกช้ัน
เรียน 
๔.นักเรียน คณะครู ผูป้กครอง และ
คนในชุมชน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กัน 

- สอบถามความคิดเห็นของ 
นักเรียน คณะครู และผู้ปกครอง 
- การท าแบบสอบถามหลังการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนกัเรียน 
 
 
 
- ครูท าการประเมินนักเรียน 
 
- สอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน 
คณะครู และผูป้กครอง 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 

๘.   ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 ๘.๑   นักเรียนโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาน าประสบการณ์ที่ได้จากแหล่งเรียนรู้มาพัฒนาการเรียนให้
เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ดีย่ิงข้ึน 
 ๘.๒   โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายตรงตามความต้องการของสถานศึกษา 
 ๘.๓   ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคนในชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

         ผู้เสนอโครงการ                                                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
                   อัญชลพีร กลุบุตร                                                         ไพจิตรา  นันติอูป 
             (นางสาวอัญชลีพร กลุบุตร)                                                (นางไพจิตรา  นันติอูป) 
            ต าแหน่ง  ครู                                                   หัวหน้ากลุ่มบรหิารงานวิชาการ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
ธวัช   โลกา 

( นายธวัช   โลกา ) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 

 



 

 

๔๗ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

โครงการ                            โครงการดรุิยางค์โรงเรียน 
แผนงาน                  กลุ่มงานวิชาการ 
กลยุทธ์โรงเรียน               กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมุ่งผลสมัฤทธ์ิตามมาตรฐานสากล 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

๕)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
    ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
    ๒)  ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
    ๓)  การยอมรบัทีจ่ะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคัญ 
    ๓.๑  จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิรงิ และสามารถน าไป 
    ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ            นายทวีเดช  ฌานชีวิน ,นายพิพัฒน์  ทองปินตา  
ลักษณะโครงการ             โครงการต่อเนือ่ง 
ระยะเวลาด าเนินการ               ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓   –   ๙  เมษายน  ๒๕๖๔ 
งบประมาณ   ๒๐,๐๐๐  บาท 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.   หลักการและเหตุผล 
                  วงดุริยางค์เป็นสิง่จ าเป็นต่อการน าขบวน ของโรงเรียน  และรวมทัง้งานบริการชุมชน เพื่อท า
ให้เสียงดนตรีในการบรรเลงมีคุณภาพเสียงที่ควบคุมวงดุริยางค์ได้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น จาเป็นต้องเพิ่มเครื่อง
ดนตรีอีกหลายช้ิน และอปุกรณ์บางช้ิน ก็เสื่อมโทรมตามกาลเวลา ต้องมีการพัฒนาปรบัปรุงเครื่องดนตรีใหม้ี
การพรอ้มใช้งานอยู่ตลอดเวลา ซึ่งประกอบกบันักเรียนโรงเรยีนชุมชนแม่ลาศึกษา ก็มีความสนใจและเห็นใน
ความส าคัญของดนตรอีันจะเป็นการส่งเสริมให้นกัเรียนได้เรยีน ได้ใช้ช่วงเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกล
จากยาเสพติด และจะเป็นการแสดงศักยภาพของโรงเรียน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องจัดท าโครงการนี้ข้ึน 
 
๒.   วัตถุประสงค ์

       ๒.๑   เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดนตรี 
       ๒.๒   เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์หา่งไกลจากยาเสพติด 
       ๒.๓    เพื่อพฒันาศักยภาพทางดนตรีของโรงเรยีน 



 

 

๔๘ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๓.   เปา้หมาย 
                 นักเรียนชุมนุมดุริยางค์โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา  จานวน ๔๐  คน 

 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
- นักเรียนโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา  ๔๐  คน 
- บุคลากรและชุมชนในท้องถ่ิน 

   

 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
     ได้วัสดุอุปกรณ์ ดุริยางค์ เพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอน 

๔.   กิจกรรม 
                   ๔.๑  วางแผนการจัดโครงการ 
           ๔.๒  เขียนโครงการและขออนมุัติโครงการ 
           ๔.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
           ๔.๔  ด าเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัตงิาน 
           ๔.๕  สรุปและประเมินผลการจัดโครงการ 
 
๕.   ปฏิทินปฏิบัติงาน 
 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ก.ค. ส.ค. ก.ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. 
๕.๑  วางแผนการจัดโรงการ 
๕.๒ เขียนโครงการและขออนุมัติ   
       โครงการ 

           

๕.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการ   
       ด าเนินงาน 

           

๕.๔  ด าเนินกิจกรรมตาม 
     แผนการปฏิบัติงาน 
๔.๕  สรุปและประเมินผล                 
     การจัดโครงการ 

           

 

 



 

 

๔๙ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๖.   งบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณท่ีใช ้ หมายเหต ุ

-   จัดซื้ออุปกรณ์และด าเนินกิจกรรมตาม 
     แผนการปฏิบัติงาน 
 

     ๒๐,๐๐๐ บาท                  

       
 

          

๗.   การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑.นักเรียนมีความรู้ ทักษะด้านดนตร ี 
๒.นักเรียนสามารถบรรเลงเพลงบังคับได ้ 

- การสังเกต  
- การสัมภาษณ์  

- แบบบันทึก  
- แบบสัมภาษณ์  

๘.   ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

    ๘.๑  นักเรียนมีความรู้พื้นฐานทางด้านทฤษฎีดนตรีตามที่ได้รับการฝกึ  
    ๘.๒  นักเรียนสามารถบรรเลงเพลงได้ 
    ๘.๓  โรงเรียนมีวงดุริยางค์เพื่อใช้ส าหรับกจิกรรมของโรงเรียน และชุมชน 
 
 
                    ผู้เสนอโครงการ                                                        ผู้เห็นชอบโครงการ 
                   ทวีเดช  ฌานชีวิน                                                    ไพจิตรา  นันติอูป 
               (นายทวีเดช  ฌานชีวิน  )                                               (นางไพจิตรา  นันติอูป) 
                   ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย                            หัวหน้ากลุ่มบรหิารงานวิชาการ 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                            ธวัช   โลกา 
(นายธวัช   โลกา) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแมล่าศึกษา 
                                                                                                                                                                                        
 
 



 

 

๕๐ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
โครงการ                            เข้าค่ายพักแรมลูกเสอื – เนตรนาร ีปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
แผนงาน                  กลุ่มงานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน               กลยุทธ์ที่๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมุ่งผลสมัฤทธ์ิตามมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความส านึกใน 
ความเป็นชาติไทย ตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑  ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 

    ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
    แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกป้ัญหา 
    ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
    ๕)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
    ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
    ๒)  ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
    ๓)  การยอมรบัทีจ่ะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่น้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลกัสูตร 
สถานศึกษาและทุกกลุม่เป้าหมาย 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคัญ 
๓.๑  จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิรงิ และสามารถน าไป 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ            นายทศพร  พจนาปิยะกุล,นายธนทัต   เพียรวิทย ์
ลักษณะโครงการ             โครงการต่อเนือ่ง 
ระยะเวลาด าเนินการ                ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓   –   ๙  เมษายน  ๒๕๖๔ 
งบประมาณ   ๕๐,๐๐๐ บาท  (งบกิจกรรมพฒันาผู้เรียน) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 



 

 

๕๑ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๑.   หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี เป็นกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถโดยรวมของ
กิจกรรมการเรียนการสอนให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน เป็นการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดกับนักเรียน โรงเรยีนชุมชน
แม่ลาศึกษา เห็นความส าคัญของกิจกรรมการเรียนรู้ ลูกเสือ-เนตรนารี  จึงร่วมกันจัดกิจกรรมการเดินทางไกล
และอยู่ค่ายพักแรม ของลูกเสือ-เนตรนารี ข้ึน 
๒.   วัตถุประสงค ์
  ๒.๑ เพื่อให้ลูกเสือสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา  ได้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่
ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ตามเนื้อหากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑   
  ๒.๒ เพื่อให้ลูกเสือสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา  มีคุณธรรม จริยธรรม 
ระเบียบวินัย มีความอดทน และสามารถอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข 
  ๒.๓ เพื่อให้ลูกเสือสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ได้รับความรู้และฝึก
ประสบการณ์ตรงในการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม  
๓.   เปา้หมาย 

๓.๑  เชิงปริมาณ 
  ลูกเสือสามัญ และสามญัรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนชุมชนแมล่าศึกษาจ านวน ๒๙๖  

นาย 
๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  ลูกเสือสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ได้รับความรู้ และ

ฝึกประสบการณ์  จากการเข้าร่วมกจิกรรม ร้อยละ ๘๕ 
๔.   กิจกรรม 
                   ๔.๑   วางแผนการจัดโครงการ 
           ๔.๒  เขียนโครงการและขออนมุัติโครงการ 
           ๔.๓  แตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
                    ๔.๔  ด าเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงาน 
           ๔.๕  สรุปและประเมินผลการจัดโครงการ 
 
 
 
 
 



 

 

๕๒ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๕.   ปฏิทินปฏิบัติงาน 

 
งบประมาณ   ๕๐,๐๐๐  บาท 

งบประมาณจากกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน      จ านวน   ๒๐,๐๐๐  บาท 
งบประมาณจากเงินอุดหนุนโครงการ        จ านวน   ๓๐,๐๐๐  บาท 

กิจกรรม งบประมาณท่ีใช ้ ผู้รับผิดชอบ 

๑ กิจกรรมอยู่ค่ายพกัแรมลูกเสือสามัญ 
๒ กิจกรรมอยู่ค่ายพกัแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่

 ๑๐,๐๐๐   บาท 
 ๔๐,๐๐๐ บาท 
    

นายธนทัต   เพียรวิทย์ 
นายทศพร   พจนาปิยะกลุ 

 

 

 

 

 

 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ก.ค. ส.ค. ก.ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. 
๕.๑  วางแผนการจัดโครงการ 
๕.๒  เขียนโครงการและ                     
       ขออนุมัติโครงการ 

           

๕.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการ  
       ด าเนินงาน 

           

๕.๔ ด าเนินกิจกรรมตาม  
      แผนการปฏิบัตงิาน 
๔.๕ สรปุและประเมินผล                 
      การจัดโครงการ 
 

           



 

 

๕๓ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๗.   การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือใช้วัดและประเมินผล 
๑ การจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนได้
อย่างครบถ้วน และสมบูรณ์ 
๒ นักเรียนได้ท างานร่วมกัน มีความ
รับผิดชอบ 
๓ นักเรียนมรีะเบียบวินัย และความ
อดทน 
๔. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  

๑ ตรวจการปฏิบัติกิจกรรมการเดิน 
ทางไกล  และอยู่ค่ายพกัแรม 
๒. การปฏิบัติกจิกรรมฐานเรียนรู้ต่างๆ 
       
๓. ตอบแบบสอบถาม   
 
๔. การสงัเกต 

๑ กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่
ค่ายพักแรม 
๒. กิจกรรมฐานเรียนรู้ต่างๆ 
 
๓. แบบสอบถาม 
 
๔. แบบสงัเกต 

๘.   ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

     ๘.๑  นักเรียนทุกคนมีความสนุกสนานในการเรียนรู้  และ ผ่านกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     ๘.๒  นักเรียนมี ความรับผิดชอบในหน้าที่เมื่อท างานเปน็กลุ่ม 
     ๘.๓  นักเรียนมีระเบียบวินัย และ ความอดทน 
     ๘.๔  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความหวงแหนทีจ่ะอนุรักษ์ทรัพยากรและสิง่แวดล้อมในท้องถ่ิน  
 
 
                   ผู้เสนอโครงการ                                                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
                ทศพร  พจนาปิยะกลุ                                                       ไพจิตรา  นันติอูป 
            (นายทศพร  พจนาปิยะกลุ)                                                 (นางไพจิตรา  นันติอูป) 
                     ต าแหน่ง ครู                                                     หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                           ธวัช   โลกา 

(นายธวัช   โลกา) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 

 
 
 



 

 

๕๔ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
โครงการ                           พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทางการเรียน 
แผนงาน                  กลุ่มงานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน             กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมุ่งผลสมัฤทธ์ิตามมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่๓.เพิม่ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มคีวามรู้ 
ความสามารถและความเช่ียวชาญในด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ 

สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
    ๑.๑  ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
    ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
    ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
    แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกป้ัญหา 
    ๕)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
    ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่น้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลกัสูตร 
    สถานศึกษาและทุกกลุม่เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ            นางไพริน  ทรัพย์ไพรวัลย์และนางไพจิตรา นันติอูป 
ลักษณะโครงการ             โครงการต่อเนือ่ง 
ระยะเวลาด าเนินการ               ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓   –   ๙  เมษายน  ๒๕๖๔ 
งบประมาณ   ๒๔,๐๐๐  บาท 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.   หลักการและเหตุผล 

           พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ระบุแนวทางการจัดการศึกษาไว้ในหมวด ๔ 
มาตรา ๒๖  ว่า ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ 
การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอนตาม
ความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา การที่สถานศึกษามีการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผล
การเรียนที่มีคุณภาพ หลากหลาย ครอบคลุมการประเมินพฤติกรรมของนักเรียนทุกด้าน จะท าให้ได้ข้อมูลที่
น าไปใช้พัฒนานักเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพต่อไป ดังนั้น เพื่อให้
บรรลุแนวทางการจัดการศึกษาดังกล่าว โรงเรียนจึงจัดให้มีโครงพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียน
ข้ึน  
 



 

 

๕๕ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
๒.   วัตถุประสงค ์

    ๒.๑   เพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนใหส้ามารถวัดและประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
    ๒.๒  เพื่อพัฒนาเครือ่งมือวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้มีความหลากหลายสามารถวัด
และประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้ครอบคลมุพฤติกรรมการเรียนรู้ 
    ๒.๓ เพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    ๒.๔ เพื่อพัฒนารปูแบบการรายงานผลการเรียน มีข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน สาระครบถ้วน 
 

๓.   เปา้หมาย 
  ๓.๑  เชิงปริมาณ 
     ได้เครื่องมอืวัดและประเมินผลการเรียนทีม่ีคุณภาพและหลากหลาย รอ้ยละ ๑๐๐ 

๓.๒  เชิงคณุภาพ 

   
     ได้เครื่องมอืวัดและประเมินผลการเรียนทีม่ีคุณภาพและหลากหลาย  
 
๔.   กิจกรรม 
                   ๔.๑  วางแผนการจัดโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทางการเรียน 
           ๔.๒  เขียนโครงการและขออนมุัติโครงการ 
           ๔.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
           ๔.๔  ด าเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัตงิาน 
           ๔.๕  สรุปและประเมินผลการจัดโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๕๖ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
๕.   ปฏิทินปฏิบัติงาน 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ก.ค. ส.ค. ก.ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. 
๕.๑ วางแผนการจัดโครงการ 
๕.๒ เขียนโครงการและขออนุมัติ    
      โครงการ 

           

๕.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการ    
      ด าเนินงาน 

           

๕.๔  ด าเนินกิจกรรมตาม    
      แผนการปฏิบัตงิาน 
๔.๕  สรุปและประเมินผล            
      การจัดโครงการ 

           

๖.   งบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณท่ีใช ้ หมายเหต ุ

 ๑ . สร้างเครือ่งมอืวัดและประเมินผล 
 ๒ . ก าหนดเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนให้สงูข้ึน  
 ๓ . ก าหนดวิธีการและรปูแบบการรายงานผลการเรียน        
๔ . จัดท า “รายงานความก้าวหน้าของนักเรียน”  
 

   ๒๐,๐๐๐ บาท 
       ๕๐๐ บาท 
       ๕๐๐ บาท 

  ๓,๐๐๐ บาท 

ครูประจ าช้ัน / ครูประจ ากลุ่มสาระ
ฝ่ายวิชาการ 

๗.   การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑. ม ี เ คร ื ่ อ ง ม ื อ ว ั ด แล ะ ปร ะ เม ิ น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที ่สามารถวัดและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 

๒. ม ี เ คร ื ่ อ ง ม ื อ ว ั ด แล ะปร ะ เม ิ น
ผลส ั มฤทธ ิ ์ ท างการ เ ร ี ยนให ้ ม ี ความ
หลากหลายสามารถว ั ดและประเม ิ น
ผลส ัมฤทธิ ์ทางการเร ียนได ้ครอบคล ุม
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

- ส ารวจ  
- สังเกต  
 
 
- ทดสอบ  
 
 
 
 

- แบบส ารวจเครื่องมือวัดและประเมินผลแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู ้ 
- แบบสังเกตการเรียนการสอนในช้ันเรียน  
- แบบทดสอบ  
- แบบ ปพ.ต่าง ๆ  
 
 
 
 



 

 

๕๗ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๓. มีเครื่องมือวัดและประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนครบทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้

๔. มีการรายงานผลการเรียน 
มีข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน สาระ
ครบถ้วน 

- ตรวจผลงาน  
 
 
- ส ารวจ  
- สัมภาษณ์  
 

- แบบส ารวจ  
- แบบสัมภาษณ์  
 
- แผนการสอน  
- หลกัสูตรสถานศึกษา  

 
๘.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

         
                    ผู้เสนอโครงการ                                                               ผู้เห็นชอบโครงการ 
                 ไพริน  ทรัพย์ไพรวัลย ์                                                            ไพจิตรา  นันติอูป 
              (นางไพริน  ทรัพย์ไพรวัลย์)                                                     (นางไพจิตรา  นันติอูป) 
                     ต าแหน่ง  ครู                                                         หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                            ธวัช   โลกา 
(นายธวัช   โลกา) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแมล่าศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
       ๘.๑  ทุกกลุม่สาระการเรียนรู้มเีครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ครอบคลุมพฤติกรรมของนกัเรียนทุก
ด้าน  
    ๘.๒  ข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนถูกน าไปใช้ในการปรบัปรงุหลักสูตรสถานศึกษา  
 



 

 

๕๘ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
 
โครงการ                            โครงการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา 
แผนงาน                  กลุ่มงานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน               กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมุ่งผลสมัฤทธ์ิตามมาตรฐานสากล 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
    ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
    ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่น้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลกัสูตร 
    สถานศึกษาและทุกกลุม่เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                นางไพจิตรา  นันติอูป.นางไพริน  ทรัพย์ไพวัลย,์นางสาวพมิชนก  มณีธร 
ลักษณะโครงการ             โครงการต่อเนือ่ง 
ระยะเวลาด าเนินการ                ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓   –   ๙  เมษายน  ๒๕๖๔ 
งบประมาณ   ๗,๐๐๐  บาท 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.   หลักการและเหตุผล 
            ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ.๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ และค าสั่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ ๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์          และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  
๒๕๖๐) โดยมีค าสั่งให้โรงเรียนด าเนินการใช้หลักสูตรในปีการศึกษา  ๒๕๖๑ โดยให้ใช้ในช้ันประถมศึกษาปี
ที่ ๑ และ ๔ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นมา ให้เป็นหลักสูตรแกนกลาง               ของประเทศ โดย
ก าหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมี
พัฒนาการเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายและเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาจึงได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
พุทธศักราช  ๒๕๖๓  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ใช้ในทุกระดับช้ัน  

   
 
 
 



 

 

๕๙ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๒.   วัตถุประสงค ์
    ๒.๑   เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบบัปรับปรุง ๒๕๖๐) 

๓.   เปา้หมาย 
  ๓.๑เชิงปริมาณ 
 
  
 โรงเรียนได้มีการปรับปรงุหลักสูตรกลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรงุ พ.ศ.๒๕๖๐) ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทุกระดบัช้ัน  

  ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
   
  ๑.เชิงคุณภาพ 

1. โรงเรียนชุมชนแมล่าศึกษามีการปรบัหลักสูตรไดส้อดคลอ้งกับหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 
 2. ครูผูส้อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
จัดการเรียนการสอนได้ตรงตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดที่ปรบัตามหลกัสูตรแกนกลาง 

๔.   กิจกรรม 
  

                   ๔.๑  วางแผนการจัดโครงการพัฒนาหลักสตูร 
           ๔.๒  เขียนโครงการและขออนมุัติโครงการ 
           ๔.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
           ๔.๔  ด าเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัตงิาน 
           ๔.๕  สรุปและประเมินผลการจัดโครงการ 
 
๕.   ปฏิทินปฏิบัติงาน 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. 

๕.๑  วางแผนการจัดโครงการ 
๕.๒ เขียนโครงการและขออนุมัต ิ  
       โครงการ 

           

๕.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการ    
       ด าเนินงาน 

           



 

 

๖๐ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๕.๔  ด าเนินกิจกรรมตามแผน               
      การปฏิบัติงาน 
๔.๕  สรุปและประเมินผล                 
       การจัดโครงการ 

           

๖.   งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณ  ๗,๕๐๐  บาท (งบอุดหนุนโรงเรียน) 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้
จ่ายงบประมาณ 

งบประมาณ
ท่ีใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวด
รายจา่ย 

ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวัสด ุ

กิจกรรม ระยะท่ี๑  การเตรียม
ความพร้อม กิจกรรม(PLAN)  
ประกอบด้วย   
๑ การประชุมสร้างความเข้าใจใน
การน าหลักสูตรมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระ
การเรียนรูส้ังคมศกึษา  ศาสนา  
และวัฒนธรรม (ฉบบัปรับปรงุ 
พ.ศ.๒๕๖๐) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ มาใช้ในปี 
การศึกษา ๒๕๖๓ ทุกระดบัช้ัน  
๒.คณะกรรมการร่วมกันจัดท า
หลักสูตรฉบับปรบัปรุง 
๓. คณะกรรมการประเมิน
หลักสูตรระยะที่ ๑(ประเมินก่อน
ใช้หลักสูตร) 

 

  

      
๔,๕๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

๔,๕๐๐ 

พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๑.ผู้รบัผิดชอบโครงการ
ประกอบด้วย 

๑.๑ นางไพจิตรา  นันติอูป 
๑.๒ นางสาวพิมชนก มณีธร 
๑.๓ นางไพริน  ทรัพย์ไพวัลย ์
 

๒. คณะกรรมการจัดท า
หลักสูตรฉบับปรบัปรุง 

๓..คณะกรรมการประเมิน
หลักสูตร 

 

 

กิจกรรม ระยะท่ี  ๒  การพัฒนา
งาน   (DO) 
กิจกรรม  ประกอบด้วย   

 

 

   

 

๑กรกฎาคม-มีนาคม๒๕๖๓  

๑.ครูผูส้อน 



 

 

๖๑ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๑.การน าหลักสูตรไปใช้ทุก
ระดับช้ัน 
๒.คณะกรรมการประเมินหลักสูตร
ระยะที่ ๒(ประเมินระหว่างการใช้
หลักสูตร) 

    ๒. คณะกรรมการประเมิน
หลักสูตร 

    

กิจกรรม ระยะท่ี  ๓  การ
ประเมินผลการหลงัใช้หลักสูตร
(CHECK)  
๑.คณะกรรมการประเมินผลการ
ใช้หลักสูตรระยะที่ ๓  

 

 

  

 

   

 

  

๑มีนาคม-๓๑ มีนาคม๒๕๖๔ 

คณะกรรมการประเมิน
หลักสูตร 

กิจกรรม ระยะท่ี  ๔  การ
ปรับปรงุแก้ไข ประกอบด้วย  
(ACT) 
๑.ประชุมคณะกรรมการปรับปรงุ
หลักสูตรเพื่อสรุปผลการ
ด าเนินงาน เพื่อพฒันาต่อไป  
๑.ค่าอาหารกลางวัน 
๒.ค่าอาหารว่าง 

 

 

 

๒,๕๐๐ 

  

 

 

๑,๒๕๐ 
๑,๒๕๐ 

 

 

 

 

มีนาคม-เมษายน ๒๕๖๔ 

นางไพจิตรา  นันติอูป 
นางสาวพิมชนก มณีธร 
นางไพริน  ทรัพย์ไพวัลย ์

คณะครู 

รวมค่าใช้จา่ย ๗,๐๐๐  ๒,๕๐๐ ๔,๕๐๐  

 
๗.   การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. การประเมินการจัดโครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

-  ประเมินการจัดโครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

- แบบประเมินผล 

 
๘.   ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

๘.๑  สถานศึกษามี หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรงุ พ.ศ.๒๕๖๐) ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทุกระดับช้ัน   



 

 

๖๒ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๘.๒  . ครูผูส้อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสงัคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จัดการเรียนการสอนได้ตรงตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดที่ปรับตามหลกัสูตรแกนกลาง  
 
 
 
 
                     ผู้เสนอโครงการ                                                               ผู้เห็นชอบโครงการ 
                 ไพจิตรา   นันติอูป                                                                 ไพจิตรา  นันติอูป 
             (นางไพจิตรา   นันติอูป)                                                          (นางไพจิตรา  นันติอูป) 
          ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ                                                หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                         ธวัช   โลกา 
  (นายธวัช   โลกา) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแมล่าศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๖๓ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

โครงการ                            ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
แผนงาน                  กลุ่มงานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน             กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมุง่ผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานสากล 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน    
                      ๑.๑  ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียน 
    ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
    ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
    แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกป้ัญหา 
    ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
    ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๕)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
    ๒)  ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
    ๓)  การยอมรบัทีจ่ะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

  ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

    ๓.๑  จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป 
    ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
    ๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหลง่เรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการเรียนรู ้
ผู้รับผิดชอบโครงการ            นางสาวพิมชนก  มณีธร ,นางไพจิตรา นันติอูป 
ลักษณะโครงการ             โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ             ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓   –   ๙  เมษายน  ๒๕๖๔ 
งบประมาณ   (งบกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
 
๑.   หลักการและเหตุผล 
 สภาพปัจจุบันความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
และเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของประชาชนทั่วไปมากยิ่งข้ึน  ส่งผลให้การด ารงชีวิตของทุก ๆ คน  มีการพัฒนาและ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ของสังคมโลกอยู่ตลอดเวลา  ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงจ าเป็นต้องสร้างสรรค์เด็ก
และเยาวชนให้มีความรู้  ความสามารถ  ที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน  ในการพัฒนาศึกษานั้น   
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานมีความเป็นเลิศดา้น
วิชาการและมีศักยภาพในด้านกิจกรรม กีฬา  ดนตรี  ศิลปะ  การแสดง และการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่าง ๆ  เพื่อ
เตรียมพร้อมให้เด็กและเยาวชนเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคตเพื่อให้เด็กและเยาวชน
ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการ
ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงจัดการ
กิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะด้านวิชาการ ดนตรี  และกีฬา และน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาให้แก่



 

 

๖๔ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ผู้เรียน ให้เป็นผู้มีทั้งความรู้ ความสามารถ  เพื่อสร้างโอกาสให้แก่ผู้เรียน ได้แสดงศักยภาพทางวิชาการและ
กิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆมากยิ่งข้ึน 
๒.   วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑  เพื่อจัดกจิกรรมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถในด้านทักษะทางวิชาการ ดนตรี และกีฬา  
 ๒.๒  เพื่อจัดกจิกรรมสร้างสรรค์ให้นักเรียนแสดงความสามารถที่เป็นเลิศด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
 ๒.๓  เพื่อเป็นกิจกรรมแหง่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
๓.   เป้าหมาย 

 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  นักเรียน ครูและบุคลากร มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆทั้งกิจกรรมทางวิชาการและ 

กิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ 
๓.๒  เชิงคุณภาพ 

๑ นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมทกัษะทางวิชาการ ดนตรี และกีฬา และน าทกัษะ ที่
เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้ในชีวิต  ซึ่งเกิดจากการแลกเปลีย่นเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันร้อยละ 
๘๕  
 ๒ ครู และบุคลากร มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดกจิกรรมสง่เสรมิ ศักยภาพนักเรียนและมี
โอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร้อยละ ๙๐ 

  
 
๔.   กิจกรรม 
                   ๔.๑   วางแผนการจัดโครงการ 
           ๔.๒  เขียนโครงการและขออนมุัติโครงการ 
           ๔.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
                    ๔.๔  ด าเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงาน 
           ๔.๕  สรุปและประเมินผลการจัดโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๖๕ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๕.   ปฏิทินปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ก.ค. ส.ค. ก.ย ต.ค. พ.ย
. 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ
. 

มี.ค. เม.ย พ.ค
. 

๕.๑  วางแผนการจัดโครงการ 
๕.๒  เขียนโครงการและ                     
       ขออนุมัติโครงการ 

           

๕.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการ  
       ด าเนินงาน 

           

๕.๔ ด าเนินกิจกรรมตาม  
      แผนการปฏิบัตงิาน 
๔.๕ สรปุและประเมินผล                 
      การจัดโครงการ 

           

 
๖.   งบประมาณ        -  บาท 
 

กิจกรรม งบประมาณท่ีใช ้ ผู้รับผิดชอบ 

๑.  กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ในระดับศูนย์เครือข่าย ฯ เพื่อคัดเลอืกเป็นตัวแทนระดบั   
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
๒.  กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับระดับ
เขตพื้นที่ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาค  
๓.  กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับระดับ
เขตพื้นที่ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทน ระดับประเทศ 
๔. กิจกรรมพัฒนาทกัษะทางวิชาการ 
- กิจกรรมเด็กดีมีเงินออม 
- กิจกรรมผลิตสือ่การสอนจากเศษวัสด ุ
- กิจกรรมเขียนตามค าบอกจากค าศัพท์ในบทเรียน 
- กิจกรรมสูตรคิด สูตรคูณ 
- กิจกรรมธนาคารขยะเพื่อการออมทรัพย์ของนกัเรียน 
- กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางภาษาไทย 
- กิจกรรมเวทคณิตคิดให้ไว 
- กิจกรรมปริศนาพาคิด 
- กิจกรรมพัฒนาทักษะการแก้ปญัหาโดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร ์

- 
 
 

- 
 

- 
 
 
(งบกจิกรรม
พัฒนาผูเ้รียน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูผูฝ้ึกสอน 
 
 
ครูผูฝ้ึกสอน 
 
ครูผูฝ้ึกสอน 
 
 
นางธีรดา  เตชะตา 
นางไพจิตรา  นันติอูป 
นางมาลัยวรรณ  พวงวิเชียร 
นายธนทัต  เพียรวิทย์ 
นางสาวอัญชลพีร  กุลบุตร 
นายพิพัฒน์  ทองปินตา 
นางสาววิภา  เจริญเล็ก 
นางไพริน  ทรัพย์ไพรวัล 
นางพิมพร  พจนาปิยะกลุ 
 



 

 

๖๖ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

- กิจกรรมการพัฒนามารยาทไทยในการยิ้ม  ไหว้  
ทักทายของนกัเรียน 
- กิจกรรมหมากรกุสร้างสรรค์ 
- กิจกรรมรวมศลิปส์ร้างสรรค์ 
- กิจกรรมสร้างสรรค์ดนตรีพื้นเมือง 
- กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมMicrosoft 
Office เบื้องต้น 
- กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพด้วยงานใบตองดอกไมส้ด 
- กิจกรรมการบ ารงุรกัษาเครื่องมือช่างในบ้าน 
- กิจกรรมการพัฒนาทกัษะการอ่านและการเขียนค าศัพท์
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
 

 
 
 
 ๑๐,๐๐๐  บาท 
๒๐,๐๐๐  บาท 

 
 
 
 

๕๐๐  บาท 

 
 
ว่าที่ร.ต.เอษณะ  พวงทอง 
นายพัฒนพงษ์  บุญปราบ 
นายทวีเดช  ฌานชีวิน 
นางสาวพิมชนก  มณีธร 
 
นางมาลี  ค าภีระ 
นายทศพร  พจนาปิยะกุล 
นางสาวณัฐกานต์  แหลมมาก 

๗.   การประเมินผล 

 
๘.   ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๘.๑  นักเรียนได้แสดงออก  ซึ่งความสามารถในด้านทักษะทางวิชาการ ดนตรี และกีฬา 
๘.๒  นักเรียนได้แสดงออกถึงความเป็นเลิศทัง้กิจกรรมทกัษะทางวิชาการ ดนตรี และกีฬา 
๘.๓  ครู และบุคลากรทางการศึกษาเกิดความรู้และประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
 

            

   ผู้เสนอโครงการ                            ผู้เห็นชอบโครงการ          
   พิมชนก  มณีธร                                                                  ไพจิตรา  นันติอูป 

        (นางสาวพิมชนก  มณีธร)                   (นางไพจิตรา  นันติอูป)                       
              ต าแหน่ง  ครู                                                           หัวหน้ากลุม่บรหิารงานวิชาการ     
 
    

 ผู้อนุมัติโครงการ 
    ธวัช   โลกา 
(นายธวัช   โลกา) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแมล่าศึกษา 
 
 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือใช้วัดและประเมินผล 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้รับรางวัลการ
ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมของนักเรียน
ปกติและเด็กพเิศษเรียนร่วม 

ส ารวจ/สอบถาม แบบสอบถาม 



 

 

๖๗ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

โครงการ                            โครงการพฒันาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
แผนงาน                  กลุ่มงานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน               กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาสภาพแวดล้อมและการบริการทีส่่งเสริมให้ผู้เรียน 
                                         พัฒนาเต็มศักยภาพ 
มาตรฐานการศึกษา       มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
    ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
    ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่น้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลกัสูตร 
    สถานศึกษาและทุกกลุม่เป้าหมาย 
    ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
    ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมทีเ่อื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
    อย่างมีคณุภาพ 
    ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบรหิารจัดการและ
การจัดการเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๖๘ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ            นางไพจิตรา  นันติอูป  ,นางสาวพมิชนก  มณีธร   
ลักษณะโครงการ           โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ                ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓   –   ๙  เมษายน  ๒๕๖๔ 
งบประมาณ   ๕,๕๐๐ บาท 

 
๑.   หลักการและเหตุผล 
 จุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง ชาติพ.ศ. 2542 มาตรา 9(3) การจัดระบบโครงสร้าง
และกระบวนการจัดการศึกษา ก าหนดไว้ว่า สถานศึกษา  ต้องมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา จากผลการด าเนินงานของงานพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ พบว่า การด าเนินงานของงานพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ได้มีผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับดีเลิศ บางมาตรฐานที่
ต้องมีการเร่งการพัฒนาได้แก่ด้านผู้เรียน คือด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   และการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น  งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ของ
โรงเรียน ชุมชนแม่ลาศึกษาจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นการทบทวนและร่วมแรงร่วมใจกันในการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา เพื่อให้เกิดผลส าเร็จในการพัฒนาด้านผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนผลการทดสอบระดับชาติการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนและการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อน าผลการพัฒนามรสรุปเป็นรูปเล่มเก็บไว้เป็นสารสนเทศ
ใช้ในการพัฒนาและเผยแพร่ต่อไป    

ทางโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ึน 
ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาและเพื่อเป็นกลไกในการควบคุมตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดการ
พัฒนาและสร้างความเช่ือมั่นให้กับสังคมชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
๒.   วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ๒.๒  เพื่อเตรียมการประเมินคุณภาพภายใน  โดยต้นสังกัด 
 ๒.๓  เพื่อเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอก  โดย  สมศ. 
 ๒.๔  เพื่อผดุงรักษาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนที่พัฒนาข้ึนโดยน าผลการประเมินรอบ
ที่ผ่านมาด าเนินการแก้ไขปรับปรงุ พัฒนาให้ดีย่ิงข้ึน  



 

 

๖๙ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๓.   เปา้หมาย 
          ๓.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   ผู้บรหิาร  ครู บุคลากรโรงเรียน  นักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน                                
                 จ านวน ๒๘๐ คน  
          ๓.๒  เป้าหมายเชิงคณุภาพ 
  โรงเรียน  มีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีคุณภาพ มีความพร้อมต่อการประเมินคุณภาพภายใน  
                โดยต้นสังกัด  และประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ.  และรักษาระบบประกันคุณภาพภายใน
อย่าง  
                ต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพของโรงเรียน 
      ๔.   กิจกรรม 
                   ๔.๑  วางแผนการจัดโครงการ 
           ๔.๒  เขียนโครงการและขออนมุัติโครงการ 
           ๔.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
                    ๔.๔  ด าเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงาน 
           ๔.๕  สรุปและประเมินผลการจัดโครงการ 
๕.   ปฏิทินปฏิบัติงาน 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
ก.ค. ส.ค. ก.ย ต.ค. พ.ย

. 
ธ.ค. ม.ค. ก.พ

. 
มี.ค. เม.ย พ.ค

. 
๕.๑  วางแผนการจัดโครงกา 
๕.๒  เขียนโครงการและ                     
       ขออนุมัติโครงการ 

           

๕.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการ  
       ด าเนินงาน 

           

๕.๔ ด าเนนิกิจกรรมตาม  
      แผนการปฏิบัตงิาน 
๔.๕ สรปุและประเมินผล                 
      การจัดโครงการ 

           

๖.   งบประมาณ 

จ านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท ตามรายละเอียดดังนี้  



 

 

๗๐ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้
จ่ายงบประมาณ 

งบประมาณ
ท่ีใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวด
รายจา่ย 

ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวัสด ุ

กิจกรรม ระยะท่ี๑  การเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ระบบประกัน
คุณภาพภายใน กิจกรรม(PLAN)  
ประกอบด้วย   
๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการ     
๒ การจัดท ามาตรฐานการศึกษา      
๓ การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา   
๔ การจัดท าระบบบริหารและ
สารสนเทศ     
 

๑,๐๐๐ 

 

  

       

  

 

  

 

 

 

  ๑,๐๐๐   

 

๑ กรกฎาคม-สิงหาคม
๒๕๖๓ 

นางไพจิตรา  นันติอูป 

นางสาวพิมชนก  มณีธร 

กิจกรรม ระยะท่ี  ๒  การพัฒนา
งานตามมาตรฐานการศึกษา
โรงเรียน  และมาตรฐานการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  (DO) 
กิจกรรม  ประกอบด้วย   
๑.การด าเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา             
๒.การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 

 

 

๑,๐๐๐ 

   

 

๑,๐๐๐ 

๑ กรกฎาคม-  

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

 

 คณะครู 

กิจกรรม ระยะท่ี  ๓  การประเมิน
คุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
(CHECK)กจิกรรมประกอบด้วย   
๑.การประเมินคุณภาพภายในโดย
ต้นสังกัด   
๒.จัดท ารายงานประเมินตนเอง 
ของสถานศึกษา (SAR) 

 

 

๑,๐๐๐ 

 

   

 

๑,๐๐๐ 

 

๑มีนาคม-๓๑ มีนาคม
๒๕๖๔ 

 

คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน 



 

 

๗๑ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

กิจกรรม ระยะท่ี  ๔  การ
ปรับปรงุแก้ไขระบบการประกัน
คุณภาพภายในกิจกรรม  
ประกอบด้วย  (ACT) 
๑.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ปรับปรงุแก้ไขระบบประกัน
คุณภาพภายในหลังจากการ
ประเมินในระยะที่  ๓ 
และการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบที่ ๔ 
๑.ค่าอาหารกลางวัน 
๒.ค่าอาหารว่าง 

 

 

 

๒,๕๐๐ 

  

 

 

 

 

 

๑,๒๕๐ 
๑,๒๕๐ 

 

 

 

 

มีนาคม-เมษายน ๒๕๖๔ 

คณะครู 

รวมค่าใช้จา่ย ๑๐,๐๐๐  ๒,๕๐๐ ๕,๕๐๐  

๗.   การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
๑.  มีระบบประกันคุณภาพภายใน       
  

๑.  ประเมินการท างานของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องตามสภาพจริง 
๒.  ประเมินคุณภาพระบบการ
ท างานที่เน้นความร่วมมือกัน 
๓.  ประเมินเอกสารหลักฐานที่
จัดท าข้ึน 
๔.  สังเกตสภาพจริงทีเ่ป็นผลมา
จากการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน 

๑.  แบบประเมินโครงการพฒันา
ระบบประกันคุณภาพภายใน  
(ตามมาตรฐานที่  ๑๒  ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ที่โรงเรียน
ได้จัดท าข้ึน) 

๒.  ด าเนินงานระบบประกัน
คุณภาพภายในตามกฎกระทรวง  
ศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

๑.  ตรวจสอบร่องรอยการท างาน  
เช่น  เอกสารหลักฐานทีจ่ัดท าข้ึน 
๒.  สัมภาษณ์/สอบถามผู้มสี่วน
เกี่ยวข้องกบัระบบประกันคุณภาพ
ภายใน 

๑.  แบบประเมินระบบประกัน
คุณภาพภายในตามกฎกระทรวง  
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 



 

 

๗๒ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๓.  ชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมสี่วนร่วมในระบบ
ประกันคุณภาพภายใน 

๑  สัมภาษณ์/สอบถามผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้องกบัระบบประกันคุณภาพ
ภายใน 

๑.  แบบสัมภาษณ์การมีส่วนร่วม
ในระบบประกันคุณภาพภายใน 
๒.  แบบสอบถามความคิดเห็นต่อ
ระบบประกันคุณภาพภายใน 

๘.   ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 ๘.๑  ผู้บรหิาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนชุมชนแมล่าศึกษา  มีความตระหนักถึงความส าคัญ
ของระบบประกันคุณภาพภายใน  ที่จะต้องร่วมมือกันด าเนนิการใหบ้รรลผุลตามวัตถุประสงค์ให้ได้ 
 ๘.๒  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชนใกล้โรงเรียน  จะมีส่วนร่วมใน
การก าหนดนโยบายการพฒันาคุณภาพการศึกษา  และตรวจสอบผลการด าเนินงานเป็นระบบเพิ่มมากขึ้น  ซึ่ง
จะสง่ผลดีต่อการบริหารจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ดีมากขึ้น 
 ๘.๓  ได้รับค าแนะน าและการตรวจสอบคุณภาพโดยต้นสังกดัและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อที่
โรงเรียนจะได้น าผลดังกล่าวไปปรับปรงุพัฒนาแก้ไขใหก้ารบริหารงานระบบประกันคุณภาพภายในด าเนินไป
อย่างมีคุณภาพและเกิดประสทิธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
 ๘.๔  ได้ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีคุณภาพและมปีระสิทธิภาพ พร้อมที่จะรับการประเมินและ
ผ่านเกณฑก์ารประเมินคุณภาพภายนอกโดย  สมศ.  ได้ในที่สุด    
 
                    ผู้เสนอโครงการ                                                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
                   ไพจิตรา  นันติอูป                                                         ไพจิตรา  นันติอูป 
               ( นางไพจิตรา  นันติอูป )                                                 (นางไพจิตรา  นันติอูป) 
            ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ                                          หัวหน้ากลุ่มบรหิารงานวิชาการ 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                           ธวัช   โลกา 

(นายธวัช   โลกา) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 

 
 
 
 



 

 

๗๓ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

โครงการ                            สร้างนักเรียนดี  ด้วยวิถีลูกเสอืไทย 
แผนงาน                  กลุ่มงานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน              กลยุทธ์ที่๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความส านึกใน
ความเป็นชาติไทย ตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน    
๑.๑  ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 

    ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
    แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกป้ัญหา 
    ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
    ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
    ๕)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
    ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
    ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
    ๒)  ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
    ๓)  การยอมรบัทีจ่ะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคัญ 
    ๓.๑  จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิรงิ และสามารถน าไป 
    ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ            นายทศพร  พจนาปิยะกุลและนายธนทัต  เพียรวิทย ์
ลักษณะโครงการ             โครงการต่อเนือ่ง 
ระยะเวลาด าเนินการ               ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓   –   ๙  เมษายน  ๒๕๖๔ 
งบประมาณ   ๒๐,๐๐๐  บาท  (งบกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

 
๑.   หลักการและเหตุผล 

การปฏิรูปการเรียนรู้ ตามแนวทางของ พระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช ๒๕๔๒ ซึ่งมุ่งสร้าง
ปัญญา และพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน ให้สามารถคิดได้อย่างมีระบบ คิดสร้างสรรค์ และมีวิจารณญาณ มี
ความสามารถในระดับสูง มีพัฒนาการทางอารมณ์ โดยการปลูกฝังให้เห็นคุณค่าของตนเอง เข้าใจตนเอง เข้าใจ
ผู้อื่น สามารถแก้ปัญหาข้อขัดแย้งทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม คิดแบบองค์รวม และคิดสร้างสรรค์เพื่อที่จะ



 

 

๗๔ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

สามารถร่วมมือและแข่งขันอย่างสร้างสรรค์ในสังคมและโลกได้  กิจกรรมลูกเสือ เป็นกระบวนการพัฒนา
เยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดี มีคุณภาพมีความแข็งแรง  อดทน มีระเบียบวินัย  จงรักภักดีต่อชาติ   ศาสนา
และพระมหากษัตริย์    มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันในระบบหมู่ซึ่งจะน าไปสู่ ความรับผิดชอบในสังคมนั้น มี
คุณธรรม  จริยธรรม  ตามความคาดหวังของหลักสูตรข้ันพื้นฐาน จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาผู้เรียนในด้านต่าง ๆ  
มีคุณธรรม จริยธรรม  มีระเบียบวินัยตามความคาดหวังของหลักสูตรขั้นพื้นฐาน จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนา
ผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้  ด้านทักษะและด้านเจตคติ  โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา เห็น
ความส าคัญของกิจกรรมการเรียนรู้ ลูกเสือ-เนตรนารี จึงร่วมกันจัดโครงการนี้ข้ึน ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ความสามารถโดยรวมของกิจกรรมการเรียนการสอนให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน เป็นการสร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ระเบียบวินัย ให้เกิดกับนักเรียน     
๒.   วัตถุประสงค ์
  ๒.๑ เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนา ทักษะ มีความรู้แล้วน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  ๒.๒ เพื่อให้นักเรียน เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย มีความอดทน และสามารถอยู่ร่วมใน
สังคมอย่างมีความสุข 
  ๒.๓ เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี จากการฝึกฝนโดยใช้กระบวนการทางลูกเสือ 
๓.   เป้าหมาย 

๓.๑  เชิงปริมาณ 
   นักเรียนโรงเรียนชุมชนแมล่าศึกษา  จ านวน ๒๘๕  นาย 
๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  นักเรียน ของโรงเรียนชุมชนแมล่าศึกษา ได้รับความรู้ เป็นคนดี มีคุณธรรม และฝกึประสบการณ์ 

จากการเข้าร่วมกิจกรรมแล้วน าไปปฎิบัติ ร้อยละ ๘๕ 
๔.   กิจกรรม 
                   ๔.๑   วางแผนการจัดโครงการ 
           ๔.๒  เขียนโครงการและขออนมุัติโครงการ 
           ๔.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
                    ๔.๔  ด าเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงาน 
           ๔.๕  สรุปและประเมินผลการจัดโครงการ 
 
 
 
 
 



 

 

๗๕ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
๕.   ปฏิทินปฏิบัติงาน 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ก.ค. ส.ค. ก.ย ต.ค. พ.ย
. 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ
. 

มี.ค. เม.ย พ.ค
. 

๕.๑  วางแผนการจัดโครงการ 
๕.๒  เขียนโครงการและ                     
       ขออนุมัติโครงการ 

           

๕.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการ  
       ด าเนินงาน 

           

๕.๔ ด าเนินกิจกรรมตาม  
      แผนการปฏิบัตงิาน 
๔.๕ สรปุและประเมินผล                 
      การจัดโครงการ 

           

๖.   งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 

กิจกรรม งบประมาณท่ีใช ้ ผู้รับผิดชอบ 

๑. กิจกรรมลูกเสอืคุณธรรม 
๒.กิจกรรมลกูเสือประชาธิปไตย 
๓. กิจกรรมลูกเสอืต้านภัยยาเสพติด 
๔. กิจกรรมลูกเสอือาสา (บ าเพญ็ประโยชน์) 
๕.กิจกรรมฝกึอบรมนายหมูลู่กเสือ  
๖.กิจกรรมลกูเสือจราจร 
๗.กิจกรรมลกูเสือบรรเทาสาธารณภัย 

 
 
 
 
  ๒๐,๐๐๐  บาท 
 
 
 
 

นางมาลี ค าภีระ  
นางพิมพร  พจนาปิยะกลุ 
นายทศพร   พจนาปิยะกลุ 
ว่าที่ร.ต. เอษณะ  พวงทอง 
นายทศพร   พจนาปิยะกลุ 
นางสาวณัฐกานต์  แหลมมาก 
นายสัญณัณฑ์  วรรณค า 

 

 

 



 

 

๗๖ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๗.   การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือใช้วัดและประเมินผล 
๑. ร้อยละ นักเรียนได้พัฒนา ทักษะ มี
ความร ู ้ แล ้วน  าไปประย ุกต ์ ใช ้ ใน
ชีวิตประจ าวัน 
๒. ร้อยละ นักเรียนได้ท างานร่วมกัน มี
ความรับผิดชอบ 
๓. ร้อยละ นักเรียนมรีะเบียบวินัย 
และความอดทน มีคุณธรรม จริยธรรม  

๑. ตรวจการปฏิบัติกจิกรรม 
       
 
๒. ตอบแบบสอบถาม   
 
๓ .การสงัเกต 

๑. กิจกรรม 
 
 
๒. แบบสอบถาม 
 
๓. แบบสงัเกต 

๘.   ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
     ๘.๑  นักเรียนได้รับความรู้แล้วน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
     ๘.๒  นักเรียน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์
     ๘.๓  นักเรียนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมและ ความอดทน  
     ๘.๔  นักเรียนมีน ้าใจ มีความเสียสละ มีความสามัคคี ช่วยเหลืองานโรงเรียนและชุมชน 
 
                 
                   ผู้เสนอโครงการ                                                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  ทศพร  พจนาปิยะกุล                                                      ไพจิตรา  นันติอูป 
             (นายทศพร  พจนาปิยะกุล)                                                 (นางไพจิตรา  นันติอูป) 
                    ต าแหน่ง  ครู                                                      หัวหน้ากลุ่มบรหิารงานวิชาการ 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                            ธวัช   โลกา 

(นายธวัช   โลกา) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 

 
 

 
 



 

 

๗๗ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

โครงการ          เทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
แผนงาน                            กลุ่มบรหิารงานวิชาการ                                                             
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๑. พัฒนาคุณภาพผูเ้รียนโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีวินัย  มีคุณธรรม  จริยธรรม มีความส านึก
ในความเป็นชาติไทย ตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สนองมาตรฐานการศึกษา        มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน    
    ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
    ๒)  ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
    ๓)  การยอมรบัทีจ่ะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ            โรงเรียนชุมชนแมล่าศึกษา                                               
ผู้รับผิดชอบโครงการ              นางมาลัยวรรณ   พวงวิเชียร    และคณะครู 
ลักษณะโครงการ                   โครงการต่อเนือ่ง                                                        
ระยะเวลาด าเนินการ              ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓   –   ๙  เมษายน  ๒๕๖๔ 
งบประมาณ          ๕๕,๐๐๐  บาท(งบอุดหนุนรายหัว ๕๑,๐๐๐ บาท 
                                          +งบกจิกรรมพัฒนาผู้เรยีน ๔,๐๐๐ บาท) 

 
๑.  หลักการและเหตผุล 
 วันส าคัญที่กล่าวถึงในโครงการนี้มิใช่เฉพาะวันส าคัญในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เท่านั้น 
แต่รวมถึงวันส าคัญทีท่างโรงเรียนด าเนินการข้ึนเอง โดยมุง่เน้นให้ชุมชนหรือสังคมเข้ามามสี่วนร่วมในกจิกรรม
ของ 
วันส าคัญๆ ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ประเพณีถวายเทียนจ าน าพรรษา 
ประเพณีเขาวงกต ประเพณีเดือน ๑๐ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีแหเ่ทียนเหง ประเพณีอุปคุต วัน
คริสต์มาส วันไหว้ครู วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ วันเด็กแห่งชาติ เป็นต้น 
 โรงเรียนกบัชุมชนเป็นกระบวนการความร่วมมือต่างๆ ซึ่งจะต้องให้ความช่วยเหลือซึง่กันและกัน แต่
สภาพปัจจุบันพบว่าโรงเรียนกบัชุมชนมีความสัมพันธ์ต่อกันน้อยมาก ประกอบกับรัฐทีส่่งเสริมให้ผูป้กครอง 
บุคคลต่างๆ ในชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมในการพฒันาการศึกษาของโรงเรียนให้มปีระสิทธิภาพพร้อมๆ กัน นั้นก็
จะพัฒนาบุคคลในชุมชนไปพร้อมๆ กันด้วย ดังนั้นทางโรงเรยีนจึงได้เห็นความส าคัญจัดต้ังโครงการข้ึน 
 

 



 

 

๗๘ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๒.  วัตถุประสงค ์
 ๑.  เพื่อให้บุคคลต่างๆ ในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับทางโรงเรียน ในการพฒันาการศึกษาของ
โรงเรียน  เกิดความร่วมมือต่อกัน 
 ๒.  เพื่อให้นักเรียนและบุคคลในชุมชนได้เกิดความภาคภูมิใจต่อโรงเรียน 
 ๓.  เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความส าคัญของสถาบันครอบครัว สถาบันชาติ สถาบันศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริย ์
 ๔.  เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความส าคัญของสถาบันครอบครัว สถาบันชาติ สถาบันศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริย ์
 ๕.  เพื่อให้นักเรียนและชุมชนได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดข้ึนอย่างสม ่าเสมอ 
 ๖.  เพื่อให้บุคคลในชุมชนได้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน 
 ๗.  เพื่อให้โรงเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันาสงัคม 
 
๓.  เปา้หมาย 

ด้านปริมาณ 
      นักเรียนโรงเรียนชุมชนแมล่าศึกษาทุกคน คณะครู และชาวบ้านบ้านแมล่าหลวง บ้านสันติพัฒนา 
บ้านสันติสุข    
    ด้านคุณภาพ 
                 นักเรียนรักและหวงแหนประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ินร่วมสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามให้ชนรุ่น
หลงัรวมทัง้มสี่วนร่วมในการดูแลปกครองและร่วมกจิกรรมตา่ง ๆ 
 
๔.  วิธีการและขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรม 
 ๔.๑  สาระส าคญัของกิจกรรม 

-  เสนอโครงการเพือ่พิจารณาอนุมัต ิ
-  ประชุมคณะครเูพื่อแต่งตัง้คณะท างานและวางแผนในการด าเนินโครงการ 
-  ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ 
-  ติดตามและประเมินผล 

  -  สรุปและรายงานผล 
 
 
 
 



 

 

๗๙ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๔.๒   แผนงานการด าเนินการ 
ล าดับท่ี กิจกรรม งบประมาณท่ีใช ้ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

๑ 
๒ 
๓ 
 

๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 

วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา 
วันเข้าพรรษา ประเพณีถวายเทียนจ าน าพรรษา  
ประเพณีเขาวงกต ประเพณีเดือน ๑๐  
ประเพณีลอยกระทง  
ประเพณีแหเ่ทียนเหง  
ประเพณีอุปคุต  
วันคริสต์มาส  
ข้ึนปีใหม ่
วันไหว้ครู  
วันเด็กแห่งชาติ 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว  
วันแม่แห่งชาติ 
วันวชิราวุธ 
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  
วันสันติภาพสากล 
วันพระราชทานธงชาติไทย  
วันสมเดจ็พระมหาธีรราชเจ้า 

       - 
    ๓,๐๐๐     บาท 

    ๕๐๐     บาท 
        

๕๐๐     บาท 
-        
- 

 ๒,๕๐๐    บาท 
     ๑,๕๐๐    บาท 
  ๓๐,๐๐๐    บาท 

- 
๒,๐๐๐     บาท 
๑,๐๐๐     บาท 

- 
- 
- 

๕๐๐     บาท     

มาลัยวรรณ,พิพัฒน์,มาลี 

มาลัยวรรณ ,มาลี,พิพัฒน์ 

มาลัยวรรณ,คณะครูทุกคน   

 

มาลัยวรรณ,ณัฐกานต์,พิพัฒน์ 

พัฒนพงค์   

มาลัยวรรณ พิพัฒน์,มาลี,วิภา,เอษณะ 

มาลัยวรรณ ,พิมชนก,พิพัฒน์,เอษณะ  

มาลัยวรรณ ,มาลี,ณัฐกานต์,พิพัฒน์ 

มาลัยวรรณ,มาลี,เอษณะ,พัฒนพงค์    

มาลัยวรรณ,ไพริน,ทศพร   

มาลัยวรรณ ,พิพัฒน์,วิภา,มาลี,พิมพร 

มาลัยวรรณ ,ธนทัต,ทศพร  

มาลัยวรรณ,ทศพร,ธนทัต 

มาลัยวรรณ,พิมพร,ทศพร,พิพัฒน์ 

ทศพร,ธนทัต 

ทศพร,ธนทัต 

 
๔.๓   กิจกรรมและระยะเวลา 

 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ หมาย

เหต ุก.ค. ส.ค. ก.ย ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค. 

๑.เสนอโครงการ 
๒.ประชุมแต่งตั้งคณะท างาน 
๓.ด าเนินงานตามกจิกรรม  
๔.ติดตามและประเมินผล 
๕.สรปุและรายงานผล 

 
 
 

          
 

 

 



 

 

๘๐ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๖.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 ๑.  บุคคลต่างๆ ในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับทางโรงเรียน ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน   
เกิดความร่วมมอืต่อกัน 
 ๒.  นักเรียนและบุคคลในชุมชนได้เกิดความภาคภูมิใจต่อโรงเรียน 
 ๓.  นักเรียนได้เห็นความส าคัญของสถาบันครอบครัว สถาบนัชาติ สถาบันศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริย ์
 ๔.  นักเรียนไดเ้ห็นความส าคัญของสถาบันครอบครัว สถาบนัชาติ สถาบันศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริย ์
 ๕.   นักเรียนและชุมชนได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดข้ึนอย่างสม ่าเสมอ 
 ๖.   บุคคลในชุมชนได้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน 
 ๗.   โรงเรียนได้เข้ามามสี่วนร่วมในการพัฒนาสังคม 
 
 
 

           ผู้เสนอโครงการ                                                            ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  มาลัยวรรณ  พวงวิเชียร                                                       ไพจิตรา  นันติอูป 
              ( นางมาลัยวรรณ  พวงวิเชียร)                                                (นางไพจิตรา  นันติอูป) 
                 ต าแหน่ง  ครูช านาญการ                                               หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                          ธวัช   โลกา 

( นายธวัช   โลกา ) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

๘๑ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
 
โครงการ                            ปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตร 
แผนงาน                  งานวิชาการ 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๒  การส่งเสริมผู้เรียนให้มีวินัย  มีคุณธรรม  จริยธรรม มีความ

ส านึกในความเป็นชาติไทย ตามวิถีหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน    
    ๑.๑  ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
    ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
    ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
    แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกป้ัญหา 
    ๕)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
    ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
    ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
    ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ            นางสาววิภา   เจริญเล็ก    
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนือ่ง 
ระยะเวลาด าเนินการ             ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓   –   ๙  เมษายน  ๒๕๖๔ 
งบประมาณ   ๒๕,๐๐๐  บาท 

 
๑.   หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนชุมชนแมล่าศึกษา  จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ตามหลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอนของการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ในทุกๆ ปีการศึกษาโรงเรียนชุมชนแมล่าศึกษา  ได้ผลิตนักเรียนใหจ้บ
การศึกษาช้ัน  อนุบาล ๒   ช้ัน  ป.๖  และช้ัน ม.๓   โรงเรียนได้เล็งเห็นความส าคัญของนักเรียนทีส่ าเร็จ
การศึกษาเป็นอย่างมาก  เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ  และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับศิษย์  ซึ่ง
เคยอบรมสัง่สอนกันมา  โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา จึงไดจ้ัดโครงการปจัฉิมนิเทศ  และมอบใบประกาศนียบัตร  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ให้กบันักเรียน  โดยมีผู้บรหิาร  และคณะครู  ผู้ปกครองนกัเรียน  ร่วมสร้างขวัญและ
ก าลังใจอย่างพร้อมเพรียง  
 



 

 

๘๒ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๒.   วัตถุประสงค ์
 ๒.๑   เพื่อให้นกัเรียนเห็นความส าคัญของการเรียน 
 ๒.๒   เพื่อเสริมสร้างขวัญและก าลังใจใหก้ับนักเรียนทีส่ าเร็จการศึกษา 
 ๒.๓   เพื่อให้นกัเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จ 
 ๒.๔   เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกบันักเรียน 
 ๒.๕   เพื่อให้นกัเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน 
 ๒.๖   เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่นกัเรียนรุ่นต่อไป 
 
๓.   เปา้หมาย    
 ด้านปริมาณ 

- นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 

- ผู้บริหาร  และคณะคร ู

ด้านคุณภาพ 
-  นักเรียนทีส่ าเรจ็การศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จของตน 
-  นักเรียนมีขวัญและก าลังใจในการศึกษาต่อละประกอบอาชีพ 
-  นักเรียนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กบันักเรียนรุ่นต่อไป 
-  ครูและนักเรียนสร้างความประทับใจร่วมกัน 

๔.   กิจกรรม 
     ๔.๑   การประชุม  วางแผน  จัดท าโครงการ 
 ๔.๒  เสนอโครงการ  อนุมัติ 
 ๔.๓  วางแผนรูปแบบการด าเนินงาน 
 ๔.๔  ด าเนินงาน 
 ๔.๕  ประเมินผลโครงการ 
 ๔.๖  วิเคราะห์สรุปโครงการ   
๕.   ปฏิทินปฏิบัติงาน 
 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. 

๕.๑   การประชุม  วางแผน  จัดท า
โครงการ 

           

๕.๒  เสนอโครงการ  อนุมัติ            



 

 

๘๓ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๕.๓  วางแผนรูปแบบการด าเนินงาน            
๕.๔  ประเมินผลโครงการ 
๕.๕  วิเคราะห์สรุปโครงการ   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
๖.   งบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณท่ีใช ้ หมายเหต ุ

๖.๑  มอบใบประกาศนียบัตร 
๖.๒  สานสัมพันธ์วันอ าลา 
๖.๓  งานเลี้ยง          

         ๓,๐๐๐      บาท                                   
        ๑๒,๐๐๐     บาท                     
         ๑๐,๐๐๐    บาท              

 

๗.   การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

๑. นักเรียนภูมิใจในความส าเรจ็ 
๒.  ครูและนักเรียนมีความสัมพันธ์อัน
ดีต่อกัน 

-  ความพึงพอใจ 
-  สังเกตการร่วมกจิกรรม 
-  การสัมภาษณ์ 

- แบบสอบถามความพงึพอใจ 
- แบบสัมภาษณ์ 
 

 
๘.   ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
          ๘.๑   นักเรียนที่จบการศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในความส าเรจ็ 
 ๘.๒   ครูและนักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
 ๘.๓   นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน 
 ๘.๔   นักเรียนเห็นความส าคัญของการเรียนที่จะศึกษาต่อ 
 ๘.๕   นักเรียนเป็นแรงจูงใจต่อนักเรียนรุ่นต่อๆไป 

           ผู้เสนอโครงการ                                                           ผู้เห็นชอบโครงการ 
                     วิภา   เจริญเล็ก                                                           ไพจิตรา  นันติอูป 
              (นางสาววิภา   เจริญเลก็   )                                                  (นางไพจิตรา  นันติอูป) 
                       ต าแหน่ง  ครู                                                      หัวหน้ากลุ่มบรหิารงานวิชาการ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 ( นายธวัช   โลกา ) 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 
 



 

 

๘๔ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
โครงการ                            ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬาของนักเรียน 
แผนงาน                 บรหิารงานวิชาการ 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมุ่งผลสมัฤทธ์ิตามมาตรฐานสากล  
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน    

๑.๑  ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
    ๕)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
    ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
    ๒)  ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
    ๓)  การยอมรบัทีจ่ะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ            ว่าที่ร.ต.เอษณะ   พวงทอง,นายธนทัต   เพียรวิทย์ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนือ่ง 
ระยะเวลาด าเนินการ             ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓   –   ๙  เมษายน  ๒๕๖๔ 
งบประมาณ   ๑๐,๐๐๐  บาท 

 
๑.   หลักการและเหตุผล 
               หลักสูตรการเรียนการสอนในปจัจบุันได้มุ่งเน้นส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้คิดเป็น ท าเป็นและ
แก้ปัญหาเป็น ใหม้ีความสมบูรณ์ด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจและสังคม โดยได้แสดงออกถึงความรู้
ความสามารถ ท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะได้ ในปัจจบุันผูเ้รยีนได้สนใจกจิกรรมทางด้านกีฬามากยิง่ข้ึนโรงเรียน
ได้จัดกิจกรรมกีฬาประเภทต่างๆทีห่ลากหลาย อีกทัง้ยังเป็นการประชาสมัพันธ์ช่ือเสียงของโรงเรียนได้อีกทาง
หนึ่งตลอดจนการรูจ้ักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อันจะส่งผลใหผู้้เรียนมลีักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องกบั
ความต้องการของผูป้กครอง ชุมชนและการด าเนินกจิกรรม  ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสีข้ึนภายในโรงเรียน  
เพื่อสง่เสรมิสมรรถภาพ  ทักษะทางกีฬา  ต่อต้านยาเสพติด  ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการท างานเป็นหมู่คณะ  
มีน ้าใจนักกีฬา  และมีความสามัคคี  

๒.   วัตถุประสงค ์
๒.๑  เพื่อให้นักเรียนมีพฒันาการด้านร่างกาย  อารมณ์ และจิตใจ 
๒.๒  เพื่อให้นักเรียนได้รูจ้ัดกติกา มารยาทและระเบียบวินัย มีความสามัคคี 
๒.๓  เพื่อให้นักเรียนได้รูจ้ักการออกก าลังกายอย่างถูกวิธีในกีฬาแต่ละประเภท 

 



 

 

๘๕ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๒.๔  เพื่อให้นักเรียนมปีระสบการณ์สร้างความเป็นเลิศทางกีฬาได้มากยิ่งขึ้น 
๒.๕  เพื่อให้นักเรียนมเีจตคติที่ดีตอ่การเล่นกีฬา  และมีน ้าใจนักกีฬา 

๓.   เปา้หมาย    
 ด้านปริมาณ 
             นักเรียนโรงเรียนชุมชนแมล่าศึกษาทุกคน   

ด้านคุณภาพ 
                  นักเรียนโรงเรียนชุมชนแมล่าศึกษามีทกัษะในการเล่นกีฬาและมีการออกก าลงักายที่ดีข้ึนและ
นักกีฬาเกิดการพัฒนาประสบการณ์ได้อย่างตอ่เนื่อง ร้อยละ ๘๕  
 
๔.   กิจกรรม 

 
๕.  วิธีการและขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรม 
 ๕.๑    สาระส าคัญของกิจกรรม 
  -การประชุมวางแผน จัดท าโครงการ 

-  เสนอโครงการเพือ่พิจารณาอนุมัต ิ
-  ประชุมคณะครเูพื่อแต่งตัง้คณะท างานและวางแผนในการด าเนินโครงการ 
-  ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ 
-  ติดตามและประเมินผล 

  -  สรุปและรายงานผล 
 

ล าดับท่ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
๑. 
๒. 
 

๓. 
 

๔. 
๕. 
๖. 
 

กีฬาสีภายในโรงเรียน 
การแข่งขันกีฬา-กรีฑาศูนย์เครือข่ายพฒันา
คุณภาพการศึกษาแม่ลาหลวง 
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค
ระดับอ าเภอ/ระดบัจงัหวัด 
การแข่งขันกีฬาสพฐ เกมส์ ระดบัเขตพื้นที่ 
การแข่งขันกีฬาสพฐ เกมส์ ระดบัภาค 
การแข่งขันกีฬาสพฐ เกมส์ ระดบัประเทศ 

-ว่าที่ร.ต.เอษณะ  พวงทอง 
,นายธนทัต  เพียรวิทย์ 
 และคณะครู 
 

 



 

 

๘๖ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๕.๒   กิจกรรมและระยะเวลา 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

หมายเหต ุ
ก.ค. ส.ค ก.ย. ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. 

-การประชุมวางแผน จัดท า
โครงการ 
-  เสนอโครงการเพือ่พิจารณา
อนุมัต ิ
-  ประชุมคณะครเูพื่อแต่งตัง้
คณะท างานและวางแผนในการ
ด าเนินโครงการ 
-  ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ 
-  ติดตามและประเมินผล 
-  สรุปและรายงานผล 

 
 
 
 

           
 
 
 
 
 

 
๖.   งบประมาณ 

 
 
 
 

ล าดับท่ี กิจกรรม งบประมาณ หมายเหต ุ
๑. 
๒. 
 

๓ 
 

๔. 
    ๕. 
    ๖ 

กีฬาสีภายในโรงเรียน 
การแข่งขันกีฬา-กรีฑาศูนย์เครือข่ายพฒันา
คุณภาพการศึกษาแม่ลาหลวง 
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค
ระดับอ าเภอ/ระดบัจงัหวัด 
การแข่งขันกีฬาสพฐ เกมส์ ระดบัเขตพื้นที่ 
การแข่งขันกีฬาสพฐ เกมส์ ระดบัภาค 
การแข่งขันกีฬาสพฐ เกมส์ ระดบัประเทศ 

๑๐,๐๐๐  บาท 
                    
 
 

ว่าที่ร.ต.เอษณะ
,นายธนทัต  
เพียรวิทย ์
ครูผูฝ้ึกสอน
กีฬา 
แต่ละประเภท 



 

 

๘๗ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
๗.  การวัดและประเมินผล 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
๑.  นักกีฬาของโรงเรียน  ได้มีโอกาสเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนของหน่วยงาน
ต่างๆ 
๒.  ร้อยละความส าเรจ็ของรางวัล 
๓.  นักเรียนรูจ้ักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์    มีความสามัคคี   
มีความคิดสร้างสรรค์ในการร่วมกจิกรรม
ของโรงเรียน 

  - ผลการแข่งขันกีฬา 
     
   
  - ผลการแข่งขัน 
 
  - การสังเกต , การสัมภาษณ์ 
-การประเมินความพงึพอใจ 

  - แบบสรปุผลการแข่งขันกีฬา 
     
   
  - แบบสรปุผลการแข่งขันกีฬา 
 
  - แบบสังเกต , แบบสัมภาษณ์ 
  -แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
๘.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

๘.๑  นักเรียนมีพฒันาการด้านร่างกาย  อารมณ์ และจิตใจ 
๘.๒  นักเรียนได้รู้จัดกติกา มารยาทและระเบียบวินัย มีความสามัคคี 
๘.๓  นักเรียนได้รู้จกัการออกก าลังกายอย่างถูกวิธีในกีฬาแต่ละประเภท 
๘.๔  นักเรียนมีประสบการณ์สร้างความเป็นเลิศทางกีฬาได้มากยิ่งขึ้น 
๘.๕  นักเรียนมเีจตคติที่ดีต่อการเล่นกีฬา  และมีน ้าใจนักกฬีา 
 

           ผู้เสนอโครงการ                                                            ผู้เห็นชอบโครงการ 
              ว่าที่ร.ต.เอษณะ   พวงทอง                                                       ไพจิตรา  นันติอูป 
              (ว่าที่ร.ต.เอษณะ   พวงทอง)                                                  (นางไพจิตรา  นันติอูป) 
                ต าแหน่ง  ครูช านาญการ                                             หัวหน้ากลุ่มบรหิารงานวิชาการ 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                           ธวัช   โลกา 

 ( นายธวัช   โลกา ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแมล่าศึกษา 

 
 
 



 

 

๘๘ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

โครงการ    ทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู ้
แผนงาน    กลุ่มบรหิารงานวิชาการ 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๑. พัฒนาคุณภาพผูเ้รียนโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ ๒  การส่งเสริมผู้เรียนให้มีวินัย  มีคุณธรรม  จริยธรรม มีความ
ส านึกในความเป็นชาติไทย ตามวิถีหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
               ๑.๑  ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
    ๕)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
    ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวณัฐกานต์  แหลมมาก   
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนือ่ง 
ระยะเวลาการด าเนนิการ  ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓   –   ๙  เมษายน  ๒๕๖๔ 
งบประมาณ                           ๓๐,๐๐๐  บาท  (งบกจิกรรมพฒันาผู้เรียน) 

 
๑.  หลักการและเหตผุล 
 ในปัจจุบันการศึกษาได้มีการเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ในหลายๆ  ด้าน  การจัดรูปแบบการ
เรียนการสอนต้องมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย  หลากวิธี  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  มี
ทักษะ  มีความคิด     ที่สามารถน าไปแก้ปัญหาและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  ดังนั้นการน านักเรียนออกไป
ทัศนศึกษานอกสถานที่นอกห้องเรียน  จึงเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนานักเรียนได้ศึกษาหาความรู้
ด้วยตนเอง  รู้จักตัดสินใจ  แก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเองได้  เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  อีกทั้งเป็นการ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล  ทันต่อเหตุการณ์ของสังคมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษา  ตัวบ่งชี ้   และเกณฑ์การพิจารณา  เพื ่อการประเมินคุณภาพภายนอก : ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรฐานที่  ๑๘.๒  ว่าด้วยสถานศึกษามีการจัดกิจกรรม  
การบริหาร  กิจกรรมการเรียนการสอน  และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้  
แสวงหาค าตอบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง   
 ดังนั้นการน านักเรียนออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่  นอกห้องเรียน  จึงเป็นการจัดการเรียนการ
สอนที่มุ่งพัฒนานักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง   ด้วยลักษณะประจักษ์แจ้ง  เห็นจริง  จากากรสังเกต  
สัมผัสสภาวะที่เป็นจริง  เป็นรูปธรรม  ท าให้การเรียนรู้ติดแน่นยาวนาน  และการศึกษานอกสถานที่ยังเป็นการ
เปลี่ยนบรรยากาศ  เปลี่ยนสถานที่  เปลี่ยนความจ าเจ  ท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น  สนใจ  รู้จัก
ตัดสินใจ  แก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเอง  อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล  เป็นการผ่อน



 

 

๘๙ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

คลายท าให้มีสุขภาพจิตที่ดีข้ึน  ดังนั้นทางโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา จึงได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของ
การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณสมบัติดังกล่าว  จึงได้จัดโครงการทัศนศึกษาข้ึน 
๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑  เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้นอกสถานที ่
๒.๒  นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการไปทัศนศึกษา 
๒.๓  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้นอกสถานที่ 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑  เปา้หมายเชิงปริมาณ  

-  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 
-  ผู้บรหิาร และครูทีป่รกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓  

๓.๒  เปา้หมายเชิงคณุภาพ 
-  นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากกการไปทศันศึกษา 
-  นักเรียนไดม้ีโอกาสค้นคว้าหาความรู้นอกสถานที่ด้วยตนเอง 

๔.   กิจกรรม 
     ๔.๑   ข้ันเตรียมการ 
 ๔.๒   ข้ันด าเนินการ 
 ๔.๓   ข้ันสรุปและรายงานผล 
 
๕.   ปฏิทินปฏิบัติงาน 
 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 
๕.๑  ข้ันเตรียมการ            
๕.๒  ข้ันด าเนินการ            
๕.๓  ข้ันสรุปและรายงานผล 
 

           

 
 
 
 
  



 

 

๙๐ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๖.   งบประมาณ 
 

กิจกรรม งบประมาณท่ีใช ้ หมายเหต ุ

๖.๑  กิจกรรมทัศนศึกษา ๓๐,๐๐๐  บาท  

 

๗.   การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑.  นักเรียนได้รับความรู้จากประสบการณ์จรงิ 
๒.  นักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 

-  สังเกตการณ์ร่วมกิจกรรม 
-  การสัมภาษณ์ 
 

- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 
 

   
๘. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

๘.๑  นักเรียนได้รับความรูจ้ากประสบการณ์จรงิ 
๘.๒  นักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
๘.๓  นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทีท่างโรงเรียนจัดข้ึน 
 
 
           ผู้เสนอโครงการ                                                             ผู้เห็นชอบโครงการ 

                   ณัฐกานต์  แหลมมาก                                                          ไพจิตรา  นันติอูป 
             (นางสาวณัฐกานต์  แหลมมาก)                                                  (นางไพจิตรา  นันติอูป) 
                       ต าแหน่ง  ครู                                                      หัวหน้ากลุ่มบรหิารงานวิชาการ 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                            ธวัช   โลกา 

(นายธวัช   โลกา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแมล่าศึกษา 

 
 



 

 

๙๑ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

โครงการ  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
แผนงาน   บรหิารงานทั่วไป 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่๑ พฒันาผู้เรียนใหม้ีคุณธรรมและมีคุณภาพโดยมุง่ผลสัมฤทธ์ิตาม 
   มาตรฐานสากล ( ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๖ ) 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑  ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
   ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
   ความคิดเห็น และแก้ปญัหา 
   ๕)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
   ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
   ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
   ๒)  ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
   ๓)  การยอมรบัทีจ่ะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่น้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลกัสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุม่เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ว่าที่ร.ต.เอษณะ   พวงทอง,นางสาวอัญชลีพร   กุลบุตร 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนือ่ง 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓   –   ๙  เมษายน  ๒๕๖๔ 
งบประมาณ  ๕,๐๐๐  บาท 
.............................................................................................................................................................................. 
๑. หลักการและเหตผุล 
 การพัฒนานกัเรียนใหเ้ป็นบุคคลที่มีคุณภาพทัง้ทางด้านร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา  ความสามารถ มี
คุณธรรม จริยธรรมและมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามทีส่ังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา นอกจาก
ด าเนินการด้วยการส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนแล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือ แก้ปัญหาต่างๆที่เกิดข้ึนกับ
นักเรียนก็เป็นสิง่ส าคัญประการหนึ่งของการพัฒนา เนื่องจากสภาพสงัคมทีเ่ปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทัง้ด้าน
การสือ่สารเทคโนโลยีต่างๆซึง่นอกจากจะสง่ผลกระทบผู้คนในเชิงบวกแล้วในเชิงลบก็ปรากฏเช่นกัน เป็นต้นว่า



 

 

๙๒ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ปัญหาเศรษฐกจิ ปัญหาการระบาดของยาเสพติด ปญัหาครอบครัว ปัญหาการปรบัตัวที่ไม่เหมาะสม หรืออื่นๆที่
เป็นผลเสียต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายของทุกคนทีเ่กี่ยวข้อง ทางโรงเรียนจึงตระหนักถึงความส าคัญที่จะต้อง
มีระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน เพื่อให้มีกรับวนการท างานเปน็ระบบมีความชัดเจน จึงมกีารประสานความ
ร่วมมือของผูเ้กี่ยวข้องทกุฝ่ายทัง้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน รวมทั้งวิธีการกจิกรรมและเครื่องมือต่างๆ ที่มี
คุณภาพเพื่อการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน ความส าเร็จของงานย่อมเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว มีประสทิธิภาพ ผลดีย่อม
เกิดข้ึนกับทุกคนทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นครู นักเรียน  ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม 
๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพื่อใหก้ารด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและ
ประสิทธิภาพ 
 ๒.๒ เพื่อให้โรงเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง และชุมชน มีการท างานร่วมกันโดยผ่าน
กระบวนการด าเนินงานที่ชัดเจน 
๓. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
  นักเรียนโรงเรียนชุมชนแมล่าศึกษา ตั้งแต่อนุบาล๑- ช้ันมัธยมศึกษาปีที่๓ จ านวน ๒๖๗ คน
และคณะครูทุกคน 

ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนไดร้ับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา 
๒. สัมพันธภาพระหว่างครูนกัเรียน ผู้ปกครองเป็นไปด้วยดีและอบอุ่น 
๓. นักเรียนรู้จกัตนเอง 
๔. นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 

๔. กิจกรรม 
 ๔.๑ เสนอโครงการ 
 ๔.๒ ประชุมช้ีแจงโครงการ 
 ๔.๓ ร่วมเสนอแนวทางในการปฏิบัติกจิกรรม 
 ๔.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๔.๕ คณะกรรมการช้ีแจงวิธีการด าเนินงาน 
 ๔.๖ ด าเนินการตามกิจกรรม 
 ๔.๗ นิเทศ  ติดตามผล 
 ๔.๘ สรปุผลการด าเนินงาน  
 ๔.๙ รายงานผลการด าเนินงาน 
๕.ปฏิทินการปฏิบัติงาน 



 

 

๙๓ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 
๑ เสนอโครงการ 
๒ ประชุมช้ีแจงโครงการ 
๓ ร่วมเสนอแนวทางในการปฏิบัติ
กิจกรรม 
๔ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
๕ คณะกรรมการช้ีแจงวิธีการ
ด าเนินงาน 
๖ ด าเนินการตามกจิกรรม 
๗ นิเทศ  ติดตามผล 
๘ สรุปผลการด าเนินงาน 
๙ รายงานผลการด าเนินงาน 

           

 
๖. งบประมาณ 
 

กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ หมายเหต ุ
๑.การรู้จักนกัเรียนเป็นรายบุคคล 
-ศึกษาข้อมูลจากระเบียนสะสม 
แบบประเมินพฤติกรรม แบบ
ประเมินความฉลาดทางอารมณ์  
แบบสมัภาษณ์นักเรียน  แบบ
สัมภาษณ์ผู้ปกครองและการเยี่ยม
บ้านแบบบันทึกการตรวจสุขภาพ 
๒.การคัดกรองนักเรียน 
-วิเคราะห์ข้อมลูจากระเบียนสะสม 
แบบประเมินพฤติกรรม แบบ
ประเมินความฉลาดทางอารมณ์  
แบบสมัภาษณ์นักเรียน  แบบ
สัมภาษณ์ผู้ปกครองและการเยี่ยม
บ้านแบบบันทึกการตรวจสุขภาพ 

๕,๐๐๐  บาท ครูประจ าช้ัน/ครูทีป่รกึษา 
 
 
 
 
 
 
ครูประจ าช้ัน/ครูทีป่รกึษา 
 
 
 
 
 
 



 

 

๙๔ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

คัดนักเรียนด้อยโอกาส ศึกษา
นักเรียนรายกรณี 
๓.การส่งเสริมนักเรียน 
(ส าหรับนกัเรียนทุกกลุม่) 
-การจัดหาทุนการศึกษา 
-กิจกรรมชุมนุม(สอนกลุม่สนใจ) 
-กิจกรรมเสียงตามสาย 
-กิจกรรมสร้างเสรมิ  
พัฒนาผูป้กครองนักเรียน  
(สาส์นถึงผูป้กครอง) 
-การหารายไดร้ะหว่างเรียน 
-การใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
-การจัดป้ายนิเทศ 
-ท าแผ่นพับ/แนะน า 
 
-กิจกรรมแนวแนวการศึกษาต่อ
และอาชีพและแก้ปัญหา 
(ส าหรับนกัเรียนกลุ่มเสี่ยงมีปญัหา) 
 
-ให้การปรึกษาแนะแนวเบือ้งต้น
ประสานงานกบัครูและผูเ้กี่ยวข้อง
อื่นๆเพื่อจัดกจิกรรมส าหรบั
ป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหาของนักเรียน 
-กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและ
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม ่
-กิจกรรมสอนซอ่มเสรมิ 
-การบรกิารสารสนเทศ 
-ระบบการปกครอง 
-จัดกิจกรรมโฮมรูม 

 
 
ครูประจ าช้ัน/ครูทีป่รกึษา 
 
 
ครูผู้รบัผิดชอบชุมนุม 
ว่าที่ร.ต. เอษณะ  พวงทอง 
ครูอัญชลีพร   กุลบุตร 
 
 
ครูทวีเดช 
ครูมาล ี
ครูไพริน 
ครูอัญชลีพร   กุลบุตร 
 
ครูพิพัฒน์   
ว่าที่ร.ต. เอษณะ  พวงทอง 
 
 
ครูประจ าช้ัน,ครทูี่ปรึกษา 
 
 
 
 
ครูอัญชลีพร   กุลบุตร 
 
ครูประจ าช้ัน/ครูทีป่รกึษา 
ครูพิมพร 
ว่าที่ร.ต. เอษณะ  พวงทอง,ครูทศพร 
ครูประจ าช้ัน/ครูทีป่รกึษา 
ว่าที่ร.ต. เอษณะ  พวงทอง 



 

 

๙๕ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

-การจัดกจิกรรมรณรงค์ป้องกันยา
เสพติด 
-กิจกรรมเพื่อนทีป่รกึษา 
๕.การส่งต่อ 
-สถาบันโดยตรง 

/ครูทศพร พจนาปิยะกลุ 
ครูณัฐกานต์แหลมมาก 
ครูไพริน  

 
๗. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑.นักเรียนมีการพัฒนา
ความสามารถทางการเรียน 
๒.นักเรียนมีสุขภาพกายแข็งแรง
สมบรูณ์ 
๓.นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ด ี
๔.นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดี 

๑.สังเกต 
๒.ทดสอบ 
๓.สัมภาษณ์ 
๔.ตรวจสุขภาพ 

๑.แบบสังเกต 
๒.แบบทดสอบ 
๓.แบบสัมภาษณ์ 
๔.แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

๘.๑ นักเรียนได้รบัการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปญัหา 
๘.๒ สัมพันธภาพระหว่างครูกบันักเรียนเป็นไปด้วยดีและอบอุ่น 
๘.๓ นักเรียนรูจ้ัดตนเองและควบคุมตนเองได้ 
๘.๔ นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
๘.๕ นักเรียนมกีารพฒันาความฉลาดทางอารมณ ์

ผู้เสนอโครงการ       ผู้เห็นชอบโครงการ 
              ว่าที่ร.ต.เอษณะ   พวงทอง                                              ไพจิตรา     นันติอูป 
       (ว่าที่ร.ต.เอษณะ   พวงทอง)                    ( นางไพจิตรา     นันติอูป ) 
            ต าแหน่ง  ครูช านาญการ                   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

        ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                     ธวัช  โลกา 

       (นายธวัช  โลกา) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 
 
 



 

 

๙๖ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

โครงการ                   การบริหารระบบหอพกั 
แผนงาน                 กลุ่มบรหิารงานวิชาการ 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความส านึกใน

ความเป็นชาติไทย ตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
    ๓)  การยอมรบัทีจ่ะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ            นางสาวณัฐกานต์  แหลมมาก  
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนือ่ง 
ระยะเวลาด าเนินการ               ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓   –   ๙  เมษายน  ๒๕๖๔ 
งบประมาณ                          (งบอุดหนุนนักเรียนพักนอน) 

๑.   หลักการและเหตุผล 

           โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา เป็นโรงเรียนที่เปิดด าเนินการจัดการเรียนการสอน โดยมีการรับนักเรียน
ประจ าทั ้งชายและหญิง เพื ่อเปิดโอกาสและอ านวยความสะดวกให้กับผู ้ปกครองที่อยู ่ต่างอ าเภอ และ
ต่างจังหวัด ที่มีความเช่ือมั่นในการจัดการศึกษา และมีความประสงค์ที่จะให้บุตรหลานมาเรียนในโรงเรียนแห่ง
นี ้จากการเปิดรับนักเรียนประจ าที่ผ่านมา ผู้ปกครองได้ให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานมาอยู่ประจ าเป็นไปตาม
จ านวนที่โรงเรียนก าหนดในแต่ละปีการศึกษา เนื่องจากมีความเชื่อมั่นต่อการดูแลของโรงเรียนที่มีต่อบุตร
หลาน งานนักเรียนประจ าจึงได้จัดท าโครงการบริหารระบบหอพัก เพื่อที่จะเสริมสร้างให้นักเรียนประจ าได้มี
ความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยต่อตนเอง มีความเสียสละ เอื ้ออาทร รู้จ ักการให้อภัยเป็นสมาชิกที ่ดีของ
โรงเรียนและสังคม รวมทั้งสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๒.   วัตถุประสงค ์
๑.เพื่อจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับนกัเรียนพักนอน 

          ๒.เพื่อจัดซื้อวัสดุจ าพวก  พันธ์ุผัก สัตว์เลี้ยง สนับสนุนกิจกรรมส าหรบันักเรียนประจ าพกันอน 
  ๓.โรงเรียนมีอาคารสถานทีส่ าหรับด าเนินการที่สะอาดมีวัสดอุุปกรณ์และครุภัณฑ์ทีจ่ าเป็น  
   ๔.เพื่อให้นักเรียนประจ าเป็นผู้มรีะเบียบวินัยมีความประพฤติเรียบร้อยปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
    ๕. เพื่อให้นักเรียนประจ าสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความรับผิดชอบต่อตนเอง   
 
 
 



 

 

๙๗ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๓.   เปา้หมาย    
ด้านปริมาณ 
นักเรียนประจ าทกุคน สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข   มีระเบียบวินัย  

มีความประพฤติเรียบร้อย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ด้านคุณภาพ 

            นักเรียนประจ าทุกคนไดร้ับประทานอาหารครบทัง้ ๕ หมู่ทุกมื้อ และเป็นผู้ที่มรีะเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่และการและใช้ ชีวิตอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่างมีความสุข          
    ๔.   กิจกรรม 
         ๔.๑   การประชุมเตรียมแผน 

๔.๒   แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
๔.๓   ลงมือปฏิบัตกิิจกรรม 

  -  จัดหาอาหารให้นกัเรียนหอพัก 
  -  งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฯและซ่อมบ ารงุหอพักนักเรียนประจ า 
  -  งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ห้องอาหารและห้องครัว 
   -  ดูแลนักเรียนหอพกัแต่ละวัน 

-   ปลูกผกัปลอดสารพิษ 
-   เลี้ยงปลา 
-   ท าขนมไทยเพื่อขายในสหกรณ์ 

     ๔.๔  สรุปผลโครงการ 
 
๕.   ปฏิทินปฏิบัติงาน 
 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

๕.๑   การประชุมเตรียมแผน            
๕.๒  แต่งตั้งผู้รบัผิดชอบ            
๕.๓  ลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
 -  จัดหาอาหารให้นักเรียน
หอพัก 

           

http://swis-acn.acn.ac.th/html_edu/cgi-bin/acn/calendar/print_time.php?id_cal=3319
http://swis-acn.acn.ac.th/html_edu/cgi-bin/acn/calendar/print_time.php?id_cal=3321
http://swis-acn.acn.ac.th/html_edu/cgi-bin/acn/calendar/print_time.php?id_cal=3327
http://swis-acn.acn.ac.th/html_edu/cgi-bin/acn/calendar/print_time.php?id_cal=3319
http://swis-acn.acn.ac.th/html_edu/cgi-bin/acn/calendar/print_time.php?id_cal=3319


 

 

๙๘ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

-  งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฯและ
ซ่อมบ ารุงหอพกันักเรียน
ประจ า 
 -.งานจัดซื้อวัสดุอปุกรณ์
ห้องอาหารและห้องครัว 
-ดูแลนักเรียนหอพกัแต่ละวัน 
-ปลูกผักปลอดสารพิษ 
-เลี้ยงปลา 
-ท าขนมไทยเพื่อขายในสหกรณ์ 
๕.๔  สรุปผลโครงการ            

๖.   งบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณท่ีใช ้ หมายเหต ุ
๑.จัดหาอาหารให้นักเรียนหอพัก 
๒.งานจัดซื้อวัสดุอปุกรณ์ฯและซ่อมบ ารุงหอพัก
นักเรียนประจ า 
๓.งานจัดซื้อวัสดุอปุกรณ์ห้องอาหารและห้องครัว 
๔.ดูแลนักเรียนหอพักแต่ละวัน 
๕.ปลกูผักปลอดสารพิษ 
๖.เลี้ยงปลา 
๗.ท าขนมไทยเพือ่ขายในสหกรณ์ 

 
 
  จากงบอุดหนุนราย
หัวนักเรียนพักนอน
จาก สพฐ. 

 

 

๗.   การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑.นักเรียนประจ าได้เรียนรู้และมี
ทักษะเป็นผูม้ีระเบียบวินัยมีความ
ประพฤติเรียบร้อยปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ 

-  แบบสังเกต 
-  การประเมินผล 
-  กิจกรรมที่ท า 
 

- แบบสังเกต 
- แบบประเมิน 
- แบบบันทึกกจิกรรม 
- บัญชีรายรับ -รายจ่าย 

http://swis-acn.acn.ac.th/html_edu/cgi-bin/acn/calendar/print_time.php?id_cal=3321
http://swis-acn.acn.ac.th/html_edu/cgi-bin/acn/calendar/print_time.php?id_cal=3321
http://swis-acn.acn.ac.th/html_edu/cgi-bin/acn/calendar/print_time.php?id_cal=3321
http://swis-acn.acn.ac.th/html_edu/cgi-bin/acn/calendar/print_time.php?id_cal=3327
http://swis-acn.acn.ac.th/html_edu/cgi-bin/acn/calendar/print_time.php?id_cal=3327
http://swis-acn.acn.ac.th/html_edu/cgi-bin/acn/calendar/print_time.php?id_cal=3319
http://swis-acn.acn.ac.th/html_edu/cgi-bin/acn/calendar/print_time.php?id_cal=3321
http://swis-acn.acn.ac.th/html_edu/cgi-bin/acn/calendar/print_time.php?id_cal=3321
http://swis-acn.acn.ac.th/html_edu/cgi-bin/acn/calendar/print_time.php?id_cal=3327


 

 

๙๙ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๒.นักเรียนประจ าสามารถใช้ชีวิตอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง 
๓.นักเรียนประจ าได้มีทกัษะอาชีพ
และรายได้ระหว่างเรียน 

 
 
 
๘.   ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

นักเรียนพกันอนทกุคนได้รับการดูแลช่วยเหลือใน  ด้านอาหาร ที่อยู่อาศัย และสวัสดิการอื่นๆอย่าง
ทั่วถึงรวมทัง้นักเรียนประจ าเป็นผู้ทีม่ีระเบียบวินัย มีความรบัผิดชอบตอ่หน้าที่และการและใช้ ชีวิตอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

 
     ผู้เสนอโครงการ                                                        ผู้เห็นชอบโครงการ 

ณัฐกานต์  แหลมมาก                                                      ไพจิตรา  นันติอูป 
                ( นางสาวณัฐกานต์  แหลมมาก)                                           (นางไพจิตรา  นันติอูป) 
                           ต าแหน่ง  ครู                                                  หัวหน้ากลุ่มบรหิารงานวิชาการ 
 

    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                             ธวัช   โลกา 

   ( นายธวัช   โลกา ) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๐๐ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

โครงการ                            ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
แผนงาน                  กลุ่มงานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน              กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมุง่ผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานสากล 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน    
                       ๑.๑  ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียน 
    ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

  ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกป้ัญหา 

    ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
    ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๕)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ            นางสาวพิมชนก  มณีธร.,นางไพจิตรา  นันติอูป 
ลักษณะโครงการ             โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ                ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓   –   ๙  เมษายน  ๒๕๖๔ 
งบประมาณ    ๓๙,๐๐๐  บาท 
๑.   หลักการและเหตุผล 
           ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ได้จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในระดับต่างๆ ทั้งในระดับชาติ O-Net , NT , ระดับเขตพื้นที่ (Las) ปรากฏว่าผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนทั้งในภาพรวม ระดับชาติ และระดับสถานศึกษาของโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ยังไม่เป็นที่น่า
พอใจ คือนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนค่อนข้างต่ าเมื่อเทียบกับระดับประเทศ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน กลุ่มบริหารงานวิชาการจึงได้จัดท าโครงการนี้ข้ึน 

๒.   วัตถุประสงค์ 
 
 ๒.๑ เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สงูข้ึนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้ 
 ๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  
 ๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนใช้เทคโนโลยีเพื่อการสืบค้นข้อมลูและสร้างช้ินงาน 

๓.   เป้าหมาย 
๓.๑  เชิงปริมาณ 
   นักเรียนรอ้ยละ ๘๕  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  
๓.๒  เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนมรีะดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนใหสู้งข้ึนทกุกลุม่สาระการเรียนรู้ 

๔.   กิจกรรม 
  
  
  
  



 

 

๑๐๑ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

  
  

                   ๔.๑  วางแผนการจัดโครงการ 
           ๔.๒  เขียนโครงการและขออนมุัติโครงการ 
           ๔.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
                     ๔.๔  ด าเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงาน 
           ๔.๕  สรุปและประเมินผลการจัดโครงการ 
 
๕.   ปฏิทินปฏิบัติงาน 
 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
ก.ค. ส.ค. ก.ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. 

๕.๑  วางแผนการจัดครงการ 
๕.๒  เขียนโครงการและ                     
       ขออนุมัติโครงการ 

           

๕.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการ  
       ด าเนินงาน 

           

๕.๔ ด าเนินกิจกรรมตาม  
      แผนการปฏิบัตงิาน 
๔.๕ สรปุและประเมินผล                 
      การจัดโครงการ 

           

๖.   งบประมาณ ๕๐,๐๐๐  บาท 

กิจกรรม งบประมาณท่ีใช ้ ผู้รับผิดชอบ 

๕.๑   วางแผนการจัดโครงการ 
๕.๒   เขียนโครงการและขออนุมัตโิครงการ 
๕.๓   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
๕.๔   ด าเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงาน 
        -  กิจกรรมพฒันาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ 
        -  กิจกรรมค่ายภาษา 
        -  กิจกรรมค่ายวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
        -  กิจกรรมค่าย ICT    
        -  กิจกรรมแข่งขันทกัษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
        -  กิจกรรมการสอนซ่อมเสรมิ  
        -  กิจกรรมยกระดบัผลสมัฤทธ์ิวิทยาศาสตร์ -   

 
 

 

   ๑,๐๐๐  บาท 
    ๑,๐๐๐  บาท 

๑,๐๐๐  บาท 
    ๑,๐๐๐  บาท 

๑,๐๐๐   บาท 
      -      บาท    
   ๑,๐๐๐  บาท 

ครูไพจิตรา  นันติอูป 
 
 
   
ครูณัฐกานต์  ครูอัญชลีพร 
ครูณัฐกานต์  ครูอัญชลีพร 
ครูไพจิตรา  , ครูพิมชนก 
ครูพิมชนก 
ครูไพจิตรา   
ครูประจ าช้ัน 
ครูพิมพร,ครูวิภา 



 

 

๑๐๒ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

           คณิตศาสตร์ 
        -   กิจกรรมวันวิทยาศาสตร ์
        -  กิจกรรมพฒันาการเรียนรูห้้องเรียน
วิทยาศาสตร ์
        -  กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทย – วันสุนทรภู่ 
        -  กิจกรรมยกระดบัผลสมัฤทธ์ิการทดสอบ
ระดับชาติ 
        - กิจกรรมวันอาเซียน 
 ๔.๕   สรุปและประเมินผลการจัดโครงการ 

       
    ๑,๐๐๐  บาท  
  ๓๐,๐๐๐  บาท  

 
๑,๐๐๐  บาท 

    ๑,๐๐๐  บาท  

 
ครูพิมพร   
ครูพิมพร 
- 
ครูพิพัฒน ์
ครูพิมชนก, หัวหน้ากลุม่สาระ๕ 
กลุ่มสาระ 
ครูกลุม่สาระสงัคมศึกษา 
ครูผู้รบัผิดชอบแต่ละกิจกรรม 

๗.   การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑ นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
   สูงข้ึนโดยเฉลี่ยในทุกกลุ่มสาระ  

- ตรวจสอบข้อมูลจากผลสัมฤทธ์ิ  - แบบทดสอบ  
- แบบบันทึกการพฒันาผลสมัฤทธ์ิ  

๒ นักเรียนสามารถสื่อสารได้ทั้ง     
   ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  

- สังเกต  - แบบสังเกต  

๓ นักเรียนเข้าร่วมกจิกรรม                    
   คิดเป็นร้อยละ ๙๐  

- บันทึกการเข้าร่วมกจิกรรม  - แบบบันทึกการร่วมกิจกรรม  

 
๘.   ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๘.๑  นักเรียนสามารถน าความรูท้ี่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
๘.๒  นักเรียนใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์  
๘.๓  โรงเรียนได้รับการยอมรบัจากชุมชนในการจัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 

                   ผู้เสนอโครงการ                                                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
พิมชนก  มณีธร                                                         ไพจิตรา  นันติอูป 

             (นางสาวพิมชนก  มณีธร)                                                   (นางไพจิตรา  นันติอูป) 
                     ต าแหน่ง  ครู                                                     หัวหน้ากลุ่มบรหิารงานวิชาการ 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                           ธวัช   โลกา 



 

 

๑๐๓ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

(นายธวัช   โลกา) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 

 
 
 
โครงการ                      โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
แผนงาน                      บริหารงานวิชาการ 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิตามาตรฐานสากล  
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
    ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
    ๒)  ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
    ๓)  การยอมรบัทีจ่ะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
    ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
    ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่น้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลกัสูตร 
    สถานศึกษาและทุกกลุม่เป้าหมาย 
    ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมทีเ่อื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
    อย่างมีคุณภาพ 
    ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบรหิารจัดการและ
การ 
    จัดการเรียนรู ้

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคัญ 
    ๓.๑  จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิรงิ และสามารถน าไป 
    ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
    ๓.๓  มกีารบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
    ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรยีนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพฒันา 
    ผู้เรียน 
    ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะทอ้นกลบัเพื่อพัฒนาและ 



 

 

๑๐๔ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

    ปรับปรงุการจัดการเรียนรู ้
ผู้รับผิดชอบโครงการ           ว่าที่ร.ต. เอษณะ   พวงทอง และคณะครู  
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา   ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓   –   ๙  เมษายน  ๒๕๖๔ 
งบประมาณ   ๕,๐๐๐  บาท 

 
๑.   หลักการและเหตุผล 

จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในปัจจุบัน การสื่อสารเทคโนโลยีต่างๆ ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งปรากฏปัญหาให้เห็นมากมาย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม และด้าน
อื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด อันน ามาซึ่งปัญหาครอบครัวที่เกิดความทุกข์ 
ความวิตกกังวล ความเครียด มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม หรืออื่นๆ ความส าเร็จที่เกิดข้ึนจากการพัฒนานักเรียน 
ให้เป็นคนดี มีคุณธรรมตามความคาดหวังนั ้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา ซึ่งมีครู เป็นหลักส าคัญในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
นักเรียน นักศึกษา ให้เติบโตงดงามเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม  การพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เป็นบุคคล
ที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรม  ด าเนินวิถี
ชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาที่สถานศึกษาทุกแห่งต้องด าเนินการจัด
การศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการ ให้เยาวชน เป็นคนเก่ง คนดี ด ารงตนให้อยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข นอกจากจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับกระบวนการเรียนรู้แลว้ 
การป้องกันและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนจากปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด ร้านเกม การพนัน หนีเรียน  ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม เป็นปัญหาสังคมให้ผู้ปกครอง ครู ทุก
คน ที่เกี่ยวข้อง ต้องเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยง ซึ่งมาจากปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบ
จากแหล่งอบายมุข  

การพัฒนาเยาวชนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม 
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  ห่างไกลจากยาเสพติด สื่อ
ลามกอนาจาร เกมส์ออนไลน์ และการทะเลาะวิวาท  ซึ่งเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่สังคมไม่ยอมรับ ถือเป็นกล
ยุทธ์ที ่ส  าคัญตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที ่ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งด าเนินงานโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
๒.   วัตถุประสงค์ 

๒.๑  เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา  
๒.๒  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขนอก

สถานศึกษา ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน  



 

 

๑๐๕ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๒.๓  เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาในการน าไปพัฒนาและสร้างระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพ ติด อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา ในทุกพื้นที่  
๓.   เป้าหมาย    
 ด้านปริมาณ 

สถานศึกษา เข้าร่วมโครงการ และรับการประเมินผลประจ าปี เพื่อประกาศให้เสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ครู นักเรียนโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาทุกคน  ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถ่ิน ผู้น าทาง
ศาสนา ในชุมชนทุกแห่งที ่สถานศึกษาตั้งอยู ่ในชุมชนให้การสนับสนุน  ส่งเสริมการด าเนินงานโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

ด้านคุณภาพ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง นักเรียน  มีจิตส านึกร่วมกันในการดูแล กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่ม

ติด และกลุ่มค้า เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุข  
- ผู้น าท้องถ่ิน ผู้น าชุมชน ผู้น าทางศาสนา มีจิตส านึกในการดูแลลูกหลานไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

และอบายมุข  
- นักเรียน มีจิตสาธารณะ รู้จักเสียสละ มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  

ร้อยละ ๘๐ ผู ้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ที ่เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข มีความพึงพอใจที่เข้าร่วมโครงการ ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา มั่นใจในกระบวนการ
ด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข นักเรียน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็น
แบบอย่างที่ดีงามของสังคม 
๔.   กิจกรรม 
 

 

ล าดับท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
๑. 

 
กิจกรรมตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยงกับยาเสพ
ติด 

ภาคเร ียนละ ๒ คร ั ้ง
(สุ่ม) 

-ว่าที่ร.ต.
เอษณะ 

 

๒ กิจกรรมให้ความรู ้ป ้องกันยาเสพติด โทษทาง
กฎหมาย ทักษะชีวิต 

ตลอดปีการศึกษา -ว่าที่ร.ต.
เอษณะ 

 

๓ กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนน าต้านภัยยาเสพติด ๑ วัน -ว่าที่ร.ต.
เอษณะ 

 

๔ กิจกรรมอบรมให้ความรู้สร้างภูมิคุ้มกันภัยจากสื่อ
ลามกอนาจาร การพนัน และเกมออนไลน์ 

๑ วัน -ว่าที่ร.ต.
เอษณะและ
คณะครูทุกคน 

 



 

 

๑๐๖ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
๕.  วิธีการและขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรม 
 ๕.๑    สาระส าคัญของกิจกรรม 
  -  การประชุมวางแผน จัดท าโครงการ 

-  เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
-  ประชุมคณะครูเพื่อแต่งตั้งคณะท างานและวางแผนในการด าเนินโครงการ 
-  ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ 
-  ติดตามและประเมินผล 

  -  สรุปและรายงานผล 
๕.๒   กิจกรรมและระยะเวลา 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

หมายเหต ุ
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค. 

-การประชุมวางแผน จัดท า
โครงการ 
-  เสนอโครงการเพื่อพิจารณา
อนุมัต ิ

 
 
 
 

           
 
 
 
 
 

๕ กิจกรรมจ ัดท  าหน ังส ือ วิด ี โอ เทป โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ท ี ่ เป ็นประโยชน์ให ้ความบันเทิงที่
ประเทืองปัญหาบริการแก่นักเรียน 

๑ ภาคเรียน -ว่าที่ร.ต.
เอษณะและ
คณะครูทุกคน 

 

๖ กิจกรรมห้องเรียนสีขาว ภาคเรียนละ ๕ ครั้ง ว่าที่ร.ต.เอษณะ
และคณะครูทุก
คน 

 

๗ กิจกรรมประเมินห้องเรียนสีขาว ภาคเรียนละ ๕ ครั้ง -ว่าที่ร.ต.
เอษณะและ
คณะครูทุกคน 

 

๘ กิจกรรมคลินิกเสมารักษ์ ตลอดปีการศึกษา - ว ่ า ท ี ่ ร . ต .
เอษณะ 

 



 

 

๑๐๗ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

-  ประชุมคณะครูเพื ่อแต่งตั ้ง
คณะท างานและวางแผนในการ
ด าเนินโครงการ 
-  ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ 
-  ติดตามและประเมินผล 
-  สรุปและรายงานผล 

๖.   งบประมาณ  ๕,๐๐๐  บาท 

 
๗.  การวัดและประเมินผล 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
๑. โรงเรียนปลอดจากปัญหา

ยาเสพติด 
๒. โรง เร ียนปลอดจากส ื ่ อ

ลามกอนาจาร 

  - ประเมินจากสถิติการใช้ยาเสพติด
ของนักเรียน 
- ประเมินจากการมีหร ือใช้ส ื ่อลามก
อนาจารของนักเรียน 

- แบบประเมินปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 
- แบบประเมินสื่อลามกอนาจารในโรงเรียน 
- แบบประเมินการเล่นการพนันในโรงเรียน 
- แบบประเมินเหตุทะเลาะวิวาทในโรงเรียน   

ล าดับท่ี กิจกรรม งบประมาณ หมายเหต ุ
๑. กิจกรรมตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยงกับยาเสพติด ๕๐๐ บาท -ว่าที่ร.ต.เอษณะ 
๒ กิจกรรมให้ความรู ้ป้องกันยาเสพติด โทษทางกฎหมาย 

ทักษะชีวิต 
- -ว่าที่ร.ต.เอษณะ 

๓ กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนน าต้านภัยยาเสพติด - -ว่าที่ร.ต.เอษณะ 
๔ กิจกรรมอบรมให้ความรู ้สร้างภูมิคุ ้มกันภัยจากสื่อลามก

อนาจาร การพนัน และเกมออนไลน์ 
- -ว่าที ่ร.ต.เอษณะและ

คณะครูทุกคน 
๕ กิจกรรมจัดท าหนังสือ วิดีโอ เทป โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่

เป็นประโยชน์ให้ความบันเทิงที่ประเทืองปัญหาบริการแก่
นักเรียน 

- -ว่าที่ร.ต.เอษณะและ
คณะครูทุกคน 

๖ กิจกรรมห้องเรียนสีขาวทุกห้อง ๕,๐๐๐ บาท -ว่าที ่ร.ต.เอษณะและ
คณะครูทุกคน 

๗ กิจกรรมประเมินห้องเรียนสีขาว - -ว่าที่ร.ต.เอษณะและ
คณะครูทุกคน 

๘ กิจกรรมคลินิกเสมารักษ์ - -ว่าที่ร.ต.เอษณะ 
 รวม ๕,๐๐๐  



 

 

๑๐๘ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๓. โรงเรียนปลอดจากการเล่น
การพนัน 

๔. โรงเรียนปลอดจาก
เหตุการณ์ทะเลาะวิวาท 

- สถิติการเล่นการพนัน 
- สถิต ิการก ่อเหต ุทะเลาะว ิวาทใน
โรงเรียน 
- การสังเกต , การสัมภาษณ์ 
-การประเมินความพึงพอใจ 

- แบบสังเกต , แบบสัมภาษณ์ 
-แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 
๘.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 โรงเรียนปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด  การพนัน สื่อลามกอนาจาร และเหตุทะเลาะวิวาท 
 

 
           ผู้เสนอโครงการ                                          ผู้เห็นชอบโครงการ 

               ว่าที่ร.ต.เอษณะ  พวงทอง                                     ไพจิตรา  นันติอูป 
               (ว่าที่ร.ต.เอษณะ  พวงทอง)                                (นางไพจิตรา  นันติอูป) 
                ต าแหน่ง  ครูช านาญการ                        หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                        ธวัช   โลกา 

                   ( นายธวัช   โลกา ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๐๙ คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


