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แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
ปีการศึกษา ๒๕๖4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
ต าบลบ้านแก่ง  อ าเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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บันทึกการให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 

 

 ด้วย  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ได้มีมติเห็นชอบ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4   ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา        
ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา ระยะ  ๓  ปี ( ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ปีการศึกษา ๒๕๖๔ )        
ของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ในคราวประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานครั้งที่ ๑/๒๕๖4                              
ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน  
บ้านแก่งวิทยาและเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและโรงเรียนเป็นอย่างมาก คณะกรรมการสถานศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน   จึงขอขอบคุณคณะท างานทุกๆคนและให้ใช้เป็นกรอบแนวทางและเครื่องมือในการบริหารจัดการ                     
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖4  ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย พันธกิจที่ก าหนดไว้                                                      
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ  
 
 
 
 
 

  

 (ลงชื่อ)                                        (ลงชื่อ)  
   (นายประดิษฐ์   เจนดี)              (นายเกียรติศักดิ์   วจีศิริ)  

 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
            โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา                                            ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖4 
             ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖4                                                                   
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ส่วนที ่๑ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 
 ๑.๑ ข้อมูลทั่วไป  

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ตั้งอยู่เลขท่ี ๓๔๓ หมู่ที่ ๑ ต าบล บ้านแก่ง   อ าเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์ ๖๔๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๕๕-๙๑๑๕๐๘ โทรสาร ๐๕๕-๙๑๑๕๐๑ website 
http://www.bankaeng.ac.th สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ เปิดสอนตั้งแต่
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เขตพ้ืนที่บริการ ๒ ต าบล ๒๖ หมู่บ้าน ได้แก่ ต าบล
บ้านแก่ง มี ๑๓ หมู่บ้าน และ ต าบลสารจิตร มี ๑๔ หมู่บ้าน  
 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ  

โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา เดิมเป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ     สภาต าบล
บ้านแก่งโดย ก านันโน ประวงศ์ ประธานสภาต าบลได้เริ่มด าเนินการที่จะสร้างโรงเรียนมัธยมประจ าต าบลขึ้น เมื่อ
ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๓  ใน
สมัยพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท ์ (ครั้งที่ ๓) โดยมี ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา มีพ้ืนที่ทั้งหมด ๓๘ ไร่ ตั้งอยู่    เลขที่ ๓๔๓ หมู่ที ่๑ ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย ด้านหน้าของโรงเรียนติด   ทางหลวงท้องถิ่น ความยาว ๑๔๐ เมตร ทิศตะวันออกติดทาง
สาธารณะมีความยาว ๒๓๗ เมตร    ทิศเหนือด้านหลังโรงเรียนติด ที่นาของราษฎร ทิศตะวันตกติดที่ท าการ
สภาต าบลบ้านแก่ง และ  สถานีอนามัย ต าบลบ้านแก่ง ที่ดินทั้งหมดนี้สภาต าบลบ้านแก่ง ได้ด าเนินการจัดซื้อ
บริจาค         เป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ๓ หลัง   
บ้านพักครู ๑ หลัง ห้องน้ านักเรียน ๑ หลัง (ห้องน้ าชาย) บ้านพักภารโรงแบบ ๑๐๑ จ านวน ๑ หลัง  ในเดือน 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ และเริ่มท าการเปิดการเรียนการสอนในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ โดยมี นายสมคิด 
พ่ึงพันธุ์ เป็นอาจารย์ใหญ่ พร้อมครูอาจารย์อีก ๔ คน มีนักเรียนจ านวน ๒ ห้องเรียนเปิดการเรียนการสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๒๓ และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๔  โรงเรยีน
บ้านแก่งวิทยาตั้งอยู่ที่ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสโุขทัย มีเนื้อที่ทั้งหมด ๓๘ ไร่ ปัจจุบันสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ มีนักเรียน จ านวนห้องเรยีน ๑๒ ห้องเรียน สถานที่ตั้งโรงเรียน
อยู่ห่างจากตัวอ าเภอศรีสัชนาลยั เป็นถนนลาดยางประมาณ ๑๔ กิโลเมตร 

 
ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ทุ่งนา  
ทิศใต้ ติดต่อกับ ถนนสายสวรรคโลก – อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย (ป่าคา)  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลสารจิตร  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อบต.บ้านแก่ง ต าบลบ้านแก่ง  

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านแก่งวิทยามีผู้บริหารปัจจุบัน คือ  นายเกียรติศักดิ์  วจีศิริ    ต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียน มีบุคลากรทางการศึกษาสายผู้สอนทั้งหมด 21 คน   เป็นข้าราชการครู  17 คน  พนักงานราชการ     
๒ คน เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน   มีพนักงานบริการ ๑ คน แม่บ้าน ๑ คน 
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ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา จัดการศึกษาแบบสหศึกษา  
ค าขวัญ ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาตนเอง  
สีประจ าโรงเรียน เทา – แดง  
ปรัชญา ขนต ิหิต สุขาวหา - ความอดทนนามาซึ่งประโยชน์สุข  
อัตรอัตลักษณ์ เป็นคนดี มีคุณธรรม  
เอกลักษณ์ ห้องเรียนคุณภาพ  นักเรียนคุณธรรม  
สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 
 
 

 
 
 
 
 
 
ทีต่ั้งของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

 
๑.๒ ข้อมูลผู้บริหาร  
๑) ท าเนียบผู้บริหาร 
                            ๑.  นายสมคิด  พ่ึงพันธุ์  ปี ๒๕๒๓ - ๒๕๓๖ 
                             ๒. นายสุรกาญจน์  วิเชียรสรรค์ ปี ๒๕๓๖ - ๒๕๓๙ 
                             ๓.  นายพรศักดิ์ วัฒนาบรรเจิดกิจ ปี ๒๕๓๙ - ๒๕๔๓ 
                             ๔.  นายเกตุ  วงค์จันทรมณี   ปี ๒๕๔๓ - ๒๕๔๘ 
                             ๕.  นายถนอม ทิพย์ปิ่นวงศ์ ปี ๒๕๔๘ - ๒๕๕๓ 
                             ๖.  นายวิเชียร พรหมปั้น ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ 
                             ๗. นางวาสนา ส าเนียง  ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘  
          ๘.  นายวีระศักดิ์  ย้อยสร้อยสุด       ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 
          ๙. นายสารัตน์    พวงเงิน              ปี ๒๕๖๑ – 2563 
                           10. นายเกียรติศักดิ์  วจีศิริ              ปี ๒๕๖3 – ปัจจุบัน 
 
๒) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  

นายเกียรติศักดิ์  วจีศิริ  ผู้อ านวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ๐84-1813273 วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ปริญญาเอก   สาขา เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

๑.๓ ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖4) 

๑) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ...๒36... คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีที่  ๑ 2 22 26 48 
มัธยมศึกษาปีที่  ๒ 2 26 26 52 
มัธยมศึกษาปีที่  ๓ 2 19 16 35 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น     
มัธยมศึกษาปีที่  ๔ 2 28 26 54 
มัธยมศึกษาปีที่  ๕ 2 13 10 23 
มัธยมศึกษาปีที่  ๖ 2 7 17 24 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย     

รวมทั้งหมด 12 115 121 236 
 

๑.๔ ข้อมูลครูและบุคลากร  
 ครูประจ าการ 
ครูประจ าการ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 

๑ นายเกียรติศักดิ์ วจีศริิ               ๔8 ๒6 ผอ./คศ.๓ ปริญญาเอก เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา ผู้บริหาร 
๑  นางเบญจมาศ เมฆพัฒน์  ๕8 ๓5 คร/ูคศ.๓  ปริญญาโท  หลักสูตรและการสอน  ภาษาไทย  

๒  นางเจริญสินธ ์มุสิกปาน  ๕7 ๓๒ คร/ูคศ.๓  ปริญญาโท  บริหารการศึกษา  สังคม  

๓  นางแสงเดือน อนุสรณ ์ ๕7 ๓๓ คร/ูคศ.๓  ปริญญาตร ี บรรณารักษ์  ห้องสมุด  

๔  นายนพดล มุสิกปาน  ๕4 ๓๕ คร/ูคศ.๓  ปริญญาโท  บริหารการศึกษา  คอมพิวเตอร ์ 

๕  นางจุรีรัตน ์วังคะออม  ๔9 ๒๕ คร/ูคศ.๓  ปริญญาโท  บริหารการศึกษา  วิทย์  
๖  นายธเนศ อนุสรณ ์ ๕6 ๓๒ คร/ูคศ.๓  ปริญญาตร ี อุตสาหกรรมศลิป ์ งานช่าง  

๗  นายนิพล วังคะออม  ๕๘ ๒8 คร/ูคศ.๓  ปริญญาตร ี อังกฤษ  อังกฤษ  

๘ นาง สุมิตรา ประชัน  ๔2 ๑๖ คร/ูคศ.๓  ปริญญาโท  เทคโนโลยีและสื่อสาร คอมพิวเตอร ์ 

๙  นายพิพัฒน์ พึ่งอู ๋ 57 35 คร/ูคศ.๒  ปริญญาตร ี อุตสาหกรรมศิลป์ศึกษา เกษตร  

๑๐  นายสุรกิจ นองขมวด  48 16 คร/ูคศ.๒  ปริญญาตร ี พลศึกษา สุขศึกษาและพละศึกษา  

๑๑  นายสมศักดิ ์โพธิ์แย้ม  ๔2 ๑4 คร ู/คศ.3 ปริญญาโท  คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์

๑๒ น.ส.วรารัตน ์ขันลื้อ  ๓6 ๑2 คร ู/คศ.๒ ปริญญาโท  บริหารการศึกษา  อังกฤษ  

 
 
 



๙ 
 

 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ
ราช
การ 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิการศึกษา
สูงสุด 

วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 

๑๓ น.ส.จีรนันท์ คงรักษ ์ ๓4 9 คร ู/คศ.๒ ปริญญาโท ภาษาไทย  ภาษาไทย  

๑๔  นายเสฏฐวุฒิ รอดอินทร ์ ๓7 ๑๐ คร ู/คศ.๒ ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

๑๕ นางสาววิชุตา ศรีม่วง 37 6 คร ู ปริญญาตร ี สังคมศึกษา สังคมศึกษา 

๑๖  นางสาวรัชดาภรณ์ กันสุข 30 5 คร ู ปริญญาตร ี คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์

 
 จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๐ 
 
 พนักงานราชการ – ลูกจ้างประจ า – ลูกจ้างชั่วคราว  

ที ่ ช่ือ – ช่ือสกุล อาย ุ
ประสบ 

การณ์การสอน 
(ปี) 

ต าแหน่ง วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ช้ัน 

๑  นายศราวุฒิ ศักดิ์อมรชัย  ๕๓ ๑๖ พนักงาน
ราชการ 

ปริญญาตร ี พลศึกษา  สุขศึกษาและ
พละศึกษา 

๒  นายสุระนิต สวนสอน  ๓๙ ๖ พนักงาน
ราชการ 

ปริญญาตร ี ดนตรีศึกษา  ดนตร ี

๓ นางสาวตติยาพร พึ่งอู๋  ๓๔ - เจ้าหน้าท่ี
ธุรการ 

ปริญญาตร ี บริหารธรุกิจ  
เอกวิชาการบัญชี 

- 

๔ นางเฉลียว เช้ือเถาว์ ๕๒ - แม้บ้าน ป.๔   

๕ นายวันนา  จะประสงค ์ ๕๑ - นักการภารโรง ปกศ. สูง   

 

 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 

๑. นายประดิษฐ์ เจนดี  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
๒.  นางสายฝน พลอยเหลือง ผู้แทนองค์กรชุมชน 
๓. นางสุรีรัตน์     เขียนสาร ผู้แทนองค์กรศาสนา   
๔. นางค านึง    ประโยชน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
๕. นายจิตนุพงศ์   อยู่ครอบ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
๖. นางแสงดาว    ประดิษฐ์ ผู้แทนผู้ปกครอง    
๗. นางสายบัว      มณีรัตน์  ผู้แทนศิษย์เก่า     
๘. นายชุบ      นิมิตร  ผู้แทนครู   
๙. นายเกียรติศักดิ์     วจีศิริ            เลขานุการ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
  
 
    



๑๐ 
 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
๑. นายเกียรติศักดิ์     วจีศิริ        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ประธานกรรมการ 
๒. นางสุมิตรา    ประชัน           หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  กรรมการ 
๓. นางเจริญสินธุ์  มุสิกปาน หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ  กรรมการ 
๔. นายนพดล  มุสิกปาน  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ  
๕. นายสมศักดิ์  โพธิ์แย้ม  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป   กรรมการ 
๖. นายสุรกิจ   นองขมวด   หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและประกันฯ กรรมการ  
๗.  นางแสงเดือน  อนุสรณ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

๑.๕ ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อาคารเรียน ๓ หลัง   โรงฝึกงานถาวร ๒ หลัง 
หอประชุม ๑ หลัง   บ้านพักครู ๘ หลัง 
บ้านพักนักเรียน ๙ หลัง   บ้านพักนักการภารโรง ๒ หลัง 
โรงอาหาร 2 หลัง   โรงจอดรถนักเรียน ๑ หลัง 
ส้วม ๓ หลัง    สระน้ า ๑ สระ 
สนามเปตอง ๑ สนาม   สนามวอลเลย์บอล ๑ สนาม 
สนามฟุตบอล ๑ สนาม   อาคารชั่วคราว ๑ หลัง 
สนามเทนนิส - สนามตะกร้อ ๑ สนาม อาคารชั่วคราว ๑ หลัง 
 
 



๑๓ 
 

๑.๖ ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม  
๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นกลุ่มเครือญาติและชุมชนชาวเขา มี

ประชากรประมาณ ๑๐,๐๙๕ คน อาศัยบริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน อาชีพหลักของชุมชน ท าไร่ 
ท านา รับจ้าง เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็น
ที่รู้จักโดยทั่วไป คือ การท าบุญในวันส าคัญทางศาสนา และประเพณีที่ส าคัญ  

๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ ตั้งบ้านเรือนรวมกันเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ เป็นการรวมกลุ่มกันในระบบ
เครือญาติ มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับแม่น้ ายมท่ีใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ และอีกร้อยละ ๑ นับถือศาสนาคริสต์ ซึ่งมีวัดเป็นศูนย์รวมน้ าใจของประชาชน และพ้ืนที่
ต าบลบ้านแก่งมีประวักศาสตร์ที่ส าคัญ และมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ คือ อุทยานแห่งชาติ  
ศรีสัชนาลัย  และมีโรงเรียนประถมศึกษาจ านวน ๗ แห่ง 
         ๓) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 

 
โอกาส 

 

ข้อจ ากัด 
 

      สภาพชุมชนเป็นโอกาสในการพัฒนาในเรื่อง
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน เนื่องจาก
ชุมชนมีความเข้มแข็งของความร่วมมือในการ
พัฒนาชุมชนหลายด้าน ผู้น าชุมชนมีภาวะผู้น าสูง
และสามารถสร้างทีมงานในการพัฒนาได้ดี   
ชุมชนเห็นความส าคัญของสถานศึกษาในการร่วม
พัฒนาเป็นอย่างดี 

   การมีส่วนร่วมทางด้านวิชาการของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

๑.๗ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา จัดสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตาม พ.ร.บ. การศึกษา 

๒๕๔๒ ส าหรับตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตร
สถานศึกษาฉบับปรังปรุงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๖๐ ดังนี้  

 
โครงสร้างหลักสตูรโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

 
 
 



๑๕ 
 

๑.๙ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๑) ห้องสมุดมีขนาด ๗๒ ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด ๓๑,๐๐๐ เล่ม การสืบค้น

หนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ ระบบ จอห์น ดิวอ้ี จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่
รายงาน เฉลี่ย ๑๖๐ คน ต่อ วันคิดเป็นร้อยละ  ๗๐.๑๗  ของนักเรียนทั้งหมด  

๒) ห้องปฏิบัติการ  
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จ านวน ๓ ห้อง  
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน ๒ ห้อง  
ห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวน - ห้อง  

๓) คอมพิวเตอร์ จ านวน ๘๐ เครื่อง  
ใช้เพื่อการเรียนการสอน ๖๒ เครื่อง  
ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ๖๖ เครื่อง  
จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน  
เฉลี่ย ๑๒๐ คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของนักเรียนทั้งหมด  
ใช้เพื่อการบริหารจัดการ ๑๐ เครื่อง  

๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
๑.ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรม 
๒.ห้องคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ์  
๓.ศูนย์กีฬามวย  
๔.ห้องสืบค้นข้อมูล  
๕.ศูนย์สมุนไพร  
๖.ศูนย์ภาษาไทย  
๗.ศูนย์สังคมศึกษา  
๘.ห้องสภานักเรียน  
๙.ศูนย์พลานามัย  
๑๐.ศูนย์ศิลปะ  
๑๑.ศูนย์วิทยาศาสตร์  
๑๒.ศูนย์คณิตศาสตร์  
๑๓.ศูนย์ภาษาต่างประเทศ  
๑๔.ศูนย์การงานอาชีพ  
๑๕.ห้องโสตทัศนศึกษา  

๕.) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
๑.ร้านผ้าทองค าสาธร  
๒.ร้านทองอรอนงค์  
๓.ประเสริฐแอนติก  
๔.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามค าแหง  
๔.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติศรีสัชนาลัย 



๑๖ 
 

๕.อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  
๖.อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย  
๗.อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย  
๙.วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
๑๐. เตาทุเรียง 

๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู 
นักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน  
๑.ชื่อ นายสาธร โสรัสประสพสันติ ให้ความรู้เรื่อง ผ้าตีนจก ศรีสัชนาลัย  
๒.ชื่อ นายทวน บรรเทาใจ ให้ความรู้เรื่อง กลองยาว  
๓.ชื่อ นายสมพร อินต๊ะใหม่ ให้ความรู้เรื่อง งานอ็อก งานเชื่อมโลหะ  
๔.ชื่อ นางค านึง ประโยชน์ ให้ความรู้เรื่อง การทอผ้าซิ่นตีนจก  
๕.ชื่อ นางแพรว นิมิตร ให้ความรู้เรื่องการตัดเย็บซื้อผ้า  
๖.พระมหาเสน่ห์ วัดสวรรคาราม อ.สวรรคโลก ให้ความรู้เกี่ยวกับพระธรรม  
๗.พระครูวิจิตร ประภากร วัดโบราณหลวง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ให้ความรู้เกี่ยวกับธรรม 

 
๑.๑๐ ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีท่ีผ่านมา 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 
   มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ระดับ ๓  ดี ระดับ ๔  ดีเยี่ยม   

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับ ๓  ดี ระดับ ๔  ดีเยี่ยม   
    ๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและ 

การคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น 
ร้อยละ ๘๐ 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ ๙๔.๘๘ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

    ๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ ๘๐ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๘๖.๘๒ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

   ๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

ร้อยละ ๘๐ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๙๒.๗๐ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

   ๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
สถานศึกษา 

ร้อยละ ๕๐ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๕๐ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

   ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการ 
สอบวัดระดับชาติ 

ร้อยละ ๖๐ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๓๐ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

        

   ๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการ 
ท างาน 
 
 

ร้อยละ ๘๐ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๙๖ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  



๑๗ 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับ ๔  ดีเยี่ยม ระดับ ๔  ดีเยี่ยม   

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา 
ก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ร้อยละ ๘๕ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๙๖.๖๙ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

    ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ ๘๕ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๙๖.๙๕ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

    ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ 
หลากหลาย 

ร้อยละ ๘๕ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๙๖.๓๔ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

    ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ร้อยละ ๘๕ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๘๕.๓๙ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

   มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับ ๔  ดีเยี่ยม ระดับ ๔  ดีเยี่ยม   

๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 
 

ระดับ ๔  ดีเยี่ยม ระดับ ๔  ดีเยี่ยม 
  

๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

 
ระดับ ๔  ดีเยี่ยม ระดับ ๔  ดีเยี่ยม 

  

  ๒.๑ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น 
 คุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการ 
 อย่างเป็นรูปธรรม 

ระดับ ๔  ดีเยี่ยม ระดับ ๔  ดีเยี่ยม 
  

  ๒.๒ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้  
 มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ระดับ ๔  ดีเยี่ยม ระดับ ๔  ดีเยี่ยม   

  ๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูล   
 สารสนเทศอย่างเป็นระบบ  

ระดับ ๔  ดีเยี่ยม ระดับ ๔  ดีเยี่ยม   

  ๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ 
 สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ระดับ ๔  ดีเยี่ยม ระดับ ๔  ดีเยี่ยม   

๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิด
รับชอบต่อผลการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

ระดับ ๔  ดีเยี่ยม ระดับ ๔  ดีเยี่ยม   

๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัด 
การศึกษา 

ระดับ ๔  ดีเยี่ยม ระดับ ๔  ดีเยี่ยม   

 มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับ ๔ ดีเยี่ยม ระดับ ๔ ดีเยี่ยม   

๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียน 
ทุกคนมีส่วนร่วม  

ร้อยละ ๘๐ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  



๑๘ 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 
๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและ 
ท้องถิ่น 

ร้อยละ ๘๐ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน 
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธภิาพ 

ร้อยละ ๘๐ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

 มาตรฐานที่ ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี 
ประสิทธิผล 

ระดับ ๔  ดีเยี่ยม ระดับ ๔ ดีเยี่ยม   

 การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพ 
การจัด การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

ระดับ ๔  ดีเยี่ยม ระดับ ๔ ดีเยี่ยม   

  
สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ๔ ดีเยี่ยม 
จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมิน
สรุปว่าได้ระดับดีเยี่ยม ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีมาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ ๓กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดี มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล อยู่ในระดับดีทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่
เป็นไปตามปัญหาและความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของ
สถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม
พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและ 
เขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดค านวณ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะ
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ ๑ ในด้าน
กระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผล
การประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา 
ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุง 
แก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีผลประเมิน
อยู่ในระดับดีเยี่ยม วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร 
และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือ
นักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกข้ันตอน 
สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยมโดยสถานศึกษาให้ความส าคัญกับ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือเกิดความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ



๑๙ 
 

สถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความม่ันใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษาในระดับสูง 
 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
๒. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการ

จัดท าการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
๓. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย 

ติดตามผลการน าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
๔. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
 
ความต้องการการช่วยเหลือ 
๑. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนใน

ศตวรรษท่ี ๒๑ 
๒. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมินO-NET 

และ PISA 
๓. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกที่โรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็นเช่น ครูสังคม

ศึกษา ครูวิชาเอกนาฏศิลป์  
๔. การเสริมสร้างศักยภาพครูจากที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญสาขาเฉพาะ  

          ๕. ระบบการระบายน้ าที่ยังไม่สมบูรณ์ท าให้เกิดน้ าท่วมขังเม่ือเกิดพายุฝน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

๑.๑๑ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑   ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

    
√ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์    √ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง    √ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น    √ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  √   
ตัวบ่งชี้ที่ ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

  √  

ตัวบ่งชี้ที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

   √ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘   พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด 

   √ 

กลุ่มตัวบ่งชี้ อัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙   ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

    
√ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

   √ 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

    
√ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 

   √ 

 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีมาก   
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ          √  รับรอง               ไม่รับรอง 
 
 
 
 



๒๑ 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
    ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก(การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม   
จุดเด่น  
ด้านผลการจัดการศึกษา  

ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา 
ผู้เรียนมีสุนทรียภาพเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตร ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ วรรณศิลป์
และนันทนาการผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ที่พึงประสงค์ เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง เป็นนักเรียนที่รักโรงเรียน มีการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง ทั้งค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในและนอกสถานศึกษา ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น ผลการพัฒนาให้บรรลุ
ตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา ผลการพัฒนา
ตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ผลการด าเนินโครงการพิเศษ
เพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
ด้านการบริหารจัดการศึกษา  

ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อม ความยั่งยืนและต่อเนื่องของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา  
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประสิทธิผลการด าเนินการ
ของสถานศึกษา มีการให้ความรู้ และอบรมครูอย่างน้อยปีละ ๑-๒ ครัง้ มีการประเมินผลแผนการ
จัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนครูทุกคนอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยภาคการศึกษาละ ๑ 
ครั้ง กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู ก าหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านความรู้ 
ทักษะ กระบวนการที่เป็นความคิดรวบยอด วิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายบุคคลแล้วนาข้อมูลมาใช้ในการ
วางแผนจัดการเรียนรู้ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดเตรียมและใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม 
น าภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน  
ด้านการประกันคุณภาพภายใน  

ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยสถานศึกษาและต้นสังกัด พัฒนาการ
ของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
จุดที่ควรพัฒนา  
ด้านผลการจัดการศึกษา  

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าระดับดีในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ  

 
 
 



๒๒ 
 

ด้านการบริหารจัดการศึกษา  
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษายังมีไม่เพียงพอทั้งในด้าน 

วิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารทั่วไป การก ากับ ติดตาม และการประเมินผลการ
ด าเนินการยังไม่ต่อเนื่องและเป็นระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) และยึดหลักความคุ้มค่า  
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

สถานศึกษาขาดการประเมินแบบวัด แบบทดสอบ ของครูทุกคน ทุกภาคการศึกษา ยังไม่มี
การนาผลการประเมินจากข้อ ๑-๔ ไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ การประเมินความก้าวหน้า
ของผู้เรียน ยังไม่ใช้วิธีการที่หลากหลาย เพ่ือให้เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการ
ของผู้เรียน ครูยังขาดการวิเคราะห์ผลการประเมินและนามาใช้ในการสอนซ่อมเสริม และพัฒนา
ผู้เรียน ศึกษาค้นคว้า วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
๑.๑๔ สรุปสภาพปัญหา จุดเดน่ จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๑๔. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
สภาพปัญหา  

๑. อัตรากาลังครุสาขาที่ขาดแคลน อาทิเช่น ครูสังคมศึกษา ครูภาษาต่างประเทศ  
ครูคณิตศาสตร์ ครูบางวิชาเอก เช่น วิชาเอกนาฏศิลป์  

๒. การเสริมสร้างศักยภาพครูจากที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญสาขาเฉพาะ  
๓. ด้านสื่อคอมพิวเตอร์และการศึกษาทางอินเตอร์เน็ต อาทิเช่น สัญญาณ

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  
จุดเด่น  
๑) ด้านคุณภาพผู้เรียน  

ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา 
ผู้เรียนมีสุนทรียภาพเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตร ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ วรรณศิลป์
และนันทนาการผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ที่พึงประสงค์ เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง เป็นนักเรียนที่รักโรงเรียน มีการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง ทั้งค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในและนอกสถานศึกษา ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น ผลการพัฒนาให้บรรลุ
ตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา ผลการพัฒนา
ตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ผลการด าเนินโครงการพิเศษ
เพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา  
๒) ด้านการจัดการศึกษา  
 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อม ความยั่งยืนและต่อเนื่องของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 
 
 



๒๓ 
 

๓) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประสิทธิผลการด าเนินการ

ของสถานศึกษา มีการให้ความรู้ และอบรมครูอย่างน้อยปีละ ๑-๒ ครั้ง มีการประเมินผลแผนการ
จัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนครูทุกคนอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยภาคการศึกษาละ ๑ 
ครั้ง กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู ก าหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านความรู้ 
ทักษะ กระบวนการที่เป็นความคิดรวบยอด วิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายบุคคลแล้วน าข้อมูลมาใช้ในการ
วางแผนจัดการเรียนรู้ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดเตรียมและใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม 
น าภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน  
๔) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  

มีการจัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย  
๕) ด้านมาตรการส่งเสริม  

จัดท าโครงการระบบช่วยเหลือนักเรียน โครงการอบรมการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์  
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
จุดที่ควรพัฒนา  
๑) ด้านคุณภาพผู้เรียน  

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าระดับดีในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ ผลการทดสอบระดับชาติอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า โรงเรียน
ควรมีการวางแผนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
๒) ด้านการจัดการศึกษา  

ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษายังมีไม่เพียงพอทั้งในด้าน 
วิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารทั่วไป การก ากับ ติดตาม และการประเมินผลการ
ด าเนินการยังไม่ต่อเนื่องและเป็นระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) และยึดหลักธรรมาภิบาล  
๓) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 สถานศึกษาขาดการประเมินแบบวัด แบบทดสอบ ของครูทุกคน ทุกภาคการศึกษา ยังไม่มี
การน าผลการประเมิน ไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ การประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน 
ยังไม่ใช้วิธีการที่หลากหลาย เพ่ือให้เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน 
ครูยังขาดการวิเคราะห์ผลการประเมินและน ามาใช้ในการสอนซ่อมเสริม และพัฒนาผู้เรียน ศึกษา
ค้นคว้า วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

ส่วนที ่๒ 
โครงสร้างองค์กร 
 
 ๒.๑ การบริหารจัดการศึกษา  

โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๖ กลุ่มบริหารงาน ได้แก่ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
กลุ่มบริหารงบประมาณ  
กลุ่มบริหารงานบุคคล  
กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
กลุ่มบริหารงานแผนและประกันคุณภาพ  
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  
ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหาร ได้แก่  

  ๑) การตัดสินใจที่ยึดโรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Decision) เป็นแนวคิดที่มุ่ง
ให้โรงเรียนมีอิสระในการตัดสินใจด้วยตนเอง โดยยึดประโยชน์ที่จะเกิดกับผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๒) การมีส่วนร่วม (Participation) ก าหนดให้บุคคลหลายฝ่ายที่เก่ียวข้องกับ
การศึกษา หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการร่วมแสดง
ความคิดเห็นหรือร่วมก ากับติดตาม ดูแล 
  ๓) การกระจายอ านาจ (Decentralization) เป็นการกระจายอ านาจด้านการ
บริหารจัดการด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคลและการบริหารทั่วไป ให้คณะกรรมการเขต
พ้ืนที่การศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ 
  ๔) ความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) มีการก าหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบและภารกิจของผู้รับผิดชอบ เพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพการศึกษาให้เกิดข้ึน 
  ๕) ธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นหลักคิดส าหรับการบริหารจัดการที่ดี 
เพ่ือประกันว่าในองค์การจะไม่มีการฉ้อราษฎร์บังหลวง ไม่ด้อยประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ยึดหลักเป้าหมาย
สอดคล้องต่อสังคม กระบวนการโปร่งใสและทุกข้ันตอนมีผู้รับผิดชอบ 
  ๖) ความเป็นนิติบุคคล (A juristic person) เป็นการให้สิทธิและอ านาจหน้าที่ที่ก าหนด
ไว้เป็นของตนเอง ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ ซึ่งได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ที่เป็นของโรงเรียนไว้โดยเฉพาะ 
  นอกจากนี้ กิจกรรมที่ท าให้การบริหารประสบความส าเร็จเรียกว่าหน้าที่ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือหน้าที่การบริหารที่ต้องปฏิบัติ ทั้งนี้ การจ าแนกหน้าที่การบริหารของ
นักวิชาการส่วนใหญ่มีแนวคิดสอดคล้องกัน แต่มีการจัดกลุ่มกิจกรรมย่อยแตกต่างกันไปตามความคิดเห็น
ของแต่ละคน ในที่นี้ อาจสรุปและจ าแนกหน้าที่การบริหารครอบคลุมใน ๔ ด้าน ดังนี้ (DuBrin, 
๒๐๐๐) 



๒๕ 
 

  ๑) การวางแผน (Planning) หมายถึง การตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะด าเนินการอย่างไร
ให้บรรลุและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อองค์กรมากที่สุด 
  ๒) การจัดองค์กร (Organizing) หมายถึง กระบวนการจัดการทรัพยากรต่างๆ และ
การจัดระบบการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 
  ๓) การน า (Leading) หมายถึง การอ านวยการและการประสานงาน เพื่อให้
บุคลากรปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึ่งต้องอาศัยภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
  ๔) การควบคุม (Controlling) หมายถึง การก ากับให้การด าเนินงานและกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนขององค์กรที่ได้ก าหนดไว้ 

 
        แผนภาพ วงจรคุณภาพ PDCA 
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- งานทะเบียน วัดผล 
- งานทะเบียนนักเรียน 
- งาน GPA 
- งานหลักสูตร 
- งานแนะแนว 
- งานจัดการเรียนการสอน 
- งานวิจัย 
- งานห้องสมุด 
- งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
- สารสนเทศ 
- งานธุรการวิชาการ 

 

แผนภูมิบริหารงานของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

นายเกียรติศักด์ิ  วจีศิริ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  

คณะกรรมการ

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 

กลุ่มบริหารงาน
แผนและประกันฯ 

กลุม่บริหารงานทั่วไป กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ

สถานศึกษา 
- 
 
 
 

 งานจัดระบบงานและ
บริหารองค์กร 

- งานบริหารพัสดุและ
ทรัพย์สิน 

- งานบริหารการเงิน 

- งานบริหารการบัญชี 
- งานตรวจสอบติดตาม
ผลการใช้งบประมาณ 

 
 
 
- งานสารบรรณ 
- งานทะเบียนประวัติ
บุคลากร 
- งานสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง 
ย้าย โอน 
- งานพัฒนาวิชาชีพครูสู่ 
วิทยฐานะ 
- งาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
- งานใบประกอบวิชาชีพครู
และบุคลากร 
- งานพิจารณาความดี 
ความชอบ เลื่อนข้ัน
เงินเดือน ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทนบุคลากร 

 
 
 
 

- ดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน 

- บริการสุขภาพ 
พลานามัย 

- โภชนาการและอนามัย
โรงเรียน 

- งานประชาสัมพันธ์และ
สื่อสาร 

- งานร้านค้าสวัสดิการ
โรงเรียน 

- งานดูแลรักษาความ
ปลอดภัยและสวัสดิภาพ
ผู้เรียน 

- งานประชุมผู้ปกครอง/
สมาคมฯ 

- งานให้บริการชุมชนและ
ท้องถ่ิน 
- งานนักการภารโรง 

 
 
 
 

- งานประกันคุณภาพ 

- งานวางแผนและพัฒนา
โรงเรียน 

- งานจัดการองค์กร 

- งานระบบสารสนเทศ
และเทคโนโลย ี

- งานควบคุมภายในและ
ค ารับรองการปฏิบัติฯ 

- งานประเมินผลการ
ด าเนินการแผนและ
ประกันฯ 

 
 
 
 

- ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  
- ส่งเสริมประชาธิปไตย 

- โรงเรียนสีขาว 

- คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
- ศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถ่ิน
และทัศนศึกษา 

- ส่งเสริมวินัย 

นางสุมิตรา  ประชัน นางเจริญสินธุ์  มุสิกปาน นายนพดล  มุสิกปาน นายสมศักด์ิ  โพธิ์แย้ม นายสุรกิจ  นองขมวด นางแสงเดือน  อนุสรณ์ 
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ส่วนที ่๓ 
นโยบายที่มีผลกระทบกับการบริหารจัดการ 
 
 
๓.๑ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๖๔) ถือเป็นแผนแม่บทหลักใน
การพัฒนาประเทศท่ีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นกฎหมายบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  ถึง
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔นั้น มีหลักการส าคัญคือ “ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีส าหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ 
มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักใน
ภาคการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพคนของประเทศได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวดังนั้น ภายใต้
วิสัยทัศน์“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม”  ของแผนพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ฉบับนี้ จึงได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์
และวางเป้าหมายที่สามารถตอบสนองการพัฒนาที่ส าคัญในด้านต่างๆ คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ 
ประเมินผล ที่มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศใน
อนาคตซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพและด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่มุ่งหวัง 
ให้มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภทและมีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการของการพัฒนาประเทศที่มุ่งหวังให้ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการ
แข่งขันของประเทศและมีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนซึ่ง
ตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพและด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ที่มุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพ
บริบทและสภาพพ้ืนที่ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการ 
และด้านความเท่าเทียม  

ยุทธศาสตร์ ๕ ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
ที่มุ่งหวังให้คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการ ด้านความเท่าเทียมและด้านประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา ที่มุ่งหวัง ให้มีการใช้ทรัพยากร ทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า ไม่เกิดการสูญเปล่า 
และมีความคล่องตัวซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านประสิทธิภาพ 
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๓.๒ นโยบาย  สพฐ.  
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 
บทน า 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๔ ว่า “รัฐต้องด าเนินการให้
เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดย
ไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ได้มีค าสั่งไว้ในข้อ ๓ ว่า “ให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๕ ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ตระหนักถึงภารกิจที่ส าคัญในการพัฒนาประชากรของชาติให้
เป็น “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดี
ในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่
การเป็นคนไทย ที่มีทกัษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ  
โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยได้ท าการศึกษา วิเคราะห์ นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของรัฐบาลจาก
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕) ได้ก าหนด
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในระยะ ๕ ปี ด้านการศึกษาไว้ ดังนี้ ๑) ให้มีการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง ๒) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้
สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ และ ๓) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงาน แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ซ่ึง
แนวคิดการจัดการศึกษา โดยยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวง
ชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของ สังคม 
(All for Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs, ๒๐๓๐) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) เช่น คุณภาพของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยน า
ยุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) มาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และ
การปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางของคณะกรรมการอิสระเพ่ือปฏิรูปการศึกษา 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้ก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของการ
เปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของประเทศครั้งส าคัญท่ีจะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุก
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายรวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ
กลุ่มท่ีอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิต
สาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมือง
ดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยและพลโลกที่มีทักษะการคิดขั้นสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกร
ยุคใหม่ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง โดยได้ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 
และแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน์ 
สร้างคุณภาพทนุมนุษย์  สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน 

ข. พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ 

ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑ 

3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

และเท่าเทียม 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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ค. เป้าหมาย 
1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะ

ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และ
ปรับตัวต่อ เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี  

2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้
ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้
เทคโนโลยี 

4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทางวิชาการ 
มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 

5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และ
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติ เป็น
โรงเรียนนวัตกรรม 

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้
ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและ
รายงานผลอย่างเป็นระบบ 

7. ส านักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน โดย กระจายอ านาจการบริหารงานและการจัด
การศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ  ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อน
คุณภาพ  

 

ง. นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นโยบายที่ ๑ จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

นโยบายที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

นโยบายที่ ๓  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

นโยบายที่ ๔  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

นโยบายที่ ๕  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
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๓.๓  นโยบาย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
วิสัยทัศน์ 
  การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มีคุณภาพ
และมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
พันธกิจ 

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
๒. ส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร

และค่านิยม ๑๒ ประการ 

๓. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และบูรณาการจัด
การศึกษา 

๔. ส่งเสริมและพัฒนา ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีทักษะที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ 

 
 
เป้าประสงค์ 

๑. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคน มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย มีคุณภาพ และได้รับโอกาสใน
การศึกษามัธยมศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 

๒. ครูผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนมีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรม การ
ท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

๓. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และสถานศึกษาในสังกัดมีประสิทธิภาพ และเป็น
กลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับสากล 

๔. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เน้นการท างานแบบบูรณาการบริหารงานแบบมีส่วน
ร่วมจากทุกภาพในการจัดการศึกษา 
นโยบาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
๑. ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๒. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๓. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
๔. การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๕. การพัฒนาระบบสารสนเทศ และระบบ ICT 
จุดเน้น 
๑. การประกันคุณภาพ และการควบคุมภายใน 
๒. O-NET 
๓. การนิเทศการสอน 
๔. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๕. ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต 
๖. มาตรฐานป้องกันภัย 
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๗. SCQA , OBECQA 
๘. คู่มือการบริหารงาน 
๙. ICT 
๑๐. การเบิกจ่ายงบประมาณ 
๑๑.  Smart Teacher , Smart Student 
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ส่วนที ่๒ 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 

 
 แนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  
  
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน(Internal Environment Analysis)   
สภาพแวดล้อมภายใน  (2S-4M) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 
1.บุคลากรมีความร่วมมือ 
2.มีระบบริหารงานที่ชัดเจนแยกงานเป็น 6 ฝ่าย 
3.การกระจายงานออกตามกลุ่มสาระต่างๆ 
4.สถานศึกษามีความพร้อมในการบริการ 
5.การบริการด้วยรอยยิ้มความเต็มใจช่วยเหลือกัน 
6. มีการด าเนินการ PLC 
7.การบริการชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นดี 
8.การให้บริการรวดเร็วและการให้บริการมีล าดับขั้นตอน มี
ผู้รับผิดชอบเฉพาะ 
10.บุคลากรพอดีเกณฑ์ตรงตามวิชาเอก 
11.บุคลากรมีประสบการณ์การการเรียนการสอนมาก 
12.บุคลากรสามารถท างานหลากหลาย 
13.ครูมีการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องมีความรู้ ป.โท จ านวนมาก 
14.ครูมปีระสบการณ์การสอนนาน 
15.ชุมชนร่วมมือ 
16.งบประมาณลงสู่ผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
17. มีโปรเจคเตอร์และ TV เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตทุก
ห้องเรียน 
18. มีระบบบริหารงาน มีการประชุม 
ปรึกษาหารือ วางแผนปฏิบัติงาน 
19. คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหาร 

1. ขาดการประเมินและติดตามผลในบาง
กิจกรรม 
2. บุคลากรไม่พอกับฝ่ายที่แบ่งมากเกิน
และไม่เข้าใจระบบงาน 
3. บุคลากรท างานหลายกลุ่มงาน 
4. อุปกรณ์ขาดการบ ารุงและซ่อมแซม 
5. การจัดการบางงานไม่เป็นไปตามแผนที่
วางไว้ 
6. การประสานงานแต่ล่ะฝ่าย 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมนอก ( External   Environment  Analysis ) 
สภาพแวดล้อมภายนอก(STEP) 
โอกาส อุปสรรค 
1.มีความรัก สามัคคี และวัฒนธรรมที่ดีงาม 
2.ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนเมื่อขอ
ความสนุบสนุน 
3.มีนักเรียนชาวเขาท าให้มีการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม 
4.มีแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนในชุมชน
เกี่ยวกับศิลปะหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5.การติดต่อสื่อสารเทคโนโลยีรวดเร็ว 
6.มีความพร้อมเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ 
7.มีเศรษฐกิจดีพอสมควร ผู้ปกครองไปท างาน
ต่างประเทศและประกอบอาชีพการเกษตร 
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 
8.ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน 
9.ได้รับการบริจาคจากชุมชนและศิษย์เก่า 
10.การเมืองท้องถิ่นส่งเสริมการศึกษา 

1.การปรับปรุงนโยบายการศึกษาบ่อยครั้งท าให้ไม่
ต่อเนื่อง 
2.นักเรียนพ่อแม่หย่าร้าง 
3.การกระจายของเทคโนโลยียังไม่ทั่วถึงและไม่มี
ความเสมอภาคท่ัวทั้งประเทศ 
4.นักเรียนใช้เทคโนโลยีในทางท่ีผิด 
4.ชุมชนมีรายได้น้อย และไม่แน่นอนบางส่วนฐานะ
ยากจน 
5.บางหมู่บ้านในเขตบริการอยู่ห่างไกล 
6.ผู้ปกครองส่วนใหญ่อยู่ในวัยชราเองจากพ่อแม่ของ
นักเรียนไปท างานต่างถิ่น 
7.สังคมชนบทเกิดการเลียนแบบบิดามารดา ในการ
ดื่มสุรา บุหรี่ 
8.ระบบการเมืองขาดเสถียรภาพ 
 

-ไม่เอ้ือแต่แข็ง คือ ปัจจัยภายในมีความเข้มแข็ง แต่ปัจจัยภายนอกไม่สร้างโอกาส  
-กลยุทธ์รักษาเสถียรภาพ เป็นกลยุทธ์ที่ไม่เอ้ือแต่แข็ง โดยเลือกด าเนินงานที่ก าลังด าเนินงานอยู่ไม่ขยาย  
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วิสัยทัศน์ (Vision) 
 
 

โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานวิชาการ  เป็นคนดี  มีคุณธรรม   
 สัมพันธ์ชุมชนและน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายในปี ๒๕๖4 

 
 
                          โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา   โดยน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการจัดการศึกษา  
            โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา   โดยน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการจัดการศึกษา และเป็นโรงเรียนลูกเสือต้นแบบภายในปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 
             โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา   โดย
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการศึกษาต่อ
เพ่ือการมีงานท า 
              โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษา เน้นคุณธรรม   
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
              โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มุ่งสู่โรงเรียน
ลูกเสือต้นแบบ และโรงเรียนคุณธรรม 
              โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษา มุ่งสู่
ห้องเรียนคุณภาพ นักเรียนคุณธรรม 
 
 

พันธกิจ (Mission) 
๑. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผุ้เรียน 
๒. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียน ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๓.  พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
๔.  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๕.   ด าเนินการตามจุดเน้นของสถานศึกษา และ จุดเน้นตามนโยบาย  

 

เป้าประสงค์ (Objective) 
๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๒. ผู้เรียน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
๓.  กระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครบทุกด้าน 
๔. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๕.  ครูมกีระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๖. สถานศึกษาสามารถด าเนินการตามจุดเน้นของสถานศึกษาและจุดเน้นตามนโยบายครบ 
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กลยุทธ์ 
      ๑. ด้านคุณภาพผู้เรียน       
           ๒. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
      ๓. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      ๔. ด้านจุดเน้นของสถานศึกษา และ จุดเน้นตามนโยบาย 
 
อัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  - เป็นคนดี มีคุณธรรม  
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  - ห้องเรียนคุณภาพ นักเรียนคุณธรรม 
 
 

กลยุทธ์   ๑. ด้านคุณภาพผู้เรียน 
๑.๑  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑.๑.๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
 ๑.๑.๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน

ความคิดเหน็แก้ปัญหา 
 ๑.๑.๓. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

  ๑.๑.๔. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๑.๑.๕ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๑.๑.๖ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
    ๑.๒ ผู้เรียนมคีุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

 ๑.๒.๑. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
๑.๒.๒. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

 ๑.๒.๓.ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
 ๑.๒.๔. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

 
 

กลยุทธ์   ๒. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา                                
 ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู้ 
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กลยุทธ์   ๓. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๓.๒  ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอต่อการเรียนรู้ 
๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

กลยุทธ์   ๔. ด้านจุดเน้นของสถานศึกษา และ จุดเน้นตามนโยบาย 
๔.๑ ด าเนินงานตามจุดเน้นของสถานศึกษาก าหนด 
๔.๒. ด าเนินงานตมจุดเน้นตามนโยบายที่ สพม.สุโขทัย  สพฐ. และกระทรวงศึกษาก าหนด 
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ส่วนที ่3 

โครงการและงบประมาณ 
 
    

โรงเรียนบ้านแก่งวิทยาได้รับจัดสรรเงินในโครงการและการระดมทรัพยากร เพ่ือจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษามีพัฒนาทุกด้านโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาเป็นหน่วยงานสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ได้
ด าเนินการตามนโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับทีส่ิบสอง พ.ศ.2562 – 
2564 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579 เพ่ือเป็นการสนองยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษาใหท้ัว่ถึง ครอบคลุมผู้เรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองตามศักยภาพแต่
ละบุคคลให้มีคุณภาพ พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  จึงได้
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และแผนปฏิบัติการ เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษาโดยมุ่งสู่เป้าหมายสุดทา้ยคือการพัฒนาใหน้ักเรยีนได้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพและศักยภาพทีเ่ท่าเทียมกันรวมทั้งส่งผลต่อการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ประเทศใหม้ัน่คง มัง่คัง่ ยั่งยืน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21  โดยได้ก าหนดโครงการ  
กิจกรรม  การด าเนินการต่างๆ  ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  ซึ่งงบประมาณในปี
การศึกษา 2564  ได้พัฒนาตามแผนกลยุทธ์โรงเรียนบ้านแก่งวิทยาประจ าปีการศึกษา 2562 - 2564 
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สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2564  

 
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีการศึกษา 2564 

     

    เงินอุดหนุน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   

 
ระดับชั้น จ านวน รายหัว รวม จ านวน รายหัว รวม 

   

ม.ต้น ม.1 48 4,500 216,000 48 880 42,240 
   

  ม.2 52 4,500 234,000 52 880 45,760 
   

  ม.3 35 4,500 157,500 35 880 30,800 
   

ม.ปลาย ม.4 54 4,800 259,200 54 950 51,300 
   

  ม.5 23 4,800 110,400 23 950 21,850 
   

  ม.6 24 4,800 115,200 24 950 22,800 
   

 
รวม 

  
1,092,300 รวม 

 
214,750 

   

 
รวมท้ังหมด 1,307,050 

       

ด าเนินโครงการปีการศึกษา 2564 1,307,050 
 
ประมาณการค่าใช้จ่ายประจ าปี 2564  
  

1.ค่าสาธารณูปโภค 
 

จ านวนเงิน 

  ค่าไฟฟ้า   220,762 

  โทรศัพท์   8,399 

  อินเตอร์เน็ต 39,603 

  ค่าไปรษณีย์ 2,000 

  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 8,300 
  รวม   279,064 

2. เดินทางไปราชการ 60,000 

  รวมท้ังหมด 618,128 
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สรุปการจัดสรรงบประมาณเงินเรียนฟรี 15 ปี  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
รายการ ม.ต้น ม.ปลาย 

1. กิจกรรมวิชาการ 250 300 
2. กิจกรรมคุณธรรม ลูกเสือ ผู้บ าเพ็ญ 250 200 
3. กิจกรรมทัศนศึกษา 250 300 
4. กิจกรรมบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 130 150 
รวมทั้งหมด 880 950 

 
 

  

เงินรายได้สถานศึกษา       
ปีการศึกษา 2564 

   
  รายการ     จ านวน รายหัว รวม 

1 ระดมทรัพยากร         

  
1) ค่าสนับสนุนสาธารณูปโภคห้องเรียน ค่า
ไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ  236 0 0 

  
 2) ค่าสอนคอมพิวเตอร์นอกเหนือจากการ
สอนปกติ   236 0 0 

  3) ค่าจ้างบุคลากรทางการศึกษา   236 500 118,000 
  รวม       

 
118,000 

2 ประมูลร้านอาหาร       38,000 
              
  รวมท้ังสิ้น         156,000 
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ค าขอตั้งงบประมาณของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 

ประจ าปีการศึกษา 2564 
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โครงการ   ส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
แผนงาน   ฝ่ายวิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1. ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผุ้เรียน 
จุดเน้น สพฐ.    ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

    ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด 
      ความสามารถในการแข่งขัน 

ผลการปฏิบัติตามโครงการนี้ส่งผลถึงมาตรฐาน  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน      
ผู้รับผิดชอบ   นางแสงเดือน  อนุสรณ์ 
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  16  พฤษภาคม  2564 –  10 มนีาคม  2565 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

 จากผลการประเมินโครงการส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
ค านวณประจ าปี 2563 พบว่าการด าเนินกิจกรรมต่างๆในโครงการไม่สามารถด าเนินการตามแผนที่ตั้งไว้
เนื่องจากปัจจัยต่างๆตามสถานการณ์บ้านเมือง เช่นกรณีโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด19) ท าให้
กิจกรรมต่างๆถูกระงับไป 
 อย่างไรก็ตามทางโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญของโครงการที่ช่วย
ส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณในการเรียนรู้ของนักเรียนได้น า
นักเรียนใช้สื่อมเีดีย และสื่อต่างๆที่มีอยู่ในโรงเรียน โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ดังนั้นโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการนี้ขึ้นในปีการศึกษา 2564 เพ่ือ
เสริมสร้างเพิ่มพูนและส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวดที่ 4 
แนวทางจัดการศึกษา มาตราที่ 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) ได้ท าการประเมินภายนอกรอบที่สอง ได้เสนอแนะโรงเรียนในด้านผลการจัด
การศึกษาไว้ว่า ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร โดยเฉพาะกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม และภาษาอังกฤษ 
 เพ่ือให้สอดคล้องตามกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 1 .1  ว่าดว้ยสง่เสริมความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสารและการคิดค านวณ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเน้นวธิีการปรับการเรียนเปลี่ยนการ
สอนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาที่
เน้นผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  โรงเรียน
บ้านแก่งวิทยาตระหนักถึงความส าคัญ และเล็งเห็นถึงประโยชน์อันจะเกิดต่อผู้เรียนและสถานศึกษา จึงจัดท า
โครงการส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณขึ้น เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนการเรียนรู้ของนักเรียนทุกระดับชั้นให้สูงขึ้น และตอบสนองต่อนโยบายของโรงเรียนและ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนดในแต่ละระดับชั้น 
 

3.  เป้าหมาย                                                                                                                  
3.1  เชิงปริมาณ                                                                                                                        
นักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งวิทยามีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ที่

สถานศึกษาก าหนดทุกระดับชั้น 

     3.2  เชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งวิทยามีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ

ร้อยละ  80 
 

4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. การวางแผนและระบบการปฏิบัติงาน (Plan) 

-เสนอโครงการ 
-ประชุมวางแผน 
-ออกค าสั่งปฏิบัติงาน 

 
มี.ค.64-เม.ย.65 
พ.ค.64-มิ.ย.64 
มิ.ย.64 

แสงเดือน อนุสรณ์ 

2. การด าเนินการตามแผนและระบบการปฏิบัติงาน 
(Do) 
-กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
-กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
-กิจกรรมวันภาษาไทย 
-กิจกรรมประเมินการอ่าน 
-กิจกรรมเปิดโลกคณิตศาสตร์ 
-กิจกรรมวันคริสมาส 
-กิจกรรมห้องสมุด 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖4 
๒๙ กรกฎาคม๒๕๖4 

ธันวาคม  ๒๕๖4 
กรกฎาคม  ๒๕๖4 

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖4 

 
 
-แสงเดือน อนุสรณ์ 
-เบญจมาศ เมฆพัฒน์ 
-เบญจมาศ เมฆพัฒน์ 
-เบญจมาศ เมฆพัฒน์ 
-สมศักดิ์  โพธิ์แย้ม 
-นิพล วังคะออม 

3. การตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
-ประเมินผลและสรุปผล 

 
 ๑0 มีนาคม ๒๕๖5 

 
แสงเดือน อนุสรณ์ 

4. การปรับปรุงและพัฒนา (Action) 
-รายงานผลการด าเนินโครงการ 

 
๑0 มีนาคม ๒๕๖5 

 
แสงเดือน อนุสรณ์ 
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5.  งบประมาณที่ใช้  45,500  บาท 
 
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และค าชี้แจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและและกิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

-กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 8,000    8,000 
-กิจกรรมวันสุนทรภู่ 4,000    4,000 
-กิจกรรมวันภาษาไทย 4,000    4,000 
-กิจกรรมประเมินการอ่าน -     - 
-กิจกรรมเปิดโลกคณิตศาสตร์ 4,000     4,000 
-กิจกรรมวันคริสมาส 4,000     4,000 
-กิจกรรมห้องสมุด 8,000    8,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 32,000   32,000 
 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสที่ 3 
( 1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 64 ) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 1 
( 1 ต.ค. 64-31 ธ.ค. 64 ) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ม.ค. 65-31 มี.ค. 65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
10,000    12,000  10,000    

        
 

8.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
    นักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาจ านวน 
240 คน มีทักษะในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์
ที่สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น 
 

 
ทดสอบ, 
สัมภาษณ์ , 
 สังเกต 

 
แบบทดสอบแบบสัมภาษณ์ 
แบบสังเกต 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลลัพธ์ 

นักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งวิทยามี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสารและการคิดค านวณร้อยละ  80 
 

 
ทดสอบ, 
สัมภาษณ์ , 
 สังเกต 

 
แบบทดสอบแบบสัมภาษณ์ 
แบบสังเกต 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด
ในแต่ละระดับชั้น 
 
 
                                (ลงชื่อ)             ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                               (  นางแสงเดือน  อนุสรณ์ ) 
 

 
 (ลงชื่อ)     ผู้เสนอโครงการ 

                                           ( นางสุมิตรา  ประชัน ) 
                                    หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
 

                           (ลงชื่อ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                          ( นางเจริญสินธิ์  มุสิกปาน ) 
                                       หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

 
(ลงชื่อ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                          ( นายประดิษฐ์  เจนดี  ) 
                                     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 

 
(ลงชื่อ)      ผู้อนุมัติโครงการ 

                                          ( นายเกียรติศักดิ์  วจีศิริ ) 
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
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โครงการ   1.1.2 ส่งเสริมความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นแก้ปัญหา 
แผนงาน   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ที่  
                     กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
จุดเน้น สพฐ.   
           ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถ  ในการแข่งขัน 
ผลการปฏิบัติตามโครงการนี้ส่งผลถึงมาตรฐาน 
               มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน     

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ   นายสุรกิจ  นองขมวด 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 256๔ 

1.  หลักการและเหตุผล 
จากผลการประเมินโครงการส่งเสริมความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก้ปัญหา พบว่าการด าเนินกิจกรรมต่างๆในโครงการด าเนินการตามแผนที่ตั้งไว้แต่
กิจกรรมอาจไม่สมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์เพราะเกิดสถานการณ์ในบ้านเมืองต่างๆ เช่น โรคระบาดจากเชื้อไวรัส
โคโรน่า (โควิด๑๙) ท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

อย่างไรก็ตามทางโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญของโครงการจึงได้ปรับ
กิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ข้อที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ดังนั้นโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการนี้ขึ้นในปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพ่ือเพ่ิมพูน
และส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการวิชาการของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะใคร่ครวญ ไตร่ตรอง  
2. เพ่ือให้นักเรียนพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

3.  เป้าหมาย     

     3.1 เชิงปริมาณ 
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 นักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย                 
มีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะใคร่ครวญ ไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  
 
 
 
 
    3.2 เชิงคุณภาพ 

นักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย มี
ความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะใคร่ครวญ ไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ร้อยละ ๗๐ 
 
4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. การวางแผนและระบบการปฏิบัติงาน (Plan) 

-เสนอโครงการ 
-ประชุมวางแผน 
-ออกค าสั่งปฏิบัติงาน 

 
มีนาคม 256๔
มีนาคม 256๔ 
มีนาคม 256๔ 

สุรกจิ 

2. การด าเนินการตามแผนและระบบการปฏิบัติงาน 
(Do) 
-กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 
-กิจกรรมบ าเพ็ญ 
-กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
-กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ 
-กิจกรมจิตสาธารณะ (นอกจาก รด ) 

 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกา 

ตลอดปีการศึกษา 
ธันวาคม 256๔ 
ตลอดปีการศึกษา 

สุรกิจ 
สุรกิจ 

จีรนันท์ 
เสฎฐวุฒ ิ
วิชุดา 

ศราวุฒิ 

3. การตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
-ประเมินผลและสรุปผล 

 
กุมภาพันธ์ 256๕ 

สุรกิจ 

4. การปรับปรุงและพัฒนา (Action) 
-รายงานผลการด าเนินโครงการ 

 
กุมภาพันธ์ 256๕ สุรกิจ 

 
5.  งบประมาณที่ใช้  4๒,๒00 บาท 
 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/และค าชี้แจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

-กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี (ม.ต้น) ๗,๖00   ๗,๖00 
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กิจกรรม/และค าชี้แจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

-กิจกรรมผู้บ าเพ็ญ (ม.ปลาย) ๒,๐๐๐   ๒,๐๐๐ 
-กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย(สภานักเรียน) 25,000   25,000 
-กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ 4,๐00   ๔,๐00 
-กิจกรรมจิตสาธารณะ (ม.ปลาย) ๓,๖00   ๓,๖00 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 4๒,๒00   4๒,๒00 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสที่ 3 
(1 เม.ย.6๔ - 30 มิ.ย.6๔) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ก.ค.6๔ - 30 ก.ย.6๔) 

ไตรมาสที ่1 
(1 ต.ค.6๔ - 31 ธ.ค.6๔) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ม.ค.6๕ - 31 มี.ค.6๕) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
(ลส) ๒,000  (ลส.) ๒,000  (รัฐฯ) ๔,๐00  (ไตย) 5,000  
(จิต) ๓,๖00  (บพ.๒,๐๐๐)  (ไตย) 10,000    

 (ไตย)10,000    (ลส.) ๓,๖00    
 

8.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
   นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก
แยกแยะใคร่ครวญ ไตร่ตรอง พิจารณา
อย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลร้อยละ 
๗๐ 

 
1.การสังเกต 
2.การสัมภาษณ์ 
3.การทดสอบ 

 
1.แบบสังเกต 
2.แบบสัมภาษณ์ 
3.แบบทดสอบ 

ผลลัพธ์ 
   นักเรียนมีคุณภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการ มีความสามารถในการวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก้ปัญหาได้ 

 
1.การสังเกต 
2.การสัมภาษณ์ 
3.การทดสอบ 

 
1.แบบสังเกต 
2.แบบสัมภาษณ์ 
3.แบบทดสอบ 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

          9.1. นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะใคร่ครวญ ไตร่ตรอง  
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 9.2. นักเรียนสามารถพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
 9.3. นักเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
 
 
                                        (ลงชื่อ)                      ผู้รับผิดชอบโครงการ 

              (นายสุรกิจ  นองขมวด) 
 
 
 

            (ลงชื่อ)    ผู้เสนอโครงการ 
                (นางสุมิตรา ประชัน) 
                 หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
 

 
                                   (ลงชื่อ)    ผู้เห็นชอบโครงการ 
           ( นางเจริญสินธุ์  มุสิกปาน ) 
                  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
 
                                      
 

(ลงชื่อ)    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                ( นายประดิษฐ์  เจนดี  ) 
        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 

 
 
              (ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 

                       (นายเกียรติศักดิ์  วจีศิริ) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
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โครงการ   1.1.3 ส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
แผนงาน   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ที่  
                     กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
จุดเน้น สพฐ.   
           ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถ  ในการแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ผลการปฏิบัติตามโครงการนี้ส่งผลถึงมาตรฐาน 
               มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน      
      1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวรัชดาภรณ์  กันสุข 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2564 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
จากผลการประเมินโครงการส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ประจ าปี 2563  พบว่า 

การด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการไม่สามารถด าเนินการตามแผนที่ตั้งไว้  เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ ตาม
สถานการณบ์้านเมือง  เช่น  กรณีโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด 19)  ท าให้กิจกรรมต่าง ๆ ถูกระงับ
ไป 

อย่างไรก็ตาม ทางโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญของโครงการที่ ช่วย
ให้ผู้เรียนความคิดสร้างสรรค์  คิดอย่างมีเหตุผล  เป็นระบบ  มีแบบแผน  สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือ
สถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ  และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  หรือผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริง  การก าหนดมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ มี



55 
 

เป้าหมายส าคัญเพ่ือก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จึงเป็นเรื่องจ าเป็นที่ครู ผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้มีส่วน จึงได้การด าเนินการพัฒนาและการประเมินห้องเรียนคุณภาพสู่มาตรฐานการจัดการ
เรียนรู้ 

ดังนั้น  โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการนี้ขึ้นในปีการศึกษา  2564               
เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น  โดยเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบโครงงาน   และการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนคุณภาพ  ที่ใช้การเรียนรู้แบบผสมผสาน  (Blended Learning)  เป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้าน
คณิตศาสตร์ที่มีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการ
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจและสติปัญญา  รวมทั้งเป็นการสร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้โดยมุ่งเน้น
ได้ปฏิบัติจริง 
  
 
  
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน   
    และการใช้  ICT  ในการจัดการเรียนรู้  โดยใช้การเรียนรู้แบบผสมผสาน  (Learn Education)   
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ 
    สิ่งใหม่ ๆ  
3. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การท างานอย่างมีระบบ มีการวางแผน  
    สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

3.  เป้าหมาย     

     3.1  เชิงปริมาณ 
1. ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานและการใช้    
    ICT  ในการจัดการเรียนรู้  และใช้การเรียนรู้แบบผสมผสาน  (Learn Education) ร้อยละ 80 

    3.2  เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การท างานอย่างมีระบบมีการ  

วางแผนและประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 

4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. การวางแผนและระบบการปฏิบัติงาน (Plan) 
- เสนอโครงการ 
- ประชุมวางแผน 
- ออกค าสั่งปฏิบัติงาน 

 
มีนาคม  2564 
พฤษภาคม  2564 
พฤษภาคม  2564 

 
นางสาวรัชดาภรณ์  
กันสุข 
นายศราวุฒิ  ศักดิ์
อมรชัย 

2. การด าเนินการตามแผนและระบบการปฏิบัติงาน (Do) 
- กิจกรรมโครงงานบูรณาการหลักปรัชญา   
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- กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ Learn Education 
  ของเศรษฐกิจพอเพียง  
- กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ IS 

พฤษภาคม 2564 
– มีนาคม 2565 

นางสาวรัชดาภรณ์  
กันสุข 
นายศราวุฒิ  ศักดิ์
อมรชัย 
นายนพดล  มุสิกปาน 

3. การตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
- ประเมินผลและสรุปผล 

 
มีนาคม 2565 

นางสาวรัชดาภรณ์  
กันสุข 

4. การปรับปรุงและพัฒนา (Action) 
- รายงานผลการด าเนินโครงการ 

 
มีนาคม 2565 

นางสาวรัชดาภรณ์  
กันสุข 

 

5.  งบประมาณที่ใช้  39,000 บาท 
 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และค าชี้แจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1131.กิจกรรมโครงงานบูรณาการหลักปรัชญา   
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

20,000 
  

20,000 

1132.กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ Learn Education 15,000   15,000 
1133.กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ IS 4,000   4,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 39,000   39,000 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสที่ 3 
( 1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 65 ) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 65) 

ไตรมาสที่ 1 
( 1 ต.ค. 64-31 ธ.ค. 65 ) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ม.ค. 64-31 มี.ค. 65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
15,000  10,000  9,000  5,000  

        
 

 
8.  การประเมินผล 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
     ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ
โครงงาน  และการใช้ ICT ในการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้การเรียนรู้แบบผสมผสาน 
(Learn Education)  ร้อยละ 80 
     ผู้ เรียนสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
การแก้ปัญหา การท างานอย่างมีระบบ     
มีการวางแผน และประสบการณ์มาใช้ใน
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้  ร้อยละ 80 

 

 
- การทดสอบ  
- การสัมภาษณ์ 
- การสอบถาม  
- ถ่ายภาพ 
 
 

 
- แบบทดสอบ 
- แบบสัมภาษณ์  
- แบบสอบถาม 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 

ผลลัพธ์ 
     ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ
โครงงาน  และการใช้ ICT ในการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้การเรียนรู้แบบผสมผสาน 
(Learn Education)  
     ผู้ เ รี ยนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ การแก้ปัญหา การท างานอย่าง  
มีระบบ มีการวางแผน และประสบการณ์
มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได ้

 

 
- การทดสอบ  
- การสัมภาษณ์ 
- การสอบถาม  
- ถ่ายภาพ 
 

 
- แบบทดสอบ 
- แบบสัมภาษณ์  
- แบบสอบถาม 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ
โครงงานและการใช้  ICT  ในการจัดการเรียนรู้  โดยใช้การเรียนรู้แบบผสมผสาน  (Learn Education)   

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ  
3. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การท างานอย่างมีระบบ มีการวางแผน  

และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 
 
 
 ลงชื่อ           ผู้รับผิดชอบโครงการ 

(นางสาวรัชดาภรณ์  กันสุข) 
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ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวรัชดาภรณ์  กันสุข) 

 
 
 
 

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบโครงการ 
 (นางเจริญสินธุ์   มุสิกปาน) 

    หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

 
ลงชื่อ ผู้เห็นชอบโครงการ 

    (นายประดิษฐ์  เจนดี) 
 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 
 
 

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ 

   (นายเกียรติศักดิ์  วจีศิริ) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
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โครงการ 1.1.4 โครงการส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
แผนงาน   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
จุดเน้น สพฐ.  
           กลยุทธ์ที ่1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
ผลการปฏิบัติตามโครงการนี้ส่งผลถึงมาตรฐาน    

มาตรฐาน  ที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
                 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ผู้รับผิดชอบ  นายนิพล  วังคะออม   
ลักษณะโครงการ. โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา  2564 

1. หลักการและเหตุผล                                                                                                                             
จากผลการประเมินโครงการส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ประจ าปี 2563 พบว่าการด าเนินกิจกรรมต่างๆในโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ตาม
เป้าหมายแต่ก็มีบางกิจกรรมที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เพราะมีโรคโควิด 19 จึงท าให้กิจกรรมบางกิจกรรม
ไม่ได้จัดตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

 อย่างไรก็ตาม ทางโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของโครงการที่ช่วย
ส่งเสริมความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด  กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ  พัฒนาตามธรรมชาติและฝึกการปฏิบัติให้ท าได้  คิดเป็น  รักการอ่านและ
เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน  
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการ
เรียนรู้การสื่อสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรมรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม  สื่อ
การเรียน  และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้  รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วน
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หนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนรู้ไปพร้อมกันจากการสื่อการเรียนการสอนและแหล่ง
วิทยาการประเภทต่างๆ  และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ที่มุ่งเน้นการเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา  โดย
เน้นการปฏิรูปด้านหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  อีกทั้งในปีการศึกษาที่ผ่านมาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ า  ดังนั้น เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
วิชาภาษาต่างประเทศสูงขึ้น นั้น อีกท้ังโครงการนี้ยังได้สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียนด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
อีกด้วย 

 ดังนั้นโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการนี้ขึ้นในปีการศึกษา 2564 เพ่ือ
เสริมสร้างเพิ่มพูนและส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้และผลส าฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  

 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม
ใน  ด้านการเรียนรู้การสื่อสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
        นักเรียนร้อยละ 90 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนา
ตนเองและสังคมใน  ด้านการเรียนรู้การสื่อสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม       

3.2 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม
ใน  ด้านการเรียนรู้การสื่อสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม  
 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นวางแผน (P) 

- ประชุมคณะครู 
- เสนอ-ขออนุมตัิโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 
- จัดท าแผน วางแผนการด าเนินการ 

 

30 มีนาคม 2564 

16 พฤษภาคม 2564 

 

นายนิพล       วังคะออม 
น.ส.วรารัตน์     ขันลื้อ
นายเสฏฐวุฒิ  รอดอินทร์ 

2 ขั้นด าเนินการ (D) 

- ประสานคณะกรรมการด าเนินงาน 
- จัดหาอุปกรณ์ 
- ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
1) การบริการเทคโนโลยี 

 

 -  พฤษภาคม 2564 –  

     มีนาคม 2565 

 

นายนิพล       วังคะออม 

น.ส.วรารัตน์    ขันลื้อ 
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2) ค่ายภาษาอังกฤษ 
3) บูรณาการกิจกรรมสร้างสรรค์และ

มีคุณธรรมในกิจกรรมลดเวลาเรียน 
ชุมนุม การจัดการเรียนรู้ รายวิชา
การงานอาชีพ กิจกรรมค่าย
คุณธรรม 

  -  ธันวาคม 2564 นายเสฏฐวุฒิ  รอดอินทร์ 

นางสุมิตรา     ประชัน 

นายนิพล       วังคะออม 

3 ขั้นตรวจสอบ (C) 

- ประเมินโครงการ 

กุมภาพันธ์ 2565 นายนิพล     วังคะออม 
น.ส.วรารัตน์   ขันลื้อ   
นายเสฏฐวุฒิ   รอดอินทร์ 

 

4 ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A) 

- สรุปการด าเนินงานให้ผู้อ านวยการ
โรงเรียนทราบและน าปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินการมา
ปรับปรุงแก้ไข 

 

 

มีนาคม 2565 

 
นายนิพล       วังคะออม 
น.ส.วรารัตน์    ขันลื้อ 
นายเสฏฐวุฒิ  รอดอินทร์ 

 

5. งบประมาณที่ใช้    37,470    บาท 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/และค าชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

 

งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามรายการละกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

 กิจกรรมที่ 1 

- กิจกรรมการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

32,470 

 กิจกรรมที่ 2 

- ค่ายภาษาอังกฤษ 

 

          - 

 

- 

 

- 

 

5,000 

 กิจกรรมที่ 3 

- บูรณาการกิจกรรมสร้างสรรค์
และมีคุณธรรมในกิจกรรมลดเวลา
เรียน ชุมนุม การจัดการเรียนรู้ 
รายวิชาการงานอาชีพ กิจกรรม

   เชื่อมโยงกับ
โครงการ 
1.1.6 

โครงการ 
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ค่ายคุณธรรม 1.2.1 

 รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น - - - 37,470 

หมายเหตุ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

 

 

 

 

 

7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสที่ 3 

( 1 เม.ย. 64– 30 มิ.ย. 64 

ไตรมาสที่ 4 

( 1 ก.ค. 64 – ก.ย. 64 

ไตรมาสที่ 1 

( 1 ต.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63 

ไตรมาสที่ 2 

( 1 ม.ค. 64 – 31 ม.ีค. 64 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

- - - - 5,000 - - - 

- - 16,235 - - - 16,235 - 

 

 
ที ่

 
งาน/กิจกรรม 

ประเภทของเงิน  
หมายเหตุ เงินอุดหนุน

การศึกษา 
รายหัวกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษา 

1. กิจกรรมการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ม.ต้นรายหัวละ 130 
บาท ม.ปลาย 

รายหัวละ 150 บาท 

-  

2 ค่ายภาษาอังกฤษ 5,000 - - - 
3 บูรณาการกิจกรรมสร้างสรรค์และมี

คุณธรรมในกิจกรรมลดเวลาเรียน 
ชุมนุม การจัดการเรียนรู้ รายวิชา
การงานอาชีพ กิจกรรมค่าย
คุณธรรม 

- - - - 
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รวม 5,000  -  
 

8.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs)                                 
นักเรียนร้อยละ 90 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม
ใน  ด้านการเรียนรู้การสื่อสาร การท างานอย่าง
สร้างสรรค์และมีคุณธรรม       

ผลลัพธ์ (Outcomes) 

นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมใน  ด้าน
การเรียนรู้การสื่อสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์และมี
คุณธรรม  

 
1.การส ารวจ 
2.การทดสอบ 
3.การสอบถาม 
4.การสังเกต 
 
 
1.การส ารวจ 
2.การทดสอบ 
3.การสอบถาม 
4.การสังเกต 

 
1.แบบส ารวจ 
2.แบบทดสอบ 
3.แบบสอบถาม 
4.แบบสังเกต 
 
 
1.การส ารวจ 
2.การทดสอบ 
3.การสอบถาม 
4.การสังเกต 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม
ใน  ด้านการเรียนรู้การสื่อสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 

 

                      (ลงชื่อ)......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  
                   (นายนิพล   วังคะออม) 
 

                       (ลงชื่อ).....................................  .         ผู้เสนอโครงการ  
                  (นายนิพล  วังคะออม ) 
 
 
                                   (ลงชื่อ)                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (  นางเจริญสินธุ์  มุสิกปาน  ) 
                 หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
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                                    (ลงชื่อ)                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
             ( นายประดิษฐ์  เจนดี  ) 
       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 
 
                 (ลงชื่อ)      ผู้อนุมตัิโครงการ 
                    ( นายกิตติศักดิ์   วจีศิริ ) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
 
โครงการ   1.1.5 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
แผนงาน   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ที่  
                     กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
จุดเน้น สพฐ.   
           ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถ  ในการแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ผลการปฏิบัติตามโครงการนี้ส่งผลถึงมาตรฐาน 
                    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน          

                   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ     นางจุรีรัตน์  วังคะออม 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 256๔ 
 

1. หลักการและเหตุผล 

จากผลการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ประจ าปี
๒๕๖๔  พบว่าการด าเนินกิจกรรมต่างๆในโครงการมาสามารถด าเนินตามแผนที่ตั้งไว้  เนื่องจากปัจจัยต่างๆ
ตามสถานการณ์บ้านเมือง เช่น กรณีโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา ( โควิด ๑๙)ท าให้กิจกรรมต่างๆถูกระงับ
ไป 

อย่างไรก็ตาม  ทางโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญของโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียน ได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพสูงสู่
มาตรฐานสากลและทัดเทียมกับนานาชาติ อีกท้ัง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ด าเนินการ
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ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.๒๕๕๒–๒๕๖๑) เป็นการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ ซึ่ง
ระบุไว้ใน กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือใน การเรียนรู้ โดยก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จให้สถานศึกษา
ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
จากการทดสอบระดับชาติ(O–NET) เพ่ิมขึ้น 

ดังนั้นโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาจึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  เพ่ือเสริมสร้างเพ่ิมพูนและส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรุ้และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 
 
 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1. เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนตามหลักสูตร   สถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิม
ในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการต่าง ๆ  
2.2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติหรือผลการทดสอบอื่น 
 

3.  เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1. ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐาน เดิมในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการต่าง ๆ ร้อยละ ๘๐ 

      3.1.2. ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติหรือผลการทดสอบอื่นให้สูงขึ้นร้อยละ 1 

3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1. ผู้เรียนมีความพึงพอใจที่บรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา จาก
พ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการต่าง ๆ ร้อยละ ๘๐ 

3.2.2. ผู้เรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่ส่งเสริมความก้าวหน้า ในผลการทดสอบระดับชาติหรือผล
การทดสอบอ่ืน ร้อยละ 75 

 
4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. การวางแผนและระบบการปฏิบัติงาน (Plan)   
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-เสนอโครงการ 
-ประชุมวางแผน 
-ออกค าสั่งปฏิบัติงาน 
 

มี.ค.6๔ - เม.ย.6๔ 
พ.ค.6๔ – ธ.ค.6๔ 
พ.ค.6๔ - ก.พ.6๔ 
 

นางจุรีรัตน์  วังคะออม 

2. การด าเนินการตามแผนและระบบการปฏิบัติงาน (Do) 
- กิจกรรมติว GAT-PAT 
- กิจกรรม ICHITAN ROAD TO UNIVERSITY 
- กิจกรรมปรับสภาพและปัจฉิมนิเทศ 
- กิจกรรมค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

 
พ.ค.6๔ - ก.พ.6๕ 
พ.ค.6๔ - ก.พ.6๕ 
พ.ค.6๔ - ก.พ.6๕ 
พ.ค.6๔ - ก.พ.6๕ 
 
 
 

 
นางจุรีรัตน์  วังคะออม 
นางสุมิตรา  ประชัน 

3. การตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
- ประเมินผลและสรุปผล 
 

 
มี.ค.6๕ 

 
นางจุรีรัตน์  วังคะออม 

4. การปรับปรุงและพัฒนา (Action) 
- รายงานผลการด าเนินโครงการ 
 

 
ก.พ.6๕ - มี.ค.6๕ 

 
นางจุรีรัตน์  วังคะออม 

 

5.  งบประมาณที่ใช้   เงินอุดหนุนการศึกษารายหัว     ๑๘,๗๒0     บาท 
และเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในส่วน กิจกรรมวิชาการ  ม.ต้น...250...บาท  ม.ปลาย.....๒๕,๐00......บาท 
 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

 
ที ่

 
งาน/กิจกรรม 

ประเภทของเงิน  
หมาย 
เหตุ 

เงินอุดหนุน 
การศึกษา 

รายหัวกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
สถาน 
ศึกษา 

1. - กิจกรรมติว GAT-PAT ๑๕,๐๐๐ รายหัว          
กิจกรรมวิชาการ           
ม.ต้น 250 บาท  

ม.ปลาย 300 บาท 
 = ๒๕,๐๐๐ 

- - 

2 - กิจกรรม ICHITAN ROAD TO UNIVERSITY - - 

3 - กิจกรรมปรับสภาพและปัจฉิมนิเทศ ๓,๗๒๐ - - 

4 - กิจกรรมค่ายวิชาการยกระดับผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 - - 

รวม ๑๘,๗๒๐ ๒๕,๐๐๐ - - 
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หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสที่ 3 
( 1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 64 ) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 1 
( 1 ต.ค. 6๔-31 ธ.ค. 6๔ ) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ม.ค. 6๕-31 มี.ค. 6๕) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
๒,๗๒0  1,000  ๑๕,000  ๒๕,๐00  

        
 

 

 

 

8.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 

1. ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียน ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการต่าง ๆ ร้อยละ ๘๐ 

 
 

2. ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติหรือ
ผลการทดสอบอ่ืนให้สูงขึ้นร้อยละ 1 

 
- ความก้าวหน้า 
ในการเรียนตาม 
หลักสูตรสถาน 
ศึกษา 
 
- การทดสอบ 
ระดับชาติหรือ ผล
การทดสอบอ่ืน 

 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการ 
เรียน 
 
 
 
- ผลคะแนนการ 
ทดสอบระดับชาติ 
หรือผลการทดสอบ 
อ่ืน 
 

ผลลัพธ์ 
1. ผู้เรียนมีความพึงพอใจที่บรรลุและมีความก้าวหน้า ในการ

เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมใน  ด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการต่าง ๆ ร้อยละ 
๘๐ 

 
 

2. ผู้เรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่ส่งเสริม 
ความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติหรือผลการ
ทดสอบ อ่ืนร้อยละ ๘๐ 

 
- ความพึงพอใจ 
- การสังเกต 
- การสัมภาษณ์ 
 
 
 
- ความพึงพอใจ 
- การสังเกต 
- การสัมภาษณ์ 

 
- แบบประเมินความ 
พึงพอใจ 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสังเกต 
- ภาพถ่าย 
 
- แบบประเมินความ 
พึงพอใจ 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสังเกต 
- ภาพถ่าย 
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9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการต่าง ๆ ร้อยละ ๘๐ 

9.2 ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติหรือผลการทดสอบอื่นให้สูงขึ้นร้อยละ 1 

 

 
                                (ลงชื่อ)           ผู้รับผิดชอบโครงการ 

      (  นางจุรีรัตน์  วังคะออม  ) 
 
 
 

 
   (ลงชื่อ)     ผู้เสนอโครงการ 

                  (  นางสุมิตรา  ประชัน) 
               หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
 
 
                         (ลงชื่อ)               ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (  นางเจริญสินธุ์  มุสิกปาน  ) 
               หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
 
 
 

 
 
                         (ลงชื่อ)               ผู้เห็นชอบโครงการ 
                           ( นายประดิษฐ์       เจนดี  ) 
              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
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           (ลงชื่อ)              ผู้อนุมัติโครงการ 

                ( นายเกียรติศักดิ์   วจีศิริ ) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ   ๑.๑.๖ ส่งเสริมความรู้ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

แผนงาน   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน ที่  

                     กลยุทธ์ที่ ๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

จุดเน้น สพฐ.   

           ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขัน 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ผลการปฏิบัติตามโครงการนี้ส่งผลถึงมาตรฐาน 

               มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน     

  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ผู้รับผิดชอบ        นางจุรีรัตน์ วังคะออม 

ลักษณะโครงการ           โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ      ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

๑  หลักการและเหตุผล 
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จากผลการประเมินโครงการส่งเสริมความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพประจ าปี๒๕๖3 

พบว่าการด าเนินกิจกรรมต่างๆในโครงการมาสามารถด าเนินตามแผนที่ตั้งไว้ เนื่องจากปัจจัยต่างๆตาม

สถานการณ์บ้านเมือง เช่น กรรีโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา ( โควิด ๑๙)ท าให้กิจกรรมต่างๆถูกระงับไป 

อย่างไรก็ตาม  ทางโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญของโครงการ

ส่งเสริมความรู้ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพได้ก าหนดให้กิจกรรมแนะแนวกิจกรรมชุมนุมและ

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน

ให้รู้จักตนเอง ความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น รักและ

เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน รู้จักพ่ึงตนเอง มีทักษะแสวงหาความรู้และข้อมูลสารสนเทศ น ามาใช้ในการ วาง

แผนการเรียน การประกอบอาชีพ การด าเนินชีวิตและสังคม สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวอยู่ในสังคม

ได้อย่างมีความสุข มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีค่านิยมที่ดี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสานึกรับผิดชอบ

ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ     ดังนั้นโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาจึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการ

ส่งเสริมความรู้ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  เพ่ือเสริมสร้างเพ่ิมพูลและ

ส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรุ้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

๒.  วัตถุประสงค์ 

๒.๑.  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อ 

ในระดับชั้นที่สูงขึ้น 

๒.๒. นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการท างานหรืองานอาชีพ 
 

๓.  เป้าหมาย     

     ๓.๑  เชิงปริมาณ 

      ๓.๑.๑. นักเรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่

 สูงขึ้น ร้อยละ    

      ๓.๑.๒นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการท างาน หรืองานอาชีพ ร้อยละ ๙๐  

๓.๒  เชิงคุณภาพ 

๓.๒.๑..นักเรียนมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อใน               

ระดับชั้นที่สูงขึ้น  

 ๓.๒.๒.. นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการท างาน หรืองานอาชีพ 
 

๔.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑. การวางแผนและระบบการปฏิบัติงาน (Plan) 

-เสนอโครงการ 

-ประชุมวางแผน 

-ออกค าสั่งปฏิบัติงาน 

 

มี.ค.๖๔-เม.ย..๖๔ 

พ.ค.๖๔-มิ.ย.๖๔ 

มิ.ย.๖๔ 

นางจุรีรัตน์ วังคะออม 

๒. การด าเนินการตามแผนและระบบการปฏิบัติงาน (Do) 

-กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนางานแนะแนว 

-กิจกรรมชุมนุม 

-กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

 

พ.ค.๖๔ก.พ.๖๕ 

พ.ค.๖๔-ก.พ.๖๕ 

พ.ค.๖๔-ก.พ.๖๕ 

 

นางจุรีรัตน์ วังคะออม 

นายเสฏฐวุฒิ  รอดอินทร์ 

นางสาวกัญญารัตน์  มิ่ง

มิตร 

๓. การตรวจสอบและประเมินผล (Check) 

-ประเมินผลและสรุปผล 

ก.พ.๖๕ นางจุรีรัตน์ วังคะออม 

4. การปรับปรุงและพัฒนา (Action) 

-รายงานผลการด าเนินโครงการ 

ก.พ.๖๕-มี.ค๖๕ นางจุรีรัตน์ วังคะออม 

 

 

5.  งบประมาณที่ใช้  เงินอุดหนุนการศึกษารายหัว   ๑๒,๖๐๐     บาท 
และเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในส่วน กิจกรรมวิชาการ  ม.ต้น  250  บาท  ม.ปลาย  300  บาท        
จ านวน   ๑๓,๕๕๐  บาท 
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
ที ่

 
งาน/กิจกรรม 

ประเภทของเงิน  
หมาย 
เหตุ 

เงินอุดหนุน 
การศึกษา 

รายหัวกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
สถานศึกษา 

1
. 

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนางานแนะแนว ๑๒,๖๐๐      รายหัวกิจกรรมวิชาการ
(ม.ต้น 250บาท ม.
ปลาย 300บาท) 

-  

2 กิจกรรมชุมนุม ๑๓,๕๕๐   - - 
3 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้   

รวม ๒๖,๑๕๐  -  
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หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
 

ไตรมาสที่ 3 
( 1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 65 ) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ก.ค. 65-30 ก.ย. 65) 

ไตรมาสที่ 1 
( 1 ต.ค. 64-31 ธ.ค. 64 ) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ม.ค. 65-31 มี.ค. 65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
๗,๐๐๐  ๗,๑๕๐  ๖,๐๐๐  ๖,๐๐๐  

        
 

 
 
 
 
 
8.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1. นักเรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการจัดการ 
เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
รอ้ยละ  ๙๐ 
2. นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการท างาน หรือ
งานอาชีพ ร้อยละ  ๙๐ 

 
-สอบถาม 
-สัมภาษณ์ 
-สังเกต 
 
 

 
-แบบสอบถาม 
-แบบสัมภาษณ์ 
-แบบสังเกต 
-ภาพถ่าย 

ผลลัพธ์ 
1. นักเรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการจัดการ 
เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
2. นักเรยีนมีทักษะพ้ืนฐานในการท างาน หรือ
งานอาชีพ 

 
-สอบถาม 
-สัมภาษณ์ 
-สังเกต 
 
 

 
-แบบสอบถาม 
-แบบสัมภาษณ์ 
-แบบสังเกต 
-ภาพถ่าย 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1. นักเรียนมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
ร้อยละ  ๙๐  
9.2. นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการท างาน หรืองานอาชีพร้อยละ ๙๐ 
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(ลงชื่อ)                                ผู้รับผิดชอบโครงการ      

                (  นางจุรีรัตน์ วังคะออม  ) 

 

 

                     (ลงชื่อ)              ผู้เสนอโครงการ 
                                (  นางสุมิตรา  ประชัน  ) 
                                                     หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  
 

 

                                      (ลงชื่อ)             ผู้เห็นชอบโครงการ 
                            (  นางเจริญสินธุ์  มุสิกปาน) 
                          หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

                                 

 

                                          (ลงชื่อ)                   ผู้เห็นชอบโครงการ 

                     ( นายประดิษฐ์  เจนดี  ) 

                      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

 

 

 

               (ลงชื่อ)                 ผู้อนุมัติโครงการ 
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                                    ( นายเกียรติศักดิ์  วจีศิริ ) 

                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ   1.2.1 ส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
แผนงาน   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา 
กิจกรรมในโครงการ   รหัสกิจกรรม 1211 ชื่อกิจกรรมค่ายผู้บ าเพ็ญ 
                            รหัสกิจกรรม 1212 ชื่อกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมนักเรียน 
                            รหัสกิจกรรม 1213 ชื่อกิจกรรมค่ายลูกเสือและเนตรนารี 
                   รหัสกิจกรรม 1214 ชื่อกิจกรรมค่าย รด 
                            รหัสกิจกรรม 1215 ชื่อกิจกรรมค่ายจิตอาสา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ที่  
                     กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
จุดเน้น สพฐ.   
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถ  ในการแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ผลการปฏิบัติตามโครงการนี้ส่งผลถึงมาตรฐาน 
               มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน     
            1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวจีรนันท์   คงรักษ์ 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2564 
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1.  หลักการและเหตุผล 
จากผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ประจ าปี 

2563  พบว่า การด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการไม่สามารถด าเนินการตามแผนที่ตั้งไว้  เนื่องจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ตามสถานการณ์บ้านเมือง เช่น กรณีโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด 19) ท าให้กิจกรรม
ต่าง ๆ   ถูกระงับไป  

อย่างไรก็ตาม ทางโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญของโครงการที่จะ
ช่วยส่งเสริมในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีความสามารถที่จะปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
และมีคุณลักษณะตามท่ีประเทศชาติพึงประสงค์ เหมาะแก่กาลเวลาและบริบทสังคมไทยดังปรากฏจาก
นโยบายทางการปฏิรูปการศึกษาให้ความส าคัญสูงสุดกับการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มี
การจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน เน้นการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม  เพ่ือให้คนสามารถพัฒนาสู่การเป็นคนที่สมบูรณ์ คือ  เป็นคนดี  คนเก่ง และมีความสุขอย่างแท้จริง 

 ดังนั้น โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการนี้ขึ้นในปีการศึกษา 2564 เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เพ่ือให้สอดคล้องกับอุดมการณ์ และหลักการในการ
จัดการศึกษา เพื่อมุ่งให้เกิดคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก    
  
   

2.  วัตถุประสงค์ 
ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่

สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 

3.  เป้าหมาย     

     3.1  เชิงปริมาณ 
ผู้เรียนร้อยละ 90  มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  มีค่านิยมและ

จิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
    3.2  เชิงคุณภาพ 

ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่
สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

 
4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. การวางแผนและระบบการปฏิบัติงาน (Plan) 
-เสนอโครงการ 
-ประชุมวางแผน 
-ออกค าสั่งปฏิบัติงาน 

มีนาคม ถึง 
เมษายน 2564 

น.ส.จีรนันท์  คงรักษ์ 

2. การด าเนินการตามแผนและระบบการปฏิบัติงาน (Do) 
- กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
- กิจกรรมค่ายผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
นายสมศักดิ์  โพธิ์แย้ม 
น.ส.จีรนันท์  คงรักษ์ 
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- กิจกรรมค่ายลูกเสือและเนตรนารี 
- กิจกรรมรด.จิตอาสา 
-กิจกรรมจิตอาสา 
  

นายสุรกิจ  นองขมวด 
นายนพดล  มุสิกปาน 
นางแสงเดือน  อนุสรณ์ 
 

3. การตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
-ประเมินผลและสรุปผล 

มีนาคม 2565 น.ส.จีรนันท์  คงรักษ์ 

4. การปรับปรุงและพัฒนา (Action) 
-รายงานผลการด าเนินโครงการ 

มีนาคม 2565 น.ส.จีรนันท์  คงรักษ์ 

 

5.  งบประมาณที่ใช้     อุดหนุน            2,000   (นักศึกษาวิชาทหาร)           บาท 
และเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในส่วน กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  
 
 
 
 
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที ่

 

งาน/กิจกรรม 

ประเภทของเงิน  

หมาย

เหตุ 

เงินอุดหนุน

การศึกษา 

รายหัวกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

รายได้

สถานศึกษา 

1. (1212)  กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน 
 
 
 

 คุณธรรม 
จริยธรรม  100 

ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
100  

 
ลูกเสือ เนตรนารี 

150 
 
 

-  

2 (1211)  กิจกรรมค่ายผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ 

 - - 

3 (1213)  กิจกรรมค่ายลูกเสือและ
เนตรนารี 
 

 
 

  

4 (1214) กิจกรรมค่าย ร.ด.จิตอาสา 2,000   

5 (1215) กิจกรรมค่ายจิตอาสา     

รวม 2,000  -  

 
 

กิจกรรม/และค าชี้แจงการใช้ งบประมาณ งบประมาณจ าแนกตามรายการและและกิจกรรม 
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งบประมาณ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
 
 
 

 

   

กิจกรรมค่ายผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
 

 
   

ลูกเสือและเนตรนารี 
 

 
   

กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 2,000    
จิตอาสา     

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 2,000    
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสที่ 3 
( 1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 64 ) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 1 
( 1 ต.ค. 63-31 ธ.ค. 63 ) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ม.ค. 64-31 มี.ค. 64) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
500  500  500  500  

        
 

8.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 

     ผู้เรียนร้อยละ 90  มี
พฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม 
เคารพในกฎกติกา  มีค่านิยมและจิตส านึก
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 

 
การเข้าร่วมกิจกรรม 

 
แบบสังเกต 

แบบสอบถาม 
ภาพถ่าย 

ผลลัพธ์ 
    ผู้เรียนร้อยละ มีพฤติกรรม

เป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎ
กติกา  มีค่านิยมและจิตส านึกตามท่ี
สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 

 
การสังเกต 

การประเมิน 

 
แบบสังเกต 

แบบประเมิน 
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9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

          1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ในทุกกิจกรรม 
ตามท่ีโครงการก าหนด 
 2. ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่
สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 
   
                                (ลงชื่อ)           ผู้รับผิดชอบโครงการ 

    (  นางสาวจีรนันท์   คงรักษ์  ) 
 
 

   (ลงชื่อ)                      ผู้เสนอโครงการ 
     (   นางสาวจีรนันท์   คงรักษ์  ) 
                           

 (ลงชื่อ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
         ( นางเจริญสินธุ์   มุสิกปาน ) 
                 หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
 
 

 
 
                             (ลงชือ่)     ผู้เห็นชอบโครงการ 
             ( นายประดิษฐ์  เจนดี  ) 
        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 
 
 
       (ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 

                     ( นายเกียรติศักดิ์   วจีศิริ ) 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
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โครงการ   1.2.2 ส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
แผนงาน   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ที่  
                   ข้อที่1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ข้อที่ 2 ส่งเสริมอัตลักษณ์ ความเป็นไทย 
  ข้อที่ 4  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการเพ่ือให้โรงเรียน 
   เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
จุดเน้น สพฐ.   
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา 

   เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทาง

การศึกษา 
 
ผลการปฏิบัติตามโครงการนี้ส่งผลถึงมาตรฐาน 
               มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
         1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    
   
ผู้รับผิดชอบ         นายสมศักดิ์    โพธิ์แย้ม 
ลักษณะโครงการ      ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 256๔ 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
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จากผลการประเมินโครงการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกประจ าปี 2563 พบว่าการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆในโครงการไม่สามารถด าเนินการตามแผนที่ตั้งไว้เนื่องจากปัจจัยต่างๆตามสถานการณ์บ้านเมือง เช่น
กรณีโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด19) ท าให้กิจกรรมต่างๆถูกระงับไป 

 ดังนั้นโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการนี้ขึ้นในปีการศึกษา 2564 เพ่ือพัฒนา
นักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมี
วิถีชีวิตที่เป็นความสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง 

การมีความรู้   มีวิชาดี   มีความสามารถ  ยังไม่ท าให้อยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุขหากยังจะต้องมี
คุณธรรมจริยธรรม  และมีวินัย  ไว้ประจ าใจเป็นเครื่องประคับประครองความประพฤติอยู่ตลอดเวลา และ
คงไว้ซึ่งสถาบันต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นสถาบันครอบครัว  สถาบันการศึกษา  และสถาบันอันเกี่ยวกับชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์เป็นสิ่งที่ควรให้ความส าคัญ และปกป้องรักษา และควรปลูกฝังค่านิยมดังกล่าวไปสู่เยาวชน 
โดยมีผู้ใหญ่เป็นผู้น าในการปลูกฝัง ดังนั้นจึงเห็นสมควรจัดท าโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ และวันส าคัญ 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา 
ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 
 

3.  เป้าหมาย     

     3.1  เชิงปริมาณ 
ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 85 

    3.2  เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานของหลักสูตรทุกคน 
 

4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. การวางแผนและระบบการปฏิบัติงาน (Plan) 
-เสนอโครงการ 
-ประชุมวางแผน 
-ออกค าสั่งปฏิบัติงาน 

มี.ค. – เม.ย 6๔ นายสมศักดิ์  โพธิ์แย้ม 
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2. การด าเนินการตามแผนและระบบการปฏิบัติงาน (Do) 
กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
กิจกรรมวันไหว้ครู 
กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร .10 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ                  
กิจกรรมวันปิยมหาราช 
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 
กิจกรรมวันพ่อขุนรามค าแหงฯ 
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
 
กิจกรรมสร้างภาคีเครือข่ายและสัมพันธ์ชุมชน 

พ.ค.6๔ – มี.ค 6๕ 
ตลอดปีการศึกษา 
2 มิ.ย. 256๔ 
๒๔ มิ.ย. 256๔ 
๒3 ก.ค. 256๔ 
2๘ ก.ค.256๔ 
11 ส.ค.256๔ 
23 ต.ค. 256๔ 
30 ธ.ค. 256๔ 
18 ม.ค. 256๕ 
มิ.ย.6๔ และ  
พ.ย.6๔ 
ตลอดปีการศึกษา 

นายสมศักดิ์  โพธิ์แย้ม 

3. การตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
-ประเมินผลและสรุปผล 

มี.ค.6๕ นายสมศักดิ์  โพธิ์แย้ม 

4. การปรับปรุงและพัฒนา (Action) 
-รายงานผลการด าเนินโครงการ 

มี.ค. 6๕ นายสมศักดิ์  โพธิ์แย้ม 

 

 
5.  งบประมาณที่ใช้  2๔,๒๔0  บาท 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และค าชี้แจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและและกิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

- กิจกรรมวันส าคัญ ๑๖,000   ๑๖,000 
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 6,000   6,000 
- กิจกรรมสร้างภาคีเครือข่ายและสัมพันธ์ชุมชน 2,๒๔0   2,๒๔0 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 2๔,๒๔0     2๔,๒๔0 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสที่ 3 
( 1 เม.ย. 6๔-30 มิ.ย. 6๔ ) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ก.ค. 6๔-30 ก.ย. 6๔) 

ไตรมาสที่ 1 
( 1 ต.ค. 6๔-31 ธ.ค. 6๔ ) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ม.ค. 6๕-31 มี.ค. 6๕) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
๗,๐00  ๗,๐00  ๗,๐00  ๓,๒๔0  

        
 

8.  การประเมินผล 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 

นักเรียน  ครู  และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 
นักเรียน และวันส าคัญไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

 
การมีส่วนร่วม 
ปฏิบัติงาน 

 
แบบสังเกต  
แบบสัมภาษณ์  
แบบสอบถาม 
ภาพถ่าย 

ผลลัพธ์ 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานของหลักสูตร

ทุกคน 

 
การมีส่วนร่วม 
ปฏิบัติงาน 

 
แบบสังเกต  
แบบสัมภาษณ์  
แบบสอบถาม 
ภาพถ่าย 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียน ครู  ผู้ปกครอง ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
2. นักเรียน ครู และผู้ปกครองเกิดความจงรักภักดีต่อสถาบัน  
 

 
 
 

 
                                          (ลงชื่อ)             ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                 (นายสมศักดิ์    โพธิ์แย้ม) 
 

 
 

    
(ลงชื่อ)             ผู้เสนอโครงการ 

             (  นางสุมิตรา   ประชัน) 
               หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานวิชาการ  
 
 
 

 
                                   (ลงชื่อ)               ผู้เห็นชอบโครงการ 
                ( นางเจริญสินธุ์  มุสิกปาน ) 
                        หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
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                                   (ลงชื่อ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
                   ( นายประดิษฐ์  เจนดี  ) 
            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 
 
 
              (ลงชื่อ)             ผู้อนุมัติโครงการ 

                            ( นายเกียรติศักดิ์  วจีศิริ ) 
                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
 
 
 
 
 
 
โครงการ   1.2.3 ส่งเสริมการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย 
แผนงาน   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ที่  
                     กลยุทธ์ที่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
จุดเน้น สพฐ.   
           ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง   
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   
ผลการปฏิบัติตามโครงการนี้ส่งผลถึงมาตรฐาน 
               มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน     

    1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    
ผู้รับผิดชอบ    นางสาววิชุตา  ศรีม่วง 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2564 
 

1. หลักการและเหตุผล 
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 จากผลการประเมิงโครงการส่งเสริมการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และ
หลากหลาย ปี 2563 พบว่าการด าเนินกิจกรรมต่างๆในโครงการไม่สามารถด าเนินการตามแผนที่ตั้งไว้
เนื่องจากปัจจัยต่างๆตามสถานการณ์บ้านเมือง เช่น กรณีโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ท าให้
กิจกรรมจ่างๆถูกระงับไป  อย่างไรก็ตามทางโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญของ
โครงการส่งเสริมการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง อีกท้ังโครงการนี้ยังสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ
โรงเรียน คือกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ดังนั้นโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการ
นี้ขึ้นในปีการศึกษา 2564 เพ่ือส่งเสริมการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างอย่างมีความสุข 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา 

ภาษาและวัฒนธรรม ประเพณี 
 

3.  เป้าหมาย     

๓.1 เชิงปริมาณ 
   - นักเรียนเรียนรู้และเข้าใจและยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน 
เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม ประเพณีความแตกต่างทางวัฒนธรรม ร้อยละ 90 % 
   - นักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ไม่ต่ ากว่า 90% 

๓.2  เชิงคุณภาพ 
           -  ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ 

ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม ประเพณี 
 
4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. การวางแผนและระบบการปฏิบัติงาน (Plan) 

-เสนอโครงการ 
-ประชุมวางแผน 
-ออกค าสั่งปฏิบัติงาน 

 
         มี.ค. ๖3 
         มี.ค. ๖3 
         มี.ค. ๖3 

 
 
นางสาววชิุตา ศรีม่วง 

2. การด าเนินการตามแผนและระบบการปฏิบัติงาน 
(Do) 
-กิจกรรมศูนย์อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 
 
-กิจกรรมหอพักนักเรียน 
 
-กิจกรรมวันอาเซียน 
  

 
 

1 เม.ย ๖3 –  1 มี.ค. 64 
 

1 เม.ย ๖3 –  1 มี.ค. 64 
 
       

 ส.ค. 2564 

 
 
 
นางสาววชิุตา ศรีม่วง 

3. การตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
-ประเมินผลและสรุปผล 

 
มี.ค. ๖4 

 
นางสาววชิุตา ศรีม่วง 
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4. การปรับปรุงและพัฒนา (Action) 
-รายงานผลการด าเนินโครงการ 

 
มี.ค. ๖4 

 
นางสาววชิุตา ศรีม่วง 

 
5.  งบประมาณที่ใช้  7,2๐๐  บาท 
 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และค าชี้แจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมศูนย์อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 1,600   1,600 
กิจกรรมวันอาเซียน 4,000   4,000 
กิจกรรมหอพักนักเรียน 1,600   1,600 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 7,200    
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 

 

 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสที่ 3 
( 1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 64 ) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 1 
( 1 ต.ค. 63-31 ธ.ค. 63 ) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ม.ค. 64-31 มี.ค. 64) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
1,600  4,000  1,600    

        
 

8.    การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
  - นักเรียนเรียนรู้และเข้าใจและ
ยอมรับและอยู่ร่วมกัน บนความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ 
วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาและ
วัฒนธรรม  

1.ทดสอบ ประเมินตามสภาพจริง  
2.จ านวนสื่อการเรียน 
3.ประเมินจากแบบสอบถาม 
 
 
1.แบบสังเกตประเมินตามสภาพ

1.แบบทดสอบ และการประเมิน
ตามสภาพจริง 
2.แบบสังเกต 
3.แบบสอบถาม และแบบสังเกต 
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ประเพณีความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม ร้อยละ 90 % 
 - นักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา
เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ ไม่ต่ า
กว่า 90% 
 

จริง  
2.สื่อการเรียน 
3.ประเมินจากแบบสอบถาม 

1.แบบทดสอบ และการประเมิน
ตามสภาพจริง 
2.แบบสังเกต 
3.แบบสอบถาม และแบบสังเกต 

ผลลัพธ์ 
 

    - ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่าง ระหว่างบุคคล
ในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา 
ภาษาและวัฒนธรรม ประเพณี 
 

 
 
1.แบบสังเกตประเมินตามสภาพ
จริง  
2.สื่อการเรียนรู้ 
3.ประเมินจากแบบสอบถาม 

 
1.แบบทดสอบ และการประเมิน
ตามสภาพจริง 
2.แบบสังเกต 
3.แบบสอบถาม และแบบสังเกต 
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9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

          1.  นักเรียนเรียนรู้และเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม เพ่ิมข้ึน  
2.  นักเรียนตระหนัก และพัฒนาตนเองในการปรับตัวในความแตกต่างทางวัฒนธรรม   
3.  นักเรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา  

       ภาษาและวัฒนธรรม ประเพณี 
 

 
                                         (ลงชื่อ)            ผู้รับผิดชอบโครงการ 

               ( นางสาววชิุตา  ศรมี่วง ) 
 

 
  

                 (ลงชื่อ)            ผู้เสนอโครงการ 
                 (นางสุมิตรา  ประชัน) 
                     หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

 
 
 
                                   (ลงชื่อ)          ผู้เห็นชอบโครงการ 
               ( นางเจริญสินธ์  มุสกิปาน ) 
                       หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
 
 
 
 
                                   (ลงชื่อ)         ผู้เห็นชอบโครงการ 
                ( นายประดิษฐ์  เจนดี  ) 
           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 
 
 
              (ลงชื่อ)        ผู้อนุมัติโครงการ 

                          ( นายเกียรติศักดิ์  วจีศิริ ) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
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โครงการ   1.2.4  ส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
แผนงาน   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ที่  
                     กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
จุดเน้น สพฐ.     
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ 
ผลการปฏิบัติตามโครงการนี้ส่งผลถึงมาตรฐาน 
               มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
ผู้รับผิดชอบ   นางสาววรารัตน์  ขันลื้อ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2563 
1.  หลักการและเหตุผล 

จากผลการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ประจ าปีการศึกษา 2563 
พบว่าการด าเนินกิจกรรมต่างๆในโครงการไม่สามารถด าเนินการตามแผนที่ตั้งไว้เนื่องจากปัจจัยต่างๆตาม
สถานการณ์บ้านเมือง เช่น กรณีโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด 19) ท าให้กิจกรรมต่างๆถูกระงับไป 

อย่างไรก็ตาม ทางโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของโครงการที่ช่วย
ส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม อีกท้ังโครงการนี้ยังได้สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ข้อที่ 1. 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน อีกด้วย 

โรงเรียนเป็นสถานที่ท่ีสามารถส่งเสริมสุขภาพให้กับเด็ก-นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
ครอบครัว ชุมชน ให้มีสุขภาวะสุขภาพที่ดีข้ึน ภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากการดูแลสุขภาพของตนเองและผู้อื่น 
โรงเรียนบ้านแก่งวิทยามีความตระหนักเรื่องนี้เป็นอย่างดี จึงจัดส่งเสริม เติมเต็มให้กับเด็ก-นักเรียนให้เป็นผู้มี
สุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิต เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้บรรลุป้าหมายที่ตั้งไว้ และในสภาพปัจจุบันงาน
โภชนาการของโรงเรียน ยังไม่พร้อมเท่าท่ีควร จากการใช้บริการของบุคลากรภายใน และภายนอก ฉะนั้นจึง
จ าเป็นที่งานโภชนาการจะต้องมีการพัฒนาในส่วนต่าง ๆ ประกอบให้งานโภชนาการมีคุณภาพ และเป็นที่
เชื่อถือของฝ่ายบริหารทั่วไป อันเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้ใช้บริการมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และการจัด
การศึกษาของประเทศไทยยังตระหนักถึงความส าคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้เรียนในด้านคุณธรรม
จริยธรรมให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข และเป็นหนึ่งโดยไม่ต้องพ่ึงยาเสพติด  โรงเรียนจึงได้น้อมน า
โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริโสภาพรรณวดีมาด าเนินงาน
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 เป็นต้นมา 

โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติดคาดหวังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะกล้าคิด 
กล้าท า กล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ และมีคุณธรรมจริยธรรม ท าคุณประโยชน์ให้กับสังคม โรงเรียน 
ครอบครัว และพัฒนาตนเองในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด มีทักษะในการด าเนินชีวิต สามารถ
ด ารงตนในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข พร้อมเป็นบุคคลต้นแบบในการขับเคลื่อนกิจกรรม
ต่างๆ ให้ปรากฏเป็นรูปธรรมตามโครงการพระราชด าริ พร้อมขยายเครือข่ายสู่ชุมชน ส่งผลให้เยาวชนในสังคม
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ห่างไกลยาเสพติด ดังนั้นโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการนี้ขึ้นในปีการศึกษา 2564 
เพ่ือส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม  
2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข  
2.3 เพ่ือให้ผู้เรียน เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 

 

3.  เป้าหมาย   
     3.1 เชิงปริมาณ 

1) ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม ร้อยละ 90 
2) ผู้เรียนแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข  
ร้อยละ 90 
3) ผู้เรียน เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน ร้อยละ 90 

 
    3.2 เชิงคุณภาพ 

1) ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม  
2) ผู้เรียนแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข  
3) ผู้เรียน เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน  

 
4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. การวางแผนและระบบการปฏิบัติงาน (Plan) 

-เสนอโครงการ 
-ประชุมวางแผน 
-ออกค าสั่งปฏิบัติงาน 

 
มี.ค.64-เม.ย.64 
พ.ค.64-มิ.ย.64 
มิ.ย.64 

นางสาววรารัตน์ ขันลื้อ 

2. การด าเนินการตามแผนและระบบการปฏิบัติงาน(Do) 
-กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการใน
โรงเรียน 
-กิจกรรมพัฒนาชมรม TO BE NUMBER ONE 

 
พ.ค.64-ก.พ.65 
 
พ.ค.64-ก.พ.65 

 
นายสุรกิจ นองขมวด 
 
นางสาววรารัตน์ ขันลื้อ 

3. การตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
-ประเมินผลและสรุปผล 

ก.พ.65 นางสาววรารัตน์ ขันลื้อ 

4. การปรับปรุงและพัฒนา (Action) 
-รายงานผลการด าเนินโครงการ 

ก.พ.65-มี.ค.65 นางสาววรารัตน์ ขันลื้อ 

5.  งบประมาณที่ใช้  .........10,000..................... บาท 
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6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
 

กิจกรรม/และค าชี้แจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและและกิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการใน
โรงเรียน 

5,000 
  5,000 

กิจกรรมพัฒนาชมรม TO BE NUMBER ONE 5,000   5,000 
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 10,000   10,00 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

( 1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 64 ) 
ไตรมาสที่ 4 

( 1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64) 
ไตรมาสที่ 1 

( 1 ต.ค. 63-31 ธ.ค. 63 ) 
ไตรมาสที่ 2 

( 1 ม.ค. 64-31 มี.ค. 64) 
งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

2,000  3,000  2,500  2,500  
        

 
8.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 

1) ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์
และสังคม ร้อยละ 90 

2) ผู้เรียนแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข ร้อยละ 90 

3) ผู้เรียน เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน      
ร้อยละ 90   

 
-สอบถาม 
-สัมภาษณ์ 
-สังเกต 
 
 

 
-แบบสอบถาม 
-แบบสัมภาษณ์ 
-แบบสังเกต 
-ภาพถ่าย 
 
 

ผลลัพธ์ 
1) ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์

และสังคม  
2) ผู้เรียนแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข  
3) ผู้เรียน เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน  

เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรม 
เสริมสร้างไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

 
-สอบถาม 
-สัมภาษณ์ 
-สังเกต 
 
 

 
-แบบสอบถาม 
-แบบสัมภาษณ์ 
-แบบสังเกต 
-ภาพถ่าย 
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9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ  

 9.2 นักเรียนปฏิบัติตามหลักโภชนาการได้อย่างถูกหลักอนามัย 
 9.3 นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดีในการด าเนินชีวิต 
 9.4 โรงเรียนสภาพแวดล้อมเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ 

9.5 นักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาเป็นสมาชิกของชมรม TO BE NUMBER ONE   
9.6 นักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาทุกคน มีความรู้   ความเข้าใจและไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มี

ความ 
เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรม เสริมสร้างไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
 
 
 
                                 (ลงชื่อ)                       ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          (  นางสาววรารัตน์  ขันลื้อ  ) 
 
 
      (ลงชื่อ)     ผู้เสนอโครงการ 
             ( นายสุรกิจ  นองขมวด ) 
                 หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ 
 
 
                                   (ลงชื่อ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (  นางเจริญสินธุ ์ มุสิกปาน ) 
                  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
 
 
 
                                   (ลงชื่อ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
                ( นายประดิษฐ์  เจนดี  ) 
        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 
 
 
         (ลงชื่อ)     ผู้อนุมัติโครงการ 
                       ( นายเกียรติศักดิ์  วจีศิริ ) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
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ชื่อโครงการ    2.1 บริหารจัดการ วิสัยทัศน์ และพันธกิจสถานศึกษา  
กิจกรรม               1.ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารและจัดการศึกษา(งบกลาง 10 %) 
       2.พัฒนางานการเงิน การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน) 
กลุ่ม   กลุ่มบริหารงบประมาณ 
โครงการ  พัฒนากระบวนการบริหาร จัดการ และการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์      ที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
จุดเน้น สพฐ.     ยุทธศาสตรท์ี่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
มาตรฐานการศึกษา ที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ผู้รับผิดชอบ          นายเกียรติศักดิ์  วจีศิริ      นางเจริญสินธุ์   มุสิกปาน    นางสาวจีรนันท์  คงรักษ์,  
                         นางสาวรัชดาภรณ์ กันสุข   นางสาววชิุตา   ศรีม่วง 

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาการด าเนินงาน     เมษายน 2564 -  มีนาคม 2565 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.หลักการและเหตุผล 

 การบริหารและการจัดการศึกษาเป็นกลไกส าคัญของการปฏิรูปการศึกษาในอันที่จะท าให้การปฏิรูป
การศึกษาขับเคลื่อนไปได้ทั้งระบบ โดยที่โรงเรียนบ้านแก่งวิทยามีการบริหารงานเป็น 6 กลุ่ม คือ กลุ่ม
บริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มแผนงานและประกัน
คุณภาพ และกลุ่มกิจการนักเรียน ซึ่งมีการบริหารงานโดยค านึงถึงหลักในการกระจายอ านาจและจัดสรร
อ านาจหน้าที่ในแต่ละกลุ่ม เพื่อเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน  สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบ  

ในการบริหารจัดการงานบริหารงบประมาณ  ในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องมีการ
ด าเนินงานด้านการเงิน  การบัญชีให้ถูกต้องตามระเบียบแนวปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด  จึงได้มีการ
ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม สะอาด  เป็นระเบียบ และเอ้ือต่อการให้บริการ  มีการจัดซื้อวัสดุ
ครุภัณฑ์  เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี  การพัสดุและสินทรัพย์ของ
สถานศึกษา  รวมทั้งมีการบริหารจัดการดูแลเรื่องค่าสาธารณูปโภคท่ีดีเพ่ือสนับสนุนและด าเนินการในการจัด
กิจกรรมด้านเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
2.วัตถุประสงค์ 
      1. สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ควรต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและของ
ต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 

             1. สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและ
ของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลง ร้อยละ 85 

3.2 ด้านคุณภาพ 
2. สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ

สถานศึกษา ควรต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและของ
ต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลง อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
          4.1 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารและจัดการศึกษา(งบกลาง 10 %) 
          4.2  กิจกรรมที่ 2 พัฒนางานการเงิน การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน 

วิธีการด าเนินงาน 

ที ่ งาน/กิจกรรม เวลา ผู้รับผิดชอบ 
สถานที่

ด าเนินงาน 
1. การวางแผนและระบบการปฏิบัติงาน 

Plan) 
-เสนอโครงการ 
-ประชุมวางแผน 
-ออกค าสั่งปฏิบัติงาน 

 
 

มี.ค. 64 
มี.ค. 64 
มี.ค. 64 

ครูเจริญสินธุ ์ มุสิกปาน 
ครูสมศักดิ์  โพธิ์แย้ม 
ครูวิชุตา   ศรีม่วง 
ครูจีรนันท์  คงรักษ์   

ครูรัชดาภรณ์  กันสุขคณะ
ครูทุกคน 

โรงเรียนบ้านแก่ง
วิทยา 

2. 
 

การด าเนินการตามแผนและระบบการ
ปฏิบัติงาน (Do)  
-กิจกรรมพัฒนางานงานพัสดุ และทรัพย์สิน 
-กิจกรรมพัฒนางานการเงิน   
-กิจกรรมพัฒนางานการบัญชี 

 
 
 

มี.ค. 64 - พ.ค.  
65 

 

ครูเจริญสินธุ ์ มุสิกปาน 
ครูสมศักดิ์  โพธิ์แย้ม 
ครูวิชุตา   ศรีม่วง 
ครูจีรนันท์  คงรักษ์   
ครูรัชดาภรณ์  กันสุขคณะ
ครูทุกคน 

โรงเรียนบ้านแก่ง
วิทยา 

3. การตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
-ประเมินผลและสรุปผล 

 
มี.ค. 65 

ครูเจริญสินธุ ์ มุสิกปาน 
ครูสมศักดิ์  โพธิ์แย้ม 
ครูวิชุตา   ศรีม่วง 
ครูจีรนันท์  คงรักษ์   
ครูรัชดาภรณ์  กันสุข            
คณะครูทุกคน 

โรงเรียนบ้านแก่ง
วิทยา 

4. การปรับปรุงและพัฒนา (Action) 
-รายงานผลการด าเนินโครงการ 

มี.ค. 65 ครูเจริญสินธุ์  มุสิกปาน 
 

โรงเรียนบ้านแก่ง
วิทยา 
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5. งบประมาณที่ใช้ 74,400  บาท 
 

6.        รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และค าชี้แจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารและจัด
การศึกษา (งบกลาง 10 %) 

60,000 
10,000 10,000 40,000 

กิจกรรมที่ 2.พัฒนางานการเงิน การบัญชี การพัสดุ
และทรัพย์สิน 

14,400 
  14,400 

     
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 74,400    

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสที่ 3 
( 1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 64 ) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 1 
( 1 ต.ค. 64-31 ธ.ค. 64 

) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ม.ค. 65-31 มี.ค. 

65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
20,000  20,000  20,000  14,400  

 

 
8.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต  
สถานศึกษาสามารถ บริหารจัดการ การด าเนินการตาม เป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ควรต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้ง
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ร้อยละ 85 
ผลลัพธ์ 
สถานศึกษาสามารถด าเนินการ ตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธ
กิจ ที่ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ควรต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาล
และของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลง อย่างมี

 
-สัมภาษณ์ 
-สอบถาม 
-สังเกต 
 
 
 
-สัมภาษณ์ 
-สอบถาม 
-สังเกต 
 

 
-แบบสัมภาษณ์ 
-แบบสอบถาม 
-แบบสังเกต 
-ภาพถ่าย 
 
 
-แบบสัมภาษณ์ 
-แบบสอบถาม 
-แบบสังเกต 
-ภาพถ่าย 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                   1.ครแูละบุคลากรทางการศึกษามีวัสดุ อุปกรณ์ท่ีพอเพียงในการบริหารจัดการงานการเงิน  
การบัญชี  การพัสดุ และทรัพย์สิน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สูงสุด 
           2.ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความสะดวกในการให้บริการทางด้านการเงิน  การบัญชี  การ
พัสดุ และทรัพย์สิน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สูงสุด 
 
  
 
                                               (ลงชื่อ) ............... ............................ผู้รับผิดชอบโครงการ           
                                      (นางเจริญสินธุ์  มุสิกปาน) 
 
 
 

                                          (ลงชื่อ).........................................  ...ผู้เสนอโครงการ 
                                                          (นางเจริญสินธุ์  มุสิกปาน) 
                                                        หวัหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
 
 
                  (ลงชื่อ)....     ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                      (นายสุรกจิ   นองขมวด) 
                                                    หวัหน้ากลุ่มแผนงานและประกันคุณภาพ 
 
 
 
                     (ลงชื่อ)…............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                     (นางเจริญสินธุ์   มุสิกปาน) 
                                                           หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
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                                                 (ลงชื่อ).......   ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                               (นายประดิษฐ์  เจนดี) 
                            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
 
 
 

                             (ลงชือ่)..........................................    .......ผู้อนุมัติโครงการ 
                      (นายเกียรติศักดิ์  วจีศิริ) 
                            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
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ชื่อโครงการ        2.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
กลุ่ม       กลุ่มบริหารแผนงานและประกันคุณภาพ 
แผนงาน       พัฒนากระบวนการบริหาร จัดการ และการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
จุดเน้น สพฐ.          ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
                               และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
มาตรฐานการศึกษา  ข้อที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผู้รับผิดชอบ                     นายสุรกิจ  นองขมวด นางสาววรารัตน์  ขันลื้อ นายเสฏฐวุฒิ  รอดอินทร์ 
ลักษณะโครงการ               โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาการด าเนินงาน     เมษายน 2564 -  มีนาคม 2565 
 

 

1.หลักการและเหตุผล 
จากผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ประจ าปี 2563  

พบว่าการด าเนินกิจกรรมต่างๆในโครงการสามารถด าเนินการตามแผนที่ตั้งไว้ โดยมีร้อยละความส าเร็จสูงกว่า
ค่าเป้าหมายโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ประจ าปี 2563ที่ตั้งไว้  แต่ยังมีบางจุดที่ควรพัฒนาในบางกิจกรรม เช่น 
การเชิญวิทยากรภายนอกมามีส่วนร่วมในการพัฒนางานประกันคุณภาพทางการศึกษา          

อย่างไรก็ตาม  โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญของโครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา เพื่อมุ่งเน้นการบริหารและการจัดการศึกษาเป็นกลไกส าคัญของการ
ปฏิรูปการศึกษาในอันที่จะท าให้การปฏิรูปการศึกษาขับเคลื่อนไปได้ทั้งระบบ โดยที่โรงเรียนบ้านแก่งวิทยามี
การบริหารงานเป็น 6 กลุ่ม คือ กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารบุคคล กลุ่ม
บริหารทั่วไป กลุ่มแผนงานและประกันคุณภาพ และกลุ่มกิจการนักเรียน ซึ่งมีการบริหารงานโดยค านึงถึงหลัก
ในการกระจายอ านาจและจัดสรรอ านาจหน้าที่ในแต่ละกลุ่ม เพื่อเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่องมีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการ
นิเทศภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน 
ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาอีกด้วย 

ด้วยเหตุนี้เอง โรงเรียนบ้านแก่งวิทยาจึงได้การด าเนินการพัฒนาโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา ประจ าปี 2564  เพ่ือเสริมสร้าง เพ่ิมพูนและส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 

 

 

 

 



98 
 

2.วัตถุประสงค์ 
      2.1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งในส่วนการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  (งานแผนงาน) 
 2.2 สถานศึกษามีการวางแผนงาน/โครงการ และจัดทรัพยากรที่ใช้ในงานสารสนเทศของสถานศึกษา 
ประสานงานด้านความร่วมมือเกี่ยวกับข้อมูลกับงานต่าง ๆ ในกลุ่มบริหารงานต่างเพ่ือรวบรวม (งานแผนงาน) 
และจัดระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้องเหมาะสมและทันสมัยที่จะบ่งบอกถึงสภาพปัญหาความต้องการ 
 2.3  สถานศึกษามีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของโรงเรียน เกณฑ์การประเมินมาตรฐานแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาและจัดท าเอกสารเผยแพร่ข้อมูลให้งานในฝ่ายได้ใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ปัญหา 
หรือพัฒนางานในฝ่ายต่อไป  (งานแผนงาน) 
        2.4  สถานศึกษามีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจกลุ่มบริหารทั่วไป 
วิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเนินงาน ก าหนดปัจจัยเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง 
ก าหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในการด าเนินงานของสถานศึกษาและ 
ประเมินผลการด าเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่ก าหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม 
และสรุปรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน  (งานควบคุมภายใน) 
        2.5  สถานศึกษามีการจัดระบบโครงสร้างองค์กรให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษามีการก าหนดเกณฑ์การประเมินเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและ
ตัวชี้วัดของกระทรวง เป้าหมายความส าเร็จของเขตพ้ืนที่การศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (งานประกันคุณภาพการศึกษา) 
        2.6  สถานศึกษามีการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ให้บรรลุผลตามเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาและมีการด าเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  (งานประกันคุณภาพการศึกษา) 
 

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 
      1. สถานศึกษามีการส่งเสริมการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งในส่วนการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาการน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มีการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ได้ร้อยละ 95 
      2. สถานศึกษามีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา ได้ร้อยละ 95 
      3. สถานศึกษามีการจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร้อยละ 95 
      4. สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากร ร้อยละ 95 
      5. สถานศึกษามีให้ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษา ร้อยละ 95 
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ด้านคุณภาพ 
      1. สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผน 
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาการน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  
      2. สถานศึกษามีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา 
      3. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
      4. สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากร  
      5. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  
4.กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
          4.1  กิจกรรมที่ 1  พัฒนางานประกันคุณภาพทางการศึกษา          
  4.2  กิจกรรมท่ี 2  พัฒนาแผนงาน 
          4.3  กิจกรรมที่ 3  พัฒนางานควบคุมภายใน 
 
5.วิธีการด าเนินงาน 
ที ่ งาน/กิจกรรม เวลา ผู้รับผิดชอบ สถานที่ด าเนินงาน 
1. การวางแผนและระบบการปฏิบัติงาน (Plan) 

-เสนอโครงการ 
-ประชุมวางแผน 
-ออกค าสั่งปฏิบัติงาน 

มี.ค. 64 
มี.ค. 64 
มี.ค. 64 

ครูสุรกิจ   นองขมวด 
ครูเจริญสินธุ์  มุสิกปาน 
ครูเสฎฐวุฒิ รอดอินทร์ 
ครู วรารัตน์ ขันลื้อ  

โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 

2. 
 

การด าเนินการตามแผนและระบบการ
ปฏิบัติงาน (Do)  
กิจกรรมที่ 1  พัฒนางานประกันคุณภาพทาง
การศึกษา          
กิจกรรมที่ 2  พัฒนาแผนงาน 
กิจกรรมที่ 3  พัฒนางานควบคุมภายใน 

พ.ค.64 –  
ก.พ.  65 
 

ครูสุรกิจ   นองขมวด 
ครูเสฎฐวุฒิ รอดอินทร์ 
ครู วรารัตน์  ขันลื้อ 
 

โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 

3. การตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
-ประเมินผลและสรุปผล 

มี.ค. 65 ครูสุรกิจ   นองขมวด 
ครูเสฎฐวุฒิ รอดอินทร์ 
ครูวรารัตน์  ขันลื้อ 

โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
 
 
 

4. การปรับปรุงและพัฒนา (Action) 
-รายงานผลการด าเนินโครงการ 

มี.ค. 65 ครูสุรกิจ   นองขมวด 
ครูเสฎฐวุฒิ รอดอินทร์ 
ครูวรารัตน์  ขันลื้อ 

โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
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งบประมาณที่ใช้ 14,400  บาท 
 

6.  รายละเอยีดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/และค าชี้แจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามรายการและและ
กิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

พัฒนางานประกันคุณภาพทางการศึกษา          7,200   7,200 
พัฒนาแผนงาน 7,200   7,200 
พัฒนางานควบคุมภายใน     

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 14,400    
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสที่ 3 
(1 เม.ย.65-30มิ.ย.65 ) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1ก.ค.63-30ก.ย.63) 

ไตรมาสที่ 1 
( 1 ต.ค.64-31ธ.ค.64 ) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1ม.ค.65-31มี.ค.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
  7,200    7,200  

8.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. สถานศึกษามีการส่งเสริมการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
อย่างเป็นระบบ ทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
การน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ได้ร้อยละ 95 
2. สถานศึกษามีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา            
ได้ร้อยละ 95 
3. สถานศึกษามีการจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร้อยละ 95 
4. สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา 
บุคลากร ร้อยละ 95  
      5. สถานศึกษามีให้ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน 
ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา           
ร้อยละ 95 
 
 
 

 
-สัมภาษณ์ 
-สอบถาม 
-สังเกต 
 
 
 
 
 
-สัมภาษณ์ 
-สอบถาม 
-สังเกต 
 

 
-แบบสัมภาษณ์ 
-แบบสอบถาม 
-แบบสังเกต 
-ภาพถ่าย 
 
 
 
 
-แบบสัมภาษณ์ 
-แบบสอบถาม 
-แบบสังเกต 
-ภาพถ่าย 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลลัพธ์ 
ความพึงพอใจของบุคลากรและชุมชนในการบริหารจัดการโรงเรียนมีการ
พัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของครู – อาจารย์ ส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษาของนักเรียน  

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

     1.  ครู – อาจารย์ มีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมประเมินผลและรับรู้ร่วมกันโดย ใช้
โรงเรียนเป็นฐานและเพ่ิมประสิทธิผลและประสิทธิภาพการบริหารการจัดการทางการศึกษา 

 
 

                                              (ลงชื่อ)      ...........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ          
                                      (นายเสฏฐวุฒิ   รอดอินทร์) 
     
 
                                             (ลงชื่อ)      ...........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ          
                                      (นางสาววรารัตน์    ขันลื้อ) 
 
 
 
                                             (ลงชื่อ)      ....................................... ....ผู้รับผิดชอบโครงการ          
                                       (นายสุรกิจ  นองขมวด) 
 
 
                  (ลงชื่อ)....       ................................. .......ผู้เหน็ชอบโครงการ 
                        (นายสุรกิจ  นองขมวด) 
                                                      หัวหน้ากลุ่มแผนงานและประกันคุณภาพ 
 
 
                                              (ลงชื่อ)…..................................... .              ผู้เหน็ชอบโครงการ 
                                ( นางเจริญสินธุ์   มุสิกปาน) 
                                                           หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
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                                     (ลงชื่อ)........................................                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                (นายประดิษฐ์  เจนดี) 
                              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
   
 
 
 
 

                                 (ลงชื่อ)...........................................          . ผู้อนุมัติโครงการ 
                       (นายเกียรติศักดิ์  วจีศิริ) 
                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
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โครงการ   2.3 พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย 
แผนงาน   พัฒนากระบวนการบริหาร จัดการ และการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ที่  
                     กลยุทธ์ที ่1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  กลยุทธ์ที ่3. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  กลยุทธ์ที ่4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการเพื่อให้โรงเรียนเป็น
         สังคมแห่งการเรียนรู้ 
จุดเน้น สพฐ.   
           ยุทธศาสตร์ที่ 1 หลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
           ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการ   
ผลการปฏิบัติตามโครงการนี้ส่งผลถึงมาตรฐาน 
               มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน     
  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ผู้รับผิดชอบ    นางสุมิตรา   ประชัน , นางสาวกัญญารัตน์   มิ่งมิตร  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2564 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

การเรียนการสอนจะท าให้เป็นไปตามขั้นตอนและมีระเบียบแบบแผนถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษา พ.ศ. 2544 จึงท าให้มีการเรียนการสอนบรรลุผลเป็นอย่างดี จ าเป็นต้องมีการเขียนโครงสร้างแผน 
และแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชานั้น ๆ มีครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีพอเพียง เหมาะสม จัดกิจกรรม
การเรียนการสอน การวัดประเมินผล  มีทักษะกระบวนการนึกถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้งปฏิบัติตาม
นโยบายทางการศึกษา เพ่ือการศึกษาระดับชาติสืบไป  

ด้วยเหตุนี้เองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  จึงได้การด าเนินการโครงการ พัฒนาส่งเสริม สนับสนุน การเรียน
การสอน ได้จัดประชุมระดมความคิดจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา จัดท าการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ซ่ึงจะช่วยให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  เพ่ือให้นักเรียนคุณภาพ
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด  ครูสามารถพัฒนาตนเอง ด้านการออกแบบ และจัดการการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือปรับปรุงระบบงานวิชาการ  
2.2 เพ่ือให้การจัดท าตารางเรียนตารางสอนและสื่อการจัดการเรียนการสอน 
2.3 นักเรียนสามารถปรับตนเองให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน 
2.4 นักเรียนมีความภาคภูมิใจในการจบการศึกษา 
2.6 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น 
2.7 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2.8 เพ่ือวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
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2.9 เพ่ือรายงานผลการจัดการเรียนการสอน 
2.10 เพ่ือพัฒนาข้อมูลนักเรียน 

 

3.  เป้าหมาย     
     3.1  เชิงปริมาณ 

-โรงเรียนบ้านแก่งวิทยามีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
-โรงเรียนบ้านแก่งวิทยามีจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 

 ความสามารถและความสนใจ 
-โรงเรียนบ้านแก่งวิทยามีจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 

ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 
-โรงเรียนบ้านแก่งวิทยาสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป

ความรู้ ได้ด้วยตนเอง 
-ครูทุกคนได้รับนิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียน การสอนอย่าง

 สม่ าเสมอ 
    3.2  เชิงคุณภาพ 
          -ครูจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  

-ครูมีและจัดท าโครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่สอน  
-นักเรียนสามารถปรับตนเองให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน 
-นักเรียนมีความภาคภูมิใจในการจบการศึกษา 

           -นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีข้ึน 
4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. การวางแผนและระบบการปฏิบัติงาน (Plan) 

-เสนอโครงการ 
-ประชุมวางแผน 
-ออกค าสั่งปฏิบัติงาน 

ตลอดปีการศึกษา 
2564 

นางสุมิตรา  
ประชัน 

2. การด าเนินการตามแผนและระบบการปฏิบัติงาน 
(Do) 
-กิจกรรมพัฒนางานวิชาการ 
-กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  

ตลอดปีการศึกษา 
2564 

นางสุมิตรา  
ประชัน 

3. การตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
-ประเมินผลและสรุปผล 

ตลอดปีการศึกษา 
2564 

นางสุมิตรา  
ประชัน 

4. การปรับปรุงและพัฒนา (Action) 
-รายงานผลการด าเนินโครงการ 

ตลอดปีการศึกษา 
2564 

นางสุมิตรา  
ประชัน 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ 4,500 บาท 
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6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และค าชี้แจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและและกิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมพัฒนางานวิชาการ 2,000 - - 2,000 
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 1,600 - - 1,600 
     

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 3,600   3,600 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสที่ 3 
( 1 เม.ย. 62-30 มิ.ย. 62 ) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ก.ค. 62-30 ก.ย. 62) 

ไตรมาสที่ 1 
( 1 ต.ค. 62-31 ธ.ค. 62 ) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ม.ค. 63-31 มี.ค. 63) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
2,000    1,600    

        
 

 
8.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
-โรงเรียนบ้านแก่งวิทยามีหลักสูตร
สถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ท้องถิ่น 
-โรงเรียนบ้านแก่งวิทยามีจัดรายวิชา
เพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียน
ตามความถนัด ความสามารถและความ
สนใจ 
-โรงเรียนบ้านแก่งวิทยามีจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนอง
ความต้องการ ความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจของผู้เรียน 
-โรงเรียนบ้านแก่งวิทยาสนับสนุนให้ครูจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
-ครูทุกคนได้รับนิเทศภายใน ก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุง
การเรียน การสอนอย่างสม่ าเสมอ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลลัพธ์ 
-ครูจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
-ครูมีและจัดท าโครงสร้างแผนการจัดการ
เรียนรู้ในรายวิชาที่สอน  
-นักเรียนสามารถปรับตนเองให้เหมาะสม
กับการเรียนการสอน 
-นักเรียนมีความภาคภูมิใจในการจบ
การศึกษา 
-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น 

-สอบถาม 
-สังเกต 

 

-แบบสอบถาม 
-แบบสังเกต 
 

 
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 มีระบบงานวิชาการที่มีประสิทธิภาพ 
9.2 มีตารางเรียนตารางสอนและสื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
9.3 นักเรียนปรับตนเองเหมาะสมกับการเรียนการสอน 
9.4 นักเรียนมีความภาคภูมิใจในการจบการศึกษา 
9.6 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น 
9.7 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
9.8 ครูมีวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
9.9 ครูรายงานผลการจัดการเรียนการสอนทุกคน 
9.10 มีข้อมูลนักเรียนที่ถูกต้อง 
 

 
                                (ลงชื่อ)           ผู้รับผิดชอบโครงการ 
            (นางสุมิตรา   ประชัน) 
 
 
 
   (ลงชื่อ)     ผู้เสนอโครงการ 
          (นางสุมิตรา   ประชัน) 
                 หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
                              (ลงชื่อ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
        ( นางเจริญสินธุ์ มุสิกปาน ) 
               หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
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                           (ลงชื่อ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
        ( นายประดิษฐ์  เจนดี  ) 
                       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 
 
      (ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
                     ( เกียรติศักดิ์   วจีศิริ ) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
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ชื่อโครงการ   2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพด้านการบริหารงานบุคคล 

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลุ่ม  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
แผนงาน  พัฒนากระบวนการบริหาร จัดการ และการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์      ที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
จุดเน้น สพฐ.  ที่ 2  การผลติและพัฒนาครู  
มาตรฐานการศึกษา ที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ          นายนพดล   มุสิกปาน 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาการด าเนินงาน     เมษายน 2564 -  มีนาคม 2565 
 
 

1.หลักการและเหตุผล 
      การบริหารและการจัดการศึกษาเป็นกลไกส าคัญของการปฏิรูปการศึกษาในอันที่จะท าให้การปฏิรูป
การศึกษาขับเคลื่อนไปได้ทั้งระบบ โดยที่โรงเรียนบ้านแก่งวิทยามีการบริหารงานเป็น 6 กลุ่ม คือ กลุ่ม
บริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มแผนงานและประกัน
คุณภาพ และกลุ่มกิจการนักเรียน ซึ่งมีการบริหารงานโดยค านึงถึงหลักในการกระจายอ านาจและจัดสรร
อ านาจหน้าที่ในแต่ละกลุ่ม เพื่อเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน  สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบ  
    ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ได้ก าหนดให้ครูต้องมีการพัฒนาตนเอง ในวิชาชีพที่
ตนเองสอนอยู่สม่ าเสมอ    ครูทุกคนต้องเข้ารับการอบรม   ประชุม   สัมมนา  น านักเรียนไปเข้าร่วม การ
แข่งขัน เพ่ือวัดความรู้ในวิชาที่ได้เรียนมา ดังนั้น กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบุคลากรและการพัฒนาบุคลากร 
ด้านการบริหาร กฎหมาย  จึงจ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติการ ในส่วนที่
เกี่ยวข้องเพ่ือเก็บรวบรวม ข้อมูลการเข้ารับการอบรม  ประชุม  สัมมนา  น านักเรียนไปเข้าร่วมการแข่งขัน 
เพ่ือวัดความรู้ในวิชาที่ได้เรียนมา  ของข้าราชการครูทุกคน 
                    กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาคน ให้มีความก้าวหน้า จะน ามา
ซึ่งการพัฒนางานในหน้าที่รับผิดชอบ  นั่นก็คือ การพัฒนาผู้เรียนและชุมชนให้เข้มแข็ง 
2.วัตถุประสงค์ 
      1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน   
 

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 80  
2. จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน ร้อยละ 80 
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ด้านคุณภาพ 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพมากขึ้น 
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนมากข้ึน 
 
4.กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
         4.1 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาด้านการบริหารงานบุคคล   ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         4.2  กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมส่งเสริมขวัญและก าลังใจ  กิจกรรมส่งเสริมวิทยฐานะ 
         4.3  กิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนในฝัน และ ประเทศ
อาเซียน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5.วิธีการด าเนินงาน 
ที ่ งาน/กิจกรรม เวลา ผู้รับผิดชอบ สถานที่ด าเนินงาน 
1. การวางแผนและระบบการปฏิบัติงาน 

Plan) 
-เสนอโครงการ 
-ประชุมวางแผน 
-ออกค าสั่งปฏิบัติงาน 

 
มี.ค. 64 
มี.ค. 64 
มี.ค. 64 

 
ครูนพดล 

คณะครูทุกคน 
คณะครูทุกคน 
 

 
โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 

2. 
 

การด าเนินการตามแผนและระบบการ
ปฏิบัติงาน (Do)  
-การจัดท าแผนการพัฒนาครู 
-  ด าเนินการพัฒนาครู 
-จัดครูเข้ารับการพัฒนาและอบรมตาม
หลักสูตรที่ ท าการสอน , พัฒนาด้านการ
บริหารงานบุคคล , กิจกรรมส่งเสริมขวัญและ
ก าลังใจ  กิจกรรมส่งเสริมวิทยฐานะ  ทัศน
ศึกษา  ดูงาน ของครู 
-ครูผู้เข้ารับการพัฒนาและอบรม รายานผล
การพัฒนาและอบรมต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
-ประเมินครูหลังการพัฒนาและอบรม 

 

มี.ค. 64 - 
พ.ค.  65 

 

 
คณะครูทุกคน 

 
 

 
โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 

3. การตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
-ประเมินผลและสรุปผล 

 
มี.ค. 65 

 
ครูนพดล 

 
โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 

4. การปรับปรุงและพัฒนา (Action) 
-รายงานผลการด าเนินโครงการ 

 
มี.ค. 65 

 
ครูนพดล 

 

 
โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 

งบประมาณที่ใช้ 77,000  บาท 
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6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และค าชี้แจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

พัฒนาด้านการบริหารงานบุคคล งานธุรการ 8,640   8,640 
,กิจกรรมส่งเสริมขวัญและก าลังใจ   
กิจกรรมส่งเสริมวิทยฐานะ   

2,240 
4,000 

  
2,240 
4,000 

ทัศนศึกษา  ดูงาน ของครู 50,000  50,000  
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 64,880  50,000 14,880 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสที่ 3 
( 1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 64 ) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 1 
( 1 ต.ค. 64-31 ธ.ค. 64 

) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ม.ค. 65-31 มี.ค. 

65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
    8,640    
    2,240    
    4,000    
    50,000    

 

 
8.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาครู บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญ ทางวิชาชีพ ร้อยละ 80  
2. จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและ
การเรียนรู้ ของผู้เรียน  ร้อยละ 80 
 

 
-สัมภาษณ์ 
-สอบถาม 
-สังเกต 
 

 
-แบบสัมภาษณ์ 
-แบบสอบถาม 
-แบบสังเกต 
-ภาพถ่าย 
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9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด  

      2. จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน ใน
วิชาชีพชั้นสูงต่อไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
 

                                                 (ลงชื่อ) ............... .......................      .....ผู้รับผดิชอบโครงการ          
                                   (นายนพดล  มุสิกปาน) 
 
 

                                           (ลงชื่อ)...........................................         .ผู้เสนอโครงการ 
                                                              (นายนพดล  มุสิกปาน) 
                                                          หัวหน้ากลุม่บริหารงานบุคคล 
 
 
                     (ลงชื่อ) ...    ............... ............................ ผู้เห็นชอบโครงการ 
                           (นายสุรกิจ  นองขมวด) 
                                                       หัวหน้ากลุ่มแผนงานและประกันคุณภาพ 
 
 
                      (ลงชื่อ)…......................................     ......ผู้เห็นชอบโครงการ 
                       (นางเจริญสินธุ์   มุสิกปาน) 
                                                           หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
 
 

                                 (ลงชื่อ)............................................         .....ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                (นายประดิษฐ์  เจนดี) 
                            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
 
 
   

                                    (ลงชื่อ)...................................          ..........ผู้อนุมัติโครงการ 
                          (นายเกียรติศักดิ์  วจีศิริ) 
                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
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ชื่อโครงการ   2.5 โครงการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
แผนงาน   พัฒนากระบวนการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ที่  
                     กลยุทธ์ที่ 2. กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 3. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการเพื่อให้โรงเรียนเป็น
        สังคมแห่งการเรียนรู้ 
จุดเน้น สพฐ.   
           ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ผลการปฏิบัติตามโครงการนี้ส่งผลถึงมาตรฐาน 
               มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน     
  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                     มาตรฐานที่ 4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
ผู้รับผิดชอบ   นายสมศักดิ์  โพธิ์แย้ม 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 256๔  
 

1. หลักการและเหตุผล 
 จากผลการประเมินโครงการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกประจ าปี 2563 พบว่าการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆในโครงการไม่สามารถด าเนินการตามแผนที่ตั้งไว้เนื่องจากปัจจัยต่างๆตามสถานการณ์บ้านเมือง เช่น
กรณีโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด19) ท าให้กิจกรรมต่างๆถูกระงับไป 
 ดังนั้นโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการนี้ขึ้นในปีการศึกษา 2564 เพ่ือพัฒนา
นักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมี
วิถีชีวิตที่เป็นความสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง 

สถานศึกษามีภารกิจหลักคือการจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในและนอก  
ห้องเรียนโดยมีการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ให้มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย มีกิจกรรม
การจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน โดยให้ครู
นักเรียน  และชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานอย่างมีระบบ เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อม ทางกายภาพที่ดี เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ จึงเห็นสมควรจัดโครงการจัดสภาพแวดล้อม ทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพข้ึน 
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 2.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่ดี  และสภาพแวด
ส้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัย 
 
 3.  เป้าหมาย     
    เป้าหมายเชิงปริมาณ 
      ๑ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น  สวยงาม มีความปลอดภัย ร้อยละ ๙๐ 
     ๒.อาคารเรียน อาคารประกอบ มีสภาพดี สะอาด สวยงามและปลอดภัย ร้อยละ ๙๐ 
      ๓.โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน  ร้อยละ ๙๐ 
 
    เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
      ๑.   นักเรียนร้อยละ 9๐ เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
          ๒.  อาคารเรียนอาคารประกอบมีคุณภาพพร้อมใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ 
     ๓.  ครูและนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างปลอดภัย 
 
4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. การวางแผนและระบบการปฏิบัติงาน (Plan) 

-เสนอโครงการ 
-ประชุมวางแผน 
-ออกค าสั่งปฏิบัติงาน 

 
มีนาคม ๒๕๖๔ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

นายสมศักดิ์  โพธิ์แย้ม 

2. การด าเนินการตามแผนและระบบการปฏิบัติงาน 
(Do) 
-กิจกรรม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ 
-กิจกรรม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ 
-กิจกรรม ซ่อมบ ารุงระบบสาธารณูปโภค 
-กิจกรรม รักษาความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ 
-กิจกรรม เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
-กิจกรรม โรงเรียนปลอดขยะ 

ตลอดปีการศึกษา 
 

นายสมศักดิ์  โพธิ์แย้ม 

3. การตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
-ประเมินผลและสรุปผล 

มีนาคม ๒๕๖๕ นายสมศักดิ์  โพธิ์แย้ม 

4. การปรับปรุงและพัฒนา (Action) 
-รายงานผลการด าเนินโครงการ 

มีนาคม ๒๕๖๕ นายสมศักดิ์  โพธิ์แย้ม 

 

 
5.  งบประมาณที่ใช้    ๗๒,๐๐๐  บาท 
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6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และค าชี้แจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและและกิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ๑๐.๐๐๐ ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐ 
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ ๑๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐  ๘,๐๐๐ 
ซ่อมบ ารุงระบบสาธารณูปโภค ๑๐,๐๐๐   ๑๐,๐๐๐ 
รักษาความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ๓๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ 
เพ่ือชาติ ศาสน์กษัตริย์ ๓,๐๐๐   ๓,๐๐๐ 
โรงเรียนปลอดขยะ ๙,๐๐๐   ๙,๐๐๐ 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น ๗๒,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐  ๕๕,๐๐๐ 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสที่ 3 
( 1 เม.ย. 6๔-30 มิ.ย. 6๔ ) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ก.ค. 6๔-30 ก.ย. 6๔) 

ไตรมาสที่ 1 
( 1 ต.ค. 6๔-31 ธ.ค. 6๔ ) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ม.ค. 6๕-31 มี.ค. 6๕) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐  ๒๒,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐  

 

 
8.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
๑.โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดี มี
บรรยากาศร่มรื่น ปลอดภัย 
๒.อาคารเรียนอาคารประกอบได้รับการ
ดูแลให้มีสภาพดี ปลอดภัย 

 
สังเกต   
สัมภาษณ์ 
สอบถาม 

 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ 
๑.บริเวณโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น นักเรียน
มีความสุขและปลอดภัย 
๒.อาคารเรียนอาคารประกอบมีสภาพดี 
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
สังเกต 
สัมภาษณ์ 
สอบถาม 

 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 
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9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.   สภาพอาคารเรียน อาคารประกอบ มีความมั่นคง ปลอดภัย พร้อมใช้งาน เอ้ือต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
2.   บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3.  .นักเรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่า 
สม่ าเสมอ 

  
 
                                 (ลงชื่อ)              ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          (นายสมศักดิ์    โพธื์แย้ม  ) 
 
 
 
        (ลงชื่อ)     ผู้เสนอโครงการ 
            (นายสมศักดิ์    โพธิ์แย้ม) 
                หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
                                         (ลงชื่อ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (  นางเจริญสินธุ์   มสุิกปาน ) 
                       หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
 
 
                                         (ลงชื่อ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  ( นายประดิษฐ์  เจนดี  ) 
           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 
 
              (ลงชื่อ)     ผู้อนุมัติโครงการ 
                          ( นายเกียรติศักดิ์  วจีศิริ ) 
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
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โครงการ  2.6 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ้
แผนงาน  พัฒนากระบวนการบริหาร จัดการ และการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา  
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่ กลยุทธ์ที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
จุดเน้น สพฐ.   ยุทธศาสตร์ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ผลการปฏิบัติตามโครงการนี้ส่งผลถึงมาตรฐาน    
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ     
ผู้รับผิดชอบ  นางสุมิตรา  ประชัน  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา  2564  
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 จากผลการประเมินโครงการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2563 พบว่าการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการในบางกิจกรรมไม่
สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากเกิดสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดในปีดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
ทางโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของโครงการที่ช่วยให้การจัดการศึกษาพัฒนา
ยิ่งขึ้นไป 
 ตามยุทธศาสตร์  ข้อที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สถานศึกษาต้องจัดระบบการจัดหาการพัฒนา  และการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือให้ใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  ดังนั้นการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
ของโรงเรียนจึงมีความส าคัญในการเป็นสื่อประสานให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเป็น
ข้อมูลในการเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ของโรงเรียนสู่ชุมชน  
 จากหลักการดังกล่าวเห็นสมควรให้มีการจัดท าโครงการจัดระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  ซึ่งทางโรงเรียนได้ตระหนักเห็นถึงความส าคัญในข้อนี้ และ
เพ่ือให้การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  การจัดการเรียนรู้  ตลอด
ถึงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน นักเรียน และชุมชน ตลอดจนการติดตั้งซ่อมแซมกล้องวงจรปิด
ภายในโรงเรียนให้มีคุณภาพดีมากยิ่งข้ึน  
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อจัดระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศและกล้องวงจรปิดภายในโรงเรียน 
2. เพ่ือพัฒนาบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งด้านบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม 

3.    เป้าหมาย     
      3.1  เชิงปริมาณ 

นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน  จ านวนอย่างน้อย  ร้อยละ 8๕  มีความพึงพอใจต่อการจัดการ
สารสนเทศ และกล้องวงจรปิดของโรงเรียนในระดับมากท่ีสุด 
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 3.2  เชิงคุณภาพ 
นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  ได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางโรงเรียน  การจัดการสารสนเทศ

และการจัดการกล้องวงจรปิดมีความพึงพอใจต่อการด าเนินการ  อยู่ในระดับมากที่สุด 
 
4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. การวางแผนและระบบการปฏิบัติงาน (Plan) 

-เสนอโครงการ 
-ออกค าสั่งปฏิบัติงาน 

 
 
24  มีนาคม 6ภ 
พฤษภาคม  64 
 

 
 
นางสุมิตรา  
ประชัน 
 

2. 
 

การด าเนินการตามแผนและระบบการปฏิบัติงาน 
(Do) 

 
 

 
 

 - เว็บไซต์โรงเรียน 
-การจัดเอกสารวารสาร 

ตลอดปีการศึกษา 2564 
ตลอดปีการศึกษา 2564 
 

ครูสุมิตรา 
ครูสุมิตรา 

 -จัดการอินเทอร์เน็ตและกล้องวงจรปิด ตลอดปีการศึกษา 2564 ครูสมศักดิ์  
 -จัดท าแผ่นป้ายไวนิล ข่าวสารต่าง ๆ ของทาง

โรงเรียน 
ตลอดปีการศึกษา 2564 
 

ครูสุมิตรา  
 

    

3. การตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
-ประเมินผลและสรุปผล 

 
มีนาคม  65 

 
นางสุมิตรา  
ประชัน 

4. การปรับปรุงและพัฒนา (Action) 
-รายงานผลการด าเนินโครงการ 

 
มีนาคม  65 

 
นางสุมิตรา  
ประชัน 

 
5.  งบประมาณที่ใช้  งบประมาณ  20,700  บาท 
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6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และค าชี้แจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. การจัดท าเว็บไซต์โรงเรียน เงินอุดหนุน  3,210  
2. การจัดท าเอกสาร  วารสารของโรงเรียน เงินอุดหนุน   500 
3. จัดท าเอกสาร  แผ่นป้ายไวนิล  ข่าวสาร    ต่าง ๆ ของ

ทางโรงเรียน 
เงินอุดหนุน  2,590  

4. ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต กล้องงวงจรปิดภายใน
โรงเรียนและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เงินอุดหนุน   14,400 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 20,700  5,800 14,900 
รวมทั้งสิ้น 20,700 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสที ่3 
( 1 เม.ย. 6๓-30 มิ.ย. 6๓ 

) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ก.ค. 6๓-30 ก.ย. 6

๓) 

ไตรมาสที่ 1 
( 1 ต.ค. 6๓-31 ธ.ค. 6

๓ ) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ม.ค. 6๔-31 มี.ค. 6

๔) 
งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

13,490  2,000  3,210  2,๐00  
 

8.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน  จ านวนอย่าง
น้อย  ร้อยละ 8๕  มีความพึงพอใจต่อการ
จัดการสารสนเทศ และกล้องวงจรปิดของ
โรงเรียนในระดับมากท่ีสุด 

 
การส ารวจ /  การสอบถาม 

 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 

ผลลัพธ์ 
นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  ได้รับข้อมูล
ข่าวสารจากทางโรงเรียน  การจัดการ
สารสนเทศและการจัดการกล้องวงจรปิดมี
ความพึงพอใจต่อการด าเนินการ  อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 
 

 
การส ารวจ /  การสอบถาม 

 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีข้ึน เพ่ือการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น 
2.  ชุมชนกับโรงเรียนมีความสัมพันธ์และมีความเข้าใจตรงกัน 

  3. สารประชาสัมพันธ์ได้รับความนิยมและเป็นที่ชื่นชอบของครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
  4. ชุมชนให้ความสนับสนุนโรงเรียนในด้านต่างๆ อย่างดี 

5. คณะครูนักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการดูแลปรับปรุงเทคโนโลยีและกล้อง
วงจรปิดของโรงเรียน  

 
 

                                       (ลงชื่อ)            ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                           (นางสมุิตรา   ประชัน) 
                           ครูช านาญการพิเศษ 

 
 

                                 (ลงชื่อ)                   ผู้เสนอโครงการ 
                       (นายสมศักดิ์  โพธิ์แย้ม) 

                        หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 
 
 

                                     (ลงชื่อ)                     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นางเจริญสินธุ์  มุสิกปาน) 
             หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

 
 
 

                                         (ลงชื่อ)                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
                   (นายประดิษฐ์  เจนดี)   

                          ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 

                               (ลงชื่อ)     ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                             (นายเกียรติศักดิ์  วจีศิริ) 
                                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
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โครงการ   3.1 จัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง และ สามารถน าไป ประยุกต์ใช้ใน 
 ชีวิตได้  
แผนงาน   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ที่  
                     กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
จุดเน้น สพฐ.   
                     ยุทธศาสตรท์ี่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด 

ความสามารถในการแข่งขัน   
ผลการปฏิบัติตามโครงการนี้ส่งผลถึงมาตรฐาน 
               มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน       
ผู้รับผิดชอบ   นางสุมิตรา  ประชัน 
ลักษณะโครงการ      ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖4 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

จากผลการประเมินโครงการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จดัการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2563 พบว่าการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการในบางกิจกรรมไม่
สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากเกิดสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดในปีดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
ทางโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของโครงการที่ช่วยให้การจัดการศึกษาพัฒนา
ยิ่งขึ้นไป 

การเรียนการสอนจะท าให้เป็นไปตามขั้นตอนและมีระเบียบแบบแผนถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษา พ.ศ. 2544 จึงท าให้มีการเรียนการสอนบรรลุผลเป็นอย่างดี จ าเป็นต้องมีการเขียนโครงสร้างแผน 
และแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชานั้น ๆ มีครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีพอเพียง เหมาะสม จัดกิจกรรม
การเรียนการสอน การวัดประเมินผล  มีทักษะกระบวนการนึกถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้งปฏิบัติตาม
นโยบายทางการศึกษา เพ่ือการศึกษาระดับชาติสืบไป  

ด้วยเหตุนี้เองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  จึงได้การด าเนินการโครงการ พัฒนาส่งเสริม สนับสนุน การเรียน
การสอน ได้จัดประชุมระดมความคิดจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา จัดท าการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ซึ่งจะช่วยให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  เพ่ือให้นักเรียนคุณภาพ
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด  ครูสามารถพัฒนาตนเอง ด้านการออกแบบ และจัดการการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐาน การเรียนรู้ ตัวชี้วัด ของหลักสูตร  
๒. สถานศึกษาท่ีเน้น ผู้เรียนได้เรียนรู้โดย ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง   
๓. มีแผนการจัดการ เรียนรู้ที่สามารถ น าไปจัดกิจกรรมได้จริง 
๔. มีรูปแบบการ จัดการเรียนรู้เฉพาะ ส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็น และต้องการ ความช่วยเหลือ พิเศษ  
๕. ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก แสดง ความคิดเห็น สรุป องค์ความรู้ น าเสนอ 
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3.  เป้าหมาย     
     3.1  เชิงปริมาณ 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร ร้อยละ ๗๕ 
    3.2  เชิงคุณภาพ 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานของหลักสูตรทุกคน 
4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. การวางแผนและระบบการปฏิบัติงาน (Plan) 
-เสนอโครงการ 
-ประชุมวางแผน 
-ออกค าสั่งปฏิบัติงาน 

มี.ค. – เม.ย ๖4  

2. การด าเนินการตามแผนและระบบการปฏิบัติงาน (Do) 
-กิจกรรม 1. ความเป็นเลิศทางวิชาการ   กิจกรรมการเรียนรู้
เด็กพิเศษ 
-กิจกรรม 2 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
-กิจกรรม 3 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม สาระคณิตศาสตร์  
-กิจกรรม 4 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม สาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
-กิจกรรม 5 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม สาระ
วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 
-กิจกรรม 6พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม สาระการเรียนรู้
ศิลปะ 
-กิจกรรม 7 พัฒนาการเรียนกลุ่มสาระสุข ศึกษาและพล
ศึกษา  
-กิจกรรม 8 โครงการพัฒนาการเรียนการ สอนของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ  
-กิจกรรม 9 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม สาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 

พ.ค.๖4 – มี.ค ๖5  

3. การตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
-ประเมินผลและสรุปผล 

มี.ค.๖5  

4. การปรับปรุงและพัฒนา (Action) 
-รายงานผลการด าเนินโครงการ 

มี.ค. – เม.ย.๖5  

5.  งบประมาณที่ใช้   165,000  บาท 
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6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/และค าชี้แจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

-กิจกรรม 1  ความเป็นเลิศทางวิชาการกิจกรรมการ
เรียนรู้เด็กพิเศษ 
 

3๐,๐00 
  

3๐,๐00 

-กิจกรรม 2 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม           
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

            
11,000  

              
11,000  

-กิจกรรม 3 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์  
 

            
13,000  

              
13,000  

-กิจกรรม 4 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม สาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา   
 

            
11,000  

              
11,000  

-กิจกรรม 5 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม               
สาระวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
 

            
40,000  

              
40,000  

-กิจกรรม 6 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม                      
สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

            
12,000  

              
12,000  

-กิจกรรม 7 พัฒนาการเรียนกลุ่มสาระสุข                           
ศึกษาและพลศึกษา  
 

            
25,000  

              
25,000  

-กิจกรรม 8 โครงการพัฒนาการเรียนการ                          
สอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ  
 11,000 

  
11,000 

-กิจกรรม 9 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม                          
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

            
12,000  

  
            

12,000  
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 165,000   165,000 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

( 1 เม.ย. 62-30 มิ.ย. 62 
) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ก.ค. 62-30 ก.ย. 

62) 

ไตรมาสที่ 1 
( 1 ต.ค. 62-31 ธ.ค. 

62 ) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ม.ค. 63-31 มี.ค. 

63) 
งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

41,2๕๐  41,2๕๐  41,2๕๐  41,2๕๐  
        

 
8.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร ร้อยละ 
๗๕ 

 
สังเกต สัมภาษณ์ ทดสอบ 

แบบสังเกต  
แบบสัมภาษณ์  
แบบทดสอบ 

ผลลัพธ์ 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ตามมาตรฐานของหลักสูตรทุกคน 

 
สังเกต สัมภาษณ์ 

แบบสังเกต  
แบบสัมภาษณ์  

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เรียนมีกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐาน การเรียนรู้ ตัวชี้วัด ของหลักสูตร  
๒. ผู้เรียนได้เรียนรู้โดย ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง   
๓. ครูมีแผนการจัดการ เรียนรู้ทสี่ามารถ น าไปจัดกิจกรรมได้จริง 
๔. ผู้เรียนมีรูปแบบการ จัดการเรียนรู้เฉพาะ ส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็น และต้องการ ความช่วยเหลือ 
พิเศษ  
๕. ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก แสดง ความคิดเห็น สรุป องค์ความรู้ น าเสนอ 

 
                             
                                               (ลงชื่อ)             ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                        (  นางสุมิตรา    ประชัน   ) 
     
 
 
                   (ลงชื่อ)     ผู้เสนอโครงการ 
                              (  นางสมุิตรา ประชัน ) 
                                หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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                                                    (ลงชื่อ)                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
                           (  นางเจริญสินธุ์  มุสิกปาน ) 
                                   หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
 
 
 
 
                                                      (ลงชื่อ)                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
                               ( นายประดิษฐ์  เจนดี  ) 
                          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 
 
 
                             (ลงชื่อ)       ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            ( นายเกียติศักดิ์  วจีศิริ )   
                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
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โครงการ 3.2 ส่งเสริมการเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
แผนงาน   พัฒนากระบวนการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา 
กิจกรรมในโครงการ   รหัสกิจกรรม 3201 ชื่อกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ที่  
                     กลยุทธ์ที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
จุดเน้น สพฐ.   
           ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถ     ในการแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
  
ผลการปฏิบัติตามโครงการนี้ส่งผลถึงมาตรฐาน     
  มาตรฐานที่   3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายเสฏฐุวุฒิ   รอดอินทร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ    ตลอดปีการศึกษา 2564 
 
1. หลักการและเหตุผล 

จากผลการประเมินโครงการส่งเสริมการเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ ประจ าปี 2563 พบว่าการด าเนินกิจกรรมต่างๆในโครงการไม่สามารถด าเนินการตามแผนที่ตั้งไว้
เนื่องจากปัจจัยต่างๆตามสถานการณ์บ้านเมือง เช่น กรณีโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด19)ท าให้
กิจกรรมต่างๆถูกระงับไป 

อย่างไรก็ตาม  ทางโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญของโครงการที่
ช่วยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ของนักเรียนและการน านักเรียนเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งใน
ห้องเรียน          นอกห้องเรียน ชุมชนรอบๆสถานศึกษาหรือการน านักเรียนศึกษาเรียนรู้ในสถานที่ใหม่ๆเพ่ือ
การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนั้น อีกทั้งโครงการนี้ยังได้สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ข้อที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อีกด้วย 

ดังนั้น โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการนี้ขึ้นในปีการศึกษา 2564 เพ่ือ
เสริมสร้าง เพ่ิมพูนและส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
        2. วัตถุประสงค์ 

     1.  เพ่ือให้นักเรียนมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ 
ในการจัดการเรียนรู้ โดยโครงสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 
 2. เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนจากกิจกรรมต่างๆและผ่านประสบการณ์จริง 
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3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

 1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน          
และนอกชุมชนอย่างน้อย ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  
 2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งวิทยามีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยโครงสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 
 3. ร้อยละ 90 ของนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ได้พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองจากกิจกรรม
ต่างๆ ผ่านประสบการณ์จริง ร้อยละ 85 

เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ   
จัดการเรียนรู้อย่างคล่องแคล่วและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้แท้จริง 

 2. นักเรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนจากกิจกรรมต่างๆและผ่านประสบการณ์จริงส่งผล
ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น  
4.ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. การวางแผนและระบบการปฏิบัติงาน (Plan) 
-เสนอโครงการ 
-ประชุมวางแผน 

 
  27 มี.ค.  2563 
  16 พ.ค.  2563 

 
นายเสฏฐวุฒิ  รอดอินทร์ 
หัวหน้าระดับชั้น 

2. การด าเนินการตามแผนและระบบการปฏิบัติงาน (Do) 
- ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
- ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
- ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
- ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
- ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
- ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 
พ.ย. 63-ก.พ. 64 

 
ครูที่ปรึกษาแต่ละชั้นเรียน 

 

3. การตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
- การประเมินผลและสรุปผล 

1-31 มี.ค. 2564 นายเสฏฐวุฒิ  รอดอินทร์ 

4. การปรับปรุงและพัฒนา (Action) 
- รายงานผลการด าเนินโครงการ 

1-31 มี.ค. 2564 นายเสฏฐวุฒิ  รอดอินทร์ 
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5.งบประมาณที่ใช้  รายหัวละ ม.ต้น  250 บาท  รายหัวละ ม.ปลาย  300 บาท 

 

 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

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

1 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ของนักเรียนช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 

- - - - - - - / / / /  ครูที่ปรึกษา 
 

 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

 
8. การประเมินความส าเร็จโครงการ 
 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมิน เครื่องมือที่ใช้ ผู้รับผิดชอบ 
ผลผลิต 
1. ร้อยละ 90 ของนักเรียน
โรงเรียนบ้านแก่งวิทยาเข้าร่วม
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนและนอกชุมชนอย่างน้อย ปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง  
 
 
 
 

 
 
-การลงทะเบียน เข้า
ร่วมกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-บัญชีลงเวลาเข้าร่วม 
กิจกรรม 
- หนังสืออนุญาตของ 
ผู้ปกครอง 
 
 
 
 
 

 
 
นายเสฏฐวุฒิ  รอดอินทร์ 
ครูทีป่รึกษาแต่ละชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที ่

 
งาน/กิจกรรม 

ประเภทของเงิน 
เงินอุดหนุน
การศึกษา 

รายหัวกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้สถานศึกษา/อ่ืนๆ 

1. กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

- รายหัวละ 250 บาท - 

2 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

- รายหัวละ 300 บาท - 

3 กิจกรรมการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ   เชื่อมโยงกับโครงการ  
รวม -  - 

ไตรมาสที่ 3 
( 1 เม.ย. 65-30 มิ.ย. 65 ) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 1 
( 1 ต.ค. 64-31 ธ.ค. 64 ) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ม.ค. 65-31 มี.ค. 65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - - - รายหัวกิจกรรมทัศนศึกษา - - - 
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2.ร้อยละ 90 ของนักเรียน
โรงเรียนบ้านแก่งวิทยามีการใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดย
โครงสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่
หลากหลาย 
3.ร้อยละ 90 ของนักเรียน
โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา             
ได้พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองจาก
กิจกรรมต่างๆ ผ่านประสบการณ์
จริง ร้อยละ 85 

-การลงทะเบียน เข้า
ร่วมกิจกรรม 
- บันทึกในคู่มือฯ 
 
 
 
 
 
 
 
-การลงทะเบียน       
เข้าร่วมกิจกรรม 
- บันทึกในคู่มือฯ       
การทัศนศึกษา/แหล่ง
เรียนรู้ 

-บัญชีลงเวลาเข้าร่วม 
กิจกรรม 
- คู่มือการใช้สื่อ 
- แบบบันทึกการอ่าน 
 
 
 
 
 
 
-บัญชีลงเวลาเข้าร่วม 
กิจกรรม 
-แบบบันทึกผลการ
เรียนรู้นอกสถานที่ 
 

นายเสฏฐวุฒิ  รอดอินทร์ 
-งานห้องสมุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายเสฏฐวุฒิ  รอดอินทร์ 
 
 
 

ผลลัพธ์ 
1.นักเรียนสามารถใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การจัดการเรียนรู้อย่างคล่องแคล่ว
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้แท้จริง 
2.นักเรียนสามารถพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักเรียนจากกิจกรรม
ต่างๆและผ่านประสบการณ์จริง
ส่งผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนสูงขึ้น  

 
-การลงทะเบียน เข้า
ร่วมกิจกรรม 
- บันทึกในคู่มือฯ 
 
 
 
 
- แบบทดสอบ 
- ประเมินผลการเรียน 
รายปีการศึกษา 
 
 
 

 
-บัญชีเข้าร่วมกิจกรรม 
- คู่มือการใช้สื่อ 
- แบบบันทึกการอ่าน 
- ใบงาน 
- ภาพถ่าย 
 
 
-แบบ ปพ.5 
 
 

 
นายเสฏฐวุฒิ  รอดอินทร์ 
ครูที่ปรึกษาแต่ละชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
-งานวิชาการ 
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9.    ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์มากข้ึน 
2. นักเรียนมีการพฒันาด้านความคิด มีความรู้และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
3. นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนจากกิจกรรมต่างๆและผ่านประสบการณ์จริง 
4. เปิดกิจกรรมที่เปิดโลกทัศน์ให้นักเรียนได้มีโอกาสเห็น พบเจอ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ                                                  
5. นักเรียนสามารถน าประสบการณ์มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้                                                         
6. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ทีทักษะการเอาตัวรอด                             
7. ฝึกนักเรียนให้สามารถเข้าสังคม ท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้ 
 
 

 
 
                               (ลงชื่อ)     ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                         (  นายเสฏฐวุฒิ  รอดอินทร์   ) 
 
 
 
 
   (ลงชื่อ)     ผู้เสนอโครงการ 
                   (  นางสุมิตรา ประชัน ) 
                  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
 
 
   (ลงชื่อ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
                       (  นายสุรกิจ  นองขมวด ) 
             หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและประกันคุณภาพ 
 
 
 
 
                                (ลงชื่อ)               ผู้เห็นชอบโครงการ 
                     (นางเจริญสินธุ์  มุสิกปาน) 
       หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
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                                     (ลงชื่อ)          ผู้เห็นชอบโครงการ 

                           ( นายประดิษฐ์  เจนดี  ) 
                                           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 
 
 
                 (ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                 (นายเกียรติศักดิ์  วจีศิริ )  
                             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
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โครงการ   3.3 บริหารจัดการชั้นเรียนเชงิบวก 
แผนงาน   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   

ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
ข้อที่ 3. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
ข้อที่ 4  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการเพ่ือให้โรงเรียน 

  เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
จุดเน้น สพฐ.   
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด 
 ความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
 

ผลการปฏิบัติตามโครงการนี้ส่งผลถึงมาตรฐาน 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน     
• ส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับ

กฎหมายและวัฒนธรรม อันดีของสังคม      
      • ส่งเสริมการยอมรับที่จะอยู่รวมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

• ส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
ผู้รับผิดชอบ        นายธเนศ  อนุสรณ์ 

ลักษณะ โครงการ           ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตลอดปีการศึกษา 2564 
 

1. หลักการและเหตุผล 
จากผลการประเมินโครงการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกประจ าปี 2563 พบว่าการด าเนินกิจกรรม

ต่างๆในโครงการไม่สามารถด าเนินการตามแผนที่ตั้งไว้เนื่องจากปัจจัยต่างๆตามสถานการณ์บ้านเมือง เช่น
กรณีโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด19) ท าให้กิจกรรมต่างๆถูกระงับไป 
 ดังนั้นโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการนี้ขึ้นในปีการศึกษา 2564 เพ่ือพัฒนา
นักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมี
วิถีชีวิตที่เป็นความสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง 
           พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้ก าหนดความมุ่งหมายให้พัฒนานักเรียนให้
เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่
เป็นความสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาในรูปแบบของระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ครูทุกคนในโรงเรียน ซึ่งมีครูที่ปรึกษาเป็นหลัก
ส าคัญในการด าเนินการช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีความสามารถ และมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้เติบโต งอกงาม ดี เก่ง และมีความสุข 
 



132 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างท่ัวถึงและใกล้ชิด 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดี รู้จักตนเองและควบคุมตนเองได้ 
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย และห่างไกลยาเสพติด  
 
3.  เป้าหมาย     
             3.1  เชิงปริมาณ 

ผู้เรียนจ านวน 235  คนได้รับการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริม ป้องกันและแก้ปัญหา โดยมีวิธีการ 
และเครื่องมือส าหรับครูประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ปลอดภัยจากสารเสพติด 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาร้อยละ  85  เป็นบุคคลที่พึงประสงค์ของสังคม  
  2. บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชนให้ความร่วมมืออย่างเต็มความสามารถ 
4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. การวางแผนและระบบการปฏิบัติงาน (Plan) 

-เสนอโครงการ 
-ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 

17-27 มีนาคม 2564 
27 มีนาคม  2564 
18 พฤษภาคม  2564 

นายธเนศ  อนุสรณ์ 

2. การด าเนินการตามแผนและระบบการ
ปฏิบัติงาน(Do) 
-กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
-กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก(31 พ.ค) 
-กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด 
(26 มิ.ย) 
-กิจกรรมพ ฒนางานบริหารกิจการนักเรียน 
-กิจกรรมป้องกันดูแลความปลอดภัยของ
นักเรียนภายในโรงเรียน 
-กิจกรรมงานจราจรภายในโรงเรียน 

 
 
14 มิ.ย.-14 ก.ค. 2564 
31  พฤษภาคม  2564 
26  มิถุนายน  2564 
 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
 
ตลอดปีการศึกษา 

นายธเนศ  อนุสรณ์ 
และคณะ 
 
 
 
 
 
คณะครูทุกคน 
 
ครูธเนศ  อนุสรณ์และ 
ครูศราวุฒิ  ศักดิ์อมรชัย 

3. การตรวจสอบและประเมินผล(Check) 
-ประเมินผลและสรุปผล 

 
1-15  มีนาคม  2565 

นายธเนศ  อนุสรณ์ 

4. การปรับปรุงและพัฒนา(Action) 
-รายงนผลการด าเนินโครงการ 

 
16-31  มีนาคม  2565 

นายธเนศ  อนุสรณ์ 

 
5.  งบประมาณที่ใช้   เงินอุดหนุน  24,000  บาท 
 
 
 



133 
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และค าชี้แจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการละกิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1.กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 6,000-  6,000-  
2.กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก(31 พ.ค) 2,000-  2,000-  
3.กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด(26 มิ.ย) 6,000- 2,000- 4,000-  
4.กิจกรรมพัฒนางานบริหารกิจการนักเรียน 4,000-  4,000-  
5.กิจกรรมป้องกันดูแลความปลอดภัยของนักเรียน
ภายในโรงเรียน 

5,000-  5,000-  

6.งานจราจรภายในโรงเรียน 1,000  1,000  
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 24,000- 2,000- 22,000  

 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

ที่ งาน/กิจกรรม 
ประเภทของเงิน 

หมาย
เหตุ 

เงินอุดหนุน
การศึกษา 

รายหัวกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษา 

1 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 6,000-  -  

2 
กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหร่ี

โลก(31 พ.ค) 
2,000- 

 
-  

3 
กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง

ยาเสพติด(26 มิ.ย) 
6,000- 

 
-  

4 
กิจกรรมพัฒนางานบริหาร

กิจการนักเรียน 
4,000- 

 
-  

5 
กิจกรรมป้องกันดูแลความ

ปลอดภัยของนักเรียน   
ภายในโรงเรียน 

5,000- 
 

-  

6. 
กิจกรรมงานจราจรภายใน

โรงเรียน 
1,000- 

 
-  
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7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

( 1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 64 ) 
ไตรมาสที่ 4 

( 1 ก.ค. 64-31 ก.ย. 64)  
ไตรมาสที่ 1 

( 1ต.ค. 64-31 ธค. 64 ) 
ไตรมาสที่ 2 

( 1ม.ค. 65-31 มี.ค. 65) 
งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

(1)     6,000-        
(2)     2,000-        
(3)     4,000-    2,000-    
(4)     2,000-  1,000-  1,000-  1,000-  
(5)     2,000-  1,000-  1,000-  1,000-  
(6)     1,000-        

 
8.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Outputs)  
- โรงเรียนมีการด าเนินงาน ตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
-นักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาร้อยละ
85ร่วมมือสร้างสรรค์สังคม พร้อมสร้าง
ภูมิคุ้มกันสารเสพติดและอบายมุข 

 
นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
การปฏิบัติงาน 
ตามโครงการ 

 
แบบสรุปผล 
การด าเนินงาน 
โครงการ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
-นักเรียนร้อยละ85 ได้รับการดูแล
ชว่ยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึงและใกล้ชิด 
-นักเรียนร้อยละ85 มีพฤติกรรมที่ดี รู้จัก
ตนเองและควบคุมตนเองได้ 
-นักเรียนร้อยละ85 มีคุณธรรม จริยธรรม  
รักความเป็นไทย และห่างไกลยาเสพติด  
 

 
-ประเมินการตามปฏิบัติการ
แผนงานโครงการ 
-นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
การปฏิบัติงานของครู 
สอบถามความคิดเห็น 
นักเรียน และทุกฝ่าย 
ที่เก่ียวข้อง-สังเกตพฤติกรรม 

 
-แบบบันทึก 
-แบบส ารวจ 
-แบบประเมิน 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนร้อยละ85 ได้รับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึงและใกล้ชิด 
 2. นักเรียนร้อยละ85 มีพฤติกรรมที่ดี รู้จักตนเองและควบคุมตนเองได้ 
 3. นักเรียนร้อยละ85 มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย และห่างไกลยาเสพติด  
      4. โรงเรียนมีการด าเนินงาน ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   
 
                                    (ลงชื่อ)                                              ผู้รับผิดชอบโครงการ           

                                                   (  นายธเนศ  อนุสรณ์     ) 
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                                 (ลงชื่อ)                   ผู้เสนอโครงการ 
                          (  นางแสงเดือน  อนุสรณ์   ) 
                   หัวหน้างานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 
 
 
 
 
                                              (ลงชื่อ)                       ผู้เห็นชอบโครงการ 
                       (   นางเจริญสินธุ์       มุสิกปาน  ) 
                                   หวัหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
 
 
 
 
 
                                           (ลงชื่อ)            ผู้เห็นชอบโครงการ 
                           ( นายประดิษฐ์  เจนดี  ) 
                 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 
 
 
                      (ลงชื่อ)                       ผู้อนุมัติโครงการ 
                                      ( นายเกียรติศักดิ์  วจีศิริ ) 
                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
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โครงการ  3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน   
แผนงาน   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา   
สนองกลยุทธ์  กลยุทธ์ที่ 1พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
จุดเน้น สพฐ  ยุทธศาสตร์ที่ 1หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
ผลการปฏิบัติตามโครงการนี้ส่งผลถึงมาตรฐาน    

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน        
ผู้รับผิดชอบ        นางเบญจมาศ  เมฆพัฒน์     
ลักษณะโครงการ          เป็นโครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ     ตลอดปีการศึกษา 2564 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

จากผลการประเมินโครงการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน
ประจ าปี2563 พบว่าการด าเนินกิจกรรมต่างๆในโครงการไม่สามารถด าเนินการตามแผนที่ตั้งไว้เนื่องจาก
ปัจจัยต่างๆตามสถานการณ์บ้านเมือง เช่นกรณีโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด19) ท าให้กิจกรรมต่างๆ
ถูกระงับไป 

อย่างไรก็ตาม ทางโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญของโครงการที่ช่วย
ส่งเสริมในเรื่องการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน โดยมีมาตรฐาน
การเรียนรู้เป็นข้อก าหนดของผู้เรียน ซึ่งเป็นตัวส าคัญที่จะบอกว่าอะไรคือสิ่งที่ผู้เรียนทุกคนรู้และปฏิบัติได้ครู
ต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามแนวปฏิรูปการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ครูต้องด าเนินการวัดและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบว่าผู้เรียนบรรลุผลตามตามมาตรฐาน
การเรียนรู้นั้นๆหรือไม่ ซึ่งการวัดและประเมินผลนั้นจะต้องใช้วิธีที่หลากหลาย ใช้ข้อมูลจากหลายส่วน การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล จึงต้องด าเนินการควบคู่ไปด้วยกัน อีกทั้งโครงการนี้ยังได้
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน อีกด้วย 

ดังนั้นโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา จึงไดจ้ัดท าโครงการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผล
มาพัฒนาผู้เรียนขึ้นในปีการศึกษา2564 เพ่ือให้การวัดผลและประเมินผลด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นต่อไป 
2.  วัตถุประสงค์ 
 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือ
น าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
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3.  เป้าหมาย    
3.1  ผลผลิต(เชิงปริมาณ) 

มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือ
น าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ร้อยละ80 
 
3.2  ผลลัพธ์(เชิงคุณภาพ) 
มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้
พัฒนาการเรียนรู้ร้อยละ80 
4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. การวางแผนและระบบการปฏิบัติงาน Plan) 

-เสนอโครงการ 
-ประชุมวางแผน 
-ออกค าสั่งปฏิบัติงาน 

 
มี.ค.64 
พ.ค. 64 
พ.ค.64-มี.ค.65 

นางเบญจมาศ  
เมฆพัฒน์ 
 

2. 
 

การด าเนินการตามแผนและระบบการปฏิบัติงาน (Do) 
- จัดหา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
- ผู้สอนเบิกวัสดุอุปกรณ์ไปใช้ประกอบใน การวัดผล

ประเมินผล 

 
พ.ค. 64 
พ.ค.64-มี.ค.65 

นางเบญจมาศ  
เมฆพัฒน์ 
 

3. การตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
-ประเมินผลและสรุปผล 

 
มี.ค.65 

นางเบญจมาศ  
เมฆพัฒน์ 

4. การปรับปรุงและพัฒนา (Action) 
-รายงานผลการด าเนินโครงการ 

 
มี.ค.65 

นางเบญจมาศ  
เมฆพัฒน์ 

 

5.  งบประมาณที่ใช้  117,000 บาท 
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และค าชี้แจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและและกิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1.กระดาษถ่ายเอกสาร อุดหนุน   40,000 
2.จัดจ้างถ่ายเอกสารห้องโรเนียวข้อสอบสื่อการสอน อุดหนุน  40,000  
3.จัดหา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ประกอบในการวัดผล
ประเมินผล 

อุดหนุน 
  37,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น   40,000 77,000 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

( 1 เม.ย. 63-30 มิ.ย. 63 ) 
ไตรมาสที่ 4 

( 1 ก.ค. 63-30 ก.ย. 63) 
ไตรมาสที่ 1 

( 1 ต.ค. 63-31 ธ.ค. 63 
) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ม.ค. 64-31 มี.ค. 

64) 
งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
20,000  40,000  40,000  17,000  

        
        

 

 
8.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
– งานทะเบียนวัดผลประเมินผลมีวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนิน 
การวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ ร้อยละ 
100 
-นักเรียนทุกคนได้รับการวัดผลประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
ตามหลักสูตร 

 
-สัมภาษณ์ 
-สังเกต 
 
 

 
-แบบสอบถาม 
-แบบสังเกต 
-ภาพถ่าย 
 
 

ผลลัพธ์ 
 -  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 85 

 
-ทดสอบ 
-สัมภาษณ์ 
-สังเกต 

 
-แบบทดสอบ 
-แบบสอบถาม 
-แบบสังเกต 
-ภาพถ่าย 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. งานทะเบียนวัดผลประเมินผลมีวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินการอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 
  

                                                  (ลงชื่อ) ...........................................   ผู้รับผิดชอบโครงการ           
                                                            (นางเบญจมาศ  เมฆพัฒน์) 
 
 

 
                                             (ลงชื่อ)............................................    ผู้เสนอโครงการ 

                        ( นางเบญจมาศ  เมฆพัฒน์) 
                                                          หัวหน้างานทะเบียนวัดประเมินผล 
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                                                         (ลงชื่อ).........................................     ...   ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                    (นายสุรกิจ  นองขมวด ) 
                                                                หัวหน้ากลุ่มแผนงานและประกันคุณภาพ 
 
 
 
 
 
                                                        (ลงชื่อ) ....................... .....................        ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                          (นางเจริญสินธุ์  มุสิกปาน) 
                                       หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
    
 
 
 

 
                                                   (ลงชื่อ) ............................................  ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                ( นายประดิษฐ์  เจนดี  ) 
                                               ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 
 
 
                              (ลงชื่อ).........................................   ..... ผู้อนุมัติโครงการ 
                                         ( นายเกียรติศักดิ์  วจีศิริ )  
                                    ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
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โครงการ   3.5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
แผนงาน   พัฒนากระบวนการบริหาร จัดการ และการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา 
กิจกรรมในโครงการ   รหัสกิจกรรม 3501 ชื่อกิจกรรมการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายใน  
                            รหัสกิจกรรม 3502 ชื่อกิจกรรมสร้างเสริมและสนับสนุนสังคมแห่งการเรียนรู้ (PLC)  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ที่  
  กลยุทธ์ที่ 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป้นส าคัญ   
จุดเน้น สพฐ.   
                     ยุทธศาสตรท์ี่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด 

ความสามารถในการแข่งขัน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ผลการปฏิบัติตามโครงการนี้ส่งผลถึงมาตรฐาน 
  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผู้รับผิดชอบ          นายพิพัฒน์  พ่ึงอู๋ และ นายเสฏฐวุฒิ  รอดอินทร์ 
ลักษณะโครงการ       ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา 2564 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
จากผลการประเมินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้ ประจ าปี 2563  พบว่าการด าเนินกิจกรรมต่างๆในโครงการสามารถด าเนินการตามแผนที่ตั้งไว้ 
โดยมีร้อยละความส าเร็จที่ร้อยละ 100 สูงกว่าค่าเป้าหมายโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ประจ าปี 2563 แต่ยังมีบาง
จุดที่ควรพัฒนาในบางกิจกรรม เช่น การเชิญวิทยากรภายนอกมามีส่วนร่วมในการนิเทศชั้นเรียน หรือ กิจกรรม
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (PLC) จึงได้น ามาปรับปรุงและพัฒนาแก้ไขในปีการศึกษา 2564 นี้   

อย่างไรก็ตาม  โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญของโครงการการเรียน
การสอนที่ท าให้เป็นไปตามขั้นตอนและมีระเบียบแบบแผนถูกต้องจึงจะท าให้มีการเรียนการสอนบรรลุผลเป็น
อย่างดี จ าเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการแก่
คณะครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาที่พอเพียง เหมาะสม จัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัด
ประเมินผลเพื่อการศึกษาระดับชาติสืบไป  อีกทั้งโครงการนี้ยังได้สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ข้อท่ี 3 
กระบวนการจัดการเรียน   การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อีกด้วย 

ด้วยเหตุนี้เองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาจึงได้การด าเนินการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้าง เพ่ิมพูนและส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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2.  วัตถุประสงค์ 
2.1. เพ่ือให้ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งให้ข้อมูล 
ป้อนกลับเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (PLC) 
2.2. ให้ข้อมูลแก่ผู้สอนในการปรับปรุงการเรียนการสอน (การนิเทศการสอน) 

2.3. ให้ผู้สอนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถในด้านการสอน (การนิเทศการสอน)                                   

2.4.  ส่งเสริมประสิทธิภาพด้านวิชาการของสถานศึกษา (การนิเทศการสอน) 

2.5.  ปรับปรุงคุณภาพด้านการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน (การนิเทศการสอน) 

2.6.  เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้สอนมีความมั่นใจในการปฏิบัติการสอน (การนิเทศการสอน) 

2.7.  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลในการท างานร่วมกันเกี่ยวกับการนิเทศการสอน(การ

นิเทศ) 

2.8. เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น (การ 
นิเทศ) 

 

3.  เป้าหมาย     
           3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
-   ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านแก่งวิทยาทุกคนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งให้ข้อมูล

ป้อนกลับเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้และมีแบบบันทึกกิจกรรม พร้อมรายงาน
สรุปผลกิจกรรมแลกเปลี่ยนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ( PLC ) รายบุคคลครบทุกคน 
-   ครูผู้สอน ร้อยละ  90 ได้รับการพัฒนา อบรมจากหน่วยงานภายนอกด้านการจัดการเรียนการสอนผ่าน
กิจกรรมแลกเปลี่ยนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ( PLC ) จากหน่วยงานภายนอก    
-   ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านแก่งวิทยาทุกคนได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย 
ภาคเรียนละ 2 ครั้งต่อปีการศึกษา       
   
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

-  นักเรียน โรงเรียนบ้านแก่งวิทยาทุกคน มีห้องเรียนที่มีคุณภาพในการเรียนรู้อย่างประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น 
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4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

ที ่ งาน/กิจกรรม เวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. การวางแผนและระบบการปฏิบัติงาน (Plan) 

- เขียนโครงการ 
- เสนอโครงการ 
-ประชุมวางแผน 
-ออกค าสั่งปฏิบัติงาน 

 
มี.ค. 64 
เม.ย. 64 
พ.ค. 64 
มิ.ย. 64 

 
นายพิพัฒน์  พ่ึงอู๋ 
นางสุมิตรา  ประชัน 
นายเสฏฐวุฒิ รอดอินทร์ 

2. 
 

การด าเนินการตามแผนและระบบการปฏิบัติงาน 
(Do) 
-การนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายใน 
-กิจกรรมสร้างเสริมและสนับสนุนสังคมแห่งการ
เรียนรู้ (PLC) 
 

 
 
1 มิ.ย. 64 –  
31 มี.ค. 65 

 
 
นางสุมิตรา  ประชัน 
นายพิพัฒน์  พ่ึงอู๋ 
นายเสฏฐวุฒิ รอดอินทร์ 
ครูผู้สอนทุกคน 

3. การตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
- การประเมินผลและสรุปผล 

 
มี.ค. 65 

นางสุมิตรา  ประชัน 
นายพิพัฒน์  พ่ึงอู๋ 
นายเสฏฐวุฒิ รอดอินทร์ 
 

4. การปรับปรุงและพัฒนา (Action) 
- รายงานผลการด าเนินโครงการ 

 
เม.ย. 64 
 

นางสุมิตรา  ประชัน 
นายพิพัฒน์  พ่ึงอู๋ 
นายเสฏฐวุฒิ รอดอินทร์ 

 

 
5.  งบประมาณที่ใช้ เงินอุดหนุทางการศึกษา  10,000  บาท  แบ่งเป็น 

-  การนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายใน   5,000  บาท 
-  กิจกรรมสร้างเสริมและสนับสนุนสังคมแห่งการเรียนรู้ (PLC)   5,000  บาท  
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6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และค าชี้แจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

การนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายใน    5,000 3,500  1,500 

กิจกรรมสร้างเสริมและสนับสนุนสังคมแห่งการเรียนรู้ 
(PLC)  

- กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้านการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้  

- กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทุกวันอังคาร จ านวน 2 
ชั่วโมง ทุกสัปดาห์ 

5,000 3,000 
 
 
 
 
 
 

 

2,000 
 
 
 
 
 
 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 10,000 7,500 - 3,500 
 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสที่ 3 
( 1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 64 ) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 1 
( 1 ต.ค. 64-31 ธ.ค. 64 ) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ม.ค. 65-31 มี.ค. 65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
3,000  5,000    2,000  

 
8.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมิน 

ผลผลิต 
-   ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านแก่งวิทยาทุกคนร่วมกัน

แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้และมีแบบบันทึกกิจกรรม พร้อมรายงาน
สรุปผลกิจกรรมแลกเปลี่ยนและสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ ( PLC ) รายบุคคลครบทุกคน 
 

 

-ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 

-การบันทึกกิจกรรมPLC 

รายกลุ่มสาระ/กลุ่มงาน 

-ถ่ายภาพ 

 

-แบบบันทึกกิจกรรม PLC 

-รายงานสรุปผลการจัด

กิจกรรม PLC 

-ภาพถ่ายกิจกรรม 
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-   ครูผู้สอน ร้อยละ  90 ได้รับการพัฒนา อบรมจาก
หน่วยงานภายนอกด้านการจัดการเรียนการสอนผ่าน
กิจกรรมแลกเปลี่ยนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ( 
PLC ) จากหน่วยงานภายนอก    

-ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 

-ใบประกาศนียบัตร 

-ถ่ายภาพ 

-รายงานสรุปผลการเข้ารับ

การอบรมพัฒนาความรู้ที่

ออกโดยหน่วยงานภายนอก 

-ใบประกาศนียบัตร 

-ถ่ายภาพ 

3. ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านแก่งวิทยาทุกคนได้รับการ
นิเทศการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 
ครั้งต่อปีการศึกษา                        

-การบันทึกผลการนิเทศ     

การสอน 

-ถ่ายภาพ 

-iรายงานผลการจัดกิจกรรม

นิเทศการสอนรายภาคเรียน 

-ภาพถ่ายกิจกรรม 

ผลลัพธ์ 
1. นักเรียน โรงเรียนบ้านแก่งวิทยาทุกคน มีห้องเรียนที่

มีคุณภาพในการเรียนรู้อย่างประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น 

ประเมิน/เทียบเคียงผลการ

เรียน/การสดสอบของ

ผู้เรียน 

-แบบประเมินผลพัฒนาการ

เรียนรู้/ผลการทดสอบของ

ผู้เรียน 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1. เพ่ือให้ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือ
น าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (PLC) 
9.2. ให้ข้อมูลแก่ผู้สอนในการปรับปรุงการเรียนการสอน (การนิเทศการสอน) 

9.3. ให้ผู้สอนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถในด้านการสอน (การนิเทศการสอน)                                   

9.4.  ส่งเสริมประสิทธิภาพด้านวิชาการของสถานศึกษา (การนิเทศการสอน) 

9.5.  ปรับปรุงคุณภาพด้านการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน (การนิเทศการสอน) 

9.6.  เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้สอนมีความมั่นใจในการปฏิบัติการสอน (การนิเทศการสอน) 

9.7.  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลในการท างานร่วมกันเกี่ยวกับการนิเทศการสอน(การนิเทศ) 
9.8.  เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น (การนิเทศ) 

 
 
 

 (ลงชื่อ)                                        ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                               ( นายพิพัฒน์  พ่ึงอู๋ ) 
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 (ลงชื่อ)                                                     ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                          ( นายเสฏฐวุฒิ   รอดอินทร์ ) 
 
 

 (ลงชื่อ)                         ผู้เสนอโครงการ 
                       (นางสุมิตรา  ประชัน) 
                                                      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
    
 

 (ลงชื่อ)                        ผู้เห็นชอบโครงการ 
                      (  นายสุรกิจ  นองขมวด  ) 
                    หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและประกันคุณภาพ 
 
 

(ลงชื่อ)                ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    ( นางเจริญสินธุ์  มุสิกปาน) 
                           หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

(ลงชื่อ)      ผู้เห็นชอบโครงการ 
                      ( นายประดิษฐ์  เจนดี  ) 
                                             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 

 (ลงชื่อ)                    ผู้อนุมัติโครงการ 
                               (นายเกียรติศักดิ์  วจีศิริ )  
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
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ส่วนที ่4 
กลไกการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจ าปีสู่การปฏิบัติ 

 
    
๔.๑  การแปลงแผนปฏิบัติการประจ าปีสู่การปฏิบตัิ 
 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาสู่การปฏิบัติ  โดยเฉพาะการการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 
 โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  ได้ก าหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณ   ประจ าปีการศึกษา 2564  เพ่ือ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน  ตามภารกิจ  กลยุทธ์  จุดเน้น  มาตรฐานการศึกษา    และยุทธศาสตร์ตามนโยบาย
ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาจังหวัดสุโขทัย และโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  ดังนี้ 
 งบประมาณด าเนินการของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
 ๑. งบประจ า  เพ่ือใช้บริหารจัดการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  ทั้งนี้พิจารฯจัดสรรตามฐานข้อมูลการใช้
ในปีการศึกษา ๒๕๖4 รายการค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค 
 ๒. งบพัฒนาคุณภาพ  ใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ตามกลยุทธ์  จุดเน้น  โครงการ  กิจกรรม  ตาม
แผนปฏิบัติการ  โดยมีกลุ่มบริหารงานทั้ง 6 กลุ่มงานเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินโครงการ 
๔.๒  ปัจจัยความส าเร็จ 
 1.  ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญในการบริหารจัดการ  โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน  และการ
ท างานร่วมกันแบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  การปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 ๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงคุณภาพในการพัฒนาการปฏิบัติงาน  อย่างเป็น
ระบบ 
 ๓. เชื่อมโยงความส าเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน 
 ๔. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
๔.๓  การน าแผนสู่การปฏิบัติ 
 ๑. สื่อสารทั้งทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  จุดเน้นการพัฒนา  มาตรฐาน
การศึกษา  ตัวชี้วัดและเป้าหมายของกลยุทธ์  ให้บุคลากรทุกระดับให้รับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 
 ๒. จัดโครงสร้าง  กระบวนการท างาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
 ๓. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน  และเป้าหมายตามนโยบาย  เพื่อก าหนดกิจกรรม  และจัดท า
แผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ๔. ด าเนินงานโครงการ กิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนด 
 ๕. ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผล  เพ่ือให้การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  โดย
ติดตามความก้าวหน้าประจ า  ปี  การประเมินผลระยะครึ่งปี  และประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 
 ๖.  สร้างกลไกขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ  โดยจัดท ารายงานผลการด าเนินงานในรูปแบบ
รายงานประจ าปี  สู่หน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
 ทั้งนี้การบริหารจัดการงบประมาณโดยค านึงถึงความคุ้มค่า  คุ้มทุน  ประหยัด  และก่อประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนสูงสุด  สอดคล้องกับ  เป้าประสงค์  กลยุทธ์  จุดเน้นที่วางไว้ และยุทธศาสตร์ของหน่วยงานบังคับบัญชา
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และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณระเบียบวิธีบริหารงบประมาณ  
การเงิน  การคลัง 
 
๔.๔  การติดตามและประเมินผล 
 โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  ก ากับติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖4  เป็นรายไตรมาส  ภาคเรียน  และปีการศึกษา  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
แผน  ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างด าเนินงานเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงการด าเนินงานให้
เป็นไปตามที่ก าหนด 
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ภาคผนวก 
- ค าสั่งจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 
- ปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2564 
- มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
- ประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
  ประจ าปีการศึกษา 2564 
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ประกาศโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ในทศวรรษที่สองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยใน
อนาคต ประกอบกับมีนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุก
ระดับก่อน จะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
สอดคล้องกัน จึงให้ ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษา ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาลงวันที่ 11 ตุลาคม 
พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 9 (3) ได้ก าหนดการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักส าคัญข้อหนึ่งคือมีการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดย
มาตรา 31 ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน 
และมาตรฐาน การศึกษาและมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และเปิดเผยต่อสาธารณชน โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  จึงขอยกเลิกประกาศโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาขั้น พ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. 
2562 และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  

 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  มีคุณภาพและ
มาตรฐาน น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการประเมินคุณภาพภายใน
และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก   โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการประเมินคุณภาพภายใน ตั้งแต่ปีการศึกษา  
2564 เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

 

 

                                             ( นายเกียรติศักดิ์  วจีศิริ )   
                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา        
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บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 
24 กรกฏาคม 2564 ได้พิจารณา ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 มีมติเห็นชอบและรับรอง การใช้มาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ให้น าไปใช้

เป็นแนวทางในการบริหารการจัดการของสถานศึกษาต่อไป 
 

 

 
 

            (นายประดิษฐ์ เจนดี) 
                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

            โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

ฉบับลงวันที่ 1  กรกฎาคม พ.ศ.2564 
..................................... 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2564 
มีจ านวน 3 มาตรฐาน ดังนี้  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  ๑) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
  ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 
  ๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
   ๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
  ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
  ๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
  ๑)  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม 
อันดีของสังคม 
  ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
  ๓)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
  ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 2.1 โรงเรียนก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน  

   ๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
  ๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   ๑) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุก
กลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
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   ๒) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   ๓) การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
   ๔) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้             
อย่างมีคุณภาพ 
  ๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา                    
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
  ๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
  ๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
  ๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
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ประกาศโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 
..................................................................... 

  สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา 
9(3) ได้ ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการ
ก าหนด มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดย
มาตรา 31 ให้กระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนด
นโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
การศึกษาที่ต้อง ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือ
รองรับการประกัน คุณภาพภายนอก 

  ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  มีคุณภาพและ
มาตรฐาน น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการประเมินคุณภาพภายใน
และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก   โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา จึงประกาศก าหนดค่าเป้าหมายตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน ของ
สถานศึกษา ประจ าปี 2564  เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และการประเมินคุณภาพภายใน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

 

        ประกาศ ณ วันที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 

 

 

           ( นายเกียรติศักดิ์   วจีศิริ )    
                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  ระดับดีเลิศ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1)  ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณตามเกณฑ์ ของแต่ละระดับชั้น 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

 2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 70 ได้ระดับดีขึ้นไป 

3) ส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 80 ได้ผลการเรียน   ระดับ 2 ขึ้นไป 

 6) ส่งเสริมความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตนคติที่ดีต่ออาชีพ ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่

ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

 3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความ

หลากหลาย 

ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับดีเลิศ 

2.1  บริหารจัดการ วิสัยทัศน์ และพันธกิจสถานศึกษา ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

2.2  พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป 

2.3  พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านทุก
กลุ่มเป้าหมาย  

ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป 

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป 

2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

ระดับดีเลิศ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

3.2 ส่งเสริมใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ

การเรียนรู้ 

ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

3.3 บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา

พัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

3.5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

 

 



156 
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 

 1. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 

 2. มาตรฐานการตัดสินแต่ละระดับ ก าหนดการตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน มี 5 ระดับ เพ่ือให้
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 

     ระดับ 5 ระดับยอดเยี่ยม 

   ระดับ 4 ดีเลิศ  

   ระดับ 3 ดี 

   ระดับ 2 ปานกลาง  

   ระดับ 1 ก าลังพัฒนา 

 

 3. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ 
เป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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                                     บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 

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

 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่ 
1  กรกฏาคม 2564  ได้พิจารณา ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปี 2564  มีมติเห็นชอบและ
รับรอง ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ให้น าไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารการจัดการ
ของสถานศึกษาต่อไป 

 

 
 

            (นายประดิษฐ์ เจนดี) 
                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

            โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
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รายละเอียดการจัดสรรเงินโครงการประจ าปีการศึกษา 2564 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
เงินอุดหนุน เงินเรียนฟรี ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 1.คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1 1.1.1 ส่งเสริมความสามารถในการ

อ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
ค านวณ 

  อ.แสงเดือน 

2 1.1.2 ส่งเสริมความสามารถในการ
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
แก้ปัญหา 

  อ.สุรกิจ 

3 1.1.3 ส่งเสริมความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

  อ.รัชดาภรณ์ 

4 1.1.4 ส่งเสริมความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  อ.นิพล 

5 1.1.5 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 รายหัวกิจกรรมวิชาการ(ม.
ต้น 250 ม.ปลาย 300 

บาท) 

อ.จุรีรัตน์ 

6 1.1.6 ส่งเสริมความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน 
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

 รายหัวกิจกรรมวิชาการ(ม.ต้น 
250 ม.ปลาย 300 บาท) 

อ.จุรีรัตน์ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
7 1.2.1 ส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยม

ที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 รายหัวกิจกรรมพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน ม.ปลาย 
200  (บพ 100 

คุณธรรม จิตอาสา 100 
บาท)   ม.ตน้ 250 บาท

(คุณธรรม  ลูกเสือ ) 

อ.จีรนันท์ 

8 1.2.2 ส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 

  อ.สมศักดิ์ 

9 1.2.3  ส่งเสริม การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

  อ.วิชุตา 

10 1.2.4 ส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคม 
 

  อ.วรารัตน์ 

กลยุทธ์ที่ 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
11 2.1 บริหารจัดการ วิสัยทัศน์ และพันธ   อ.เจริญสินธุ์ 
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กิจสถานศึกษา 
12 2.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

คุณภาพของสถานศึกษา 
  อ.เจริญสินธุ์ 

13 2.3 พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย 

  อ.วิชุตา 

14 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

  อ.นพดล 

15 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

  อ.สมศักดิ์ 

16 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

  อ.สุมิตรา 

กลยุทธ์ที่ 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
17 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด

และปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยกุต์ใช้ในชีวิตได้ 

  อ.สุมิตรา 

18 3.2 ส่งเสริมใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

 รายหัวกิจกรรม        
ทัศนศึกษาต้น 250     

ม.ปลาย 300 

อ.เสฎฐวุฒิ 

19 3.3 บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   อ.ธเนศ 
20 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน

อย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

  อ.เบญจมาศ 

21 3.5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

  อ.พิพัฒน์ 
อ.เสฎฐวุฒิ 

รวมเงินงบประมาณ  
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สรุปการจัดสรรงบประมาณเงินเรียนฟรี 15 ปี 

 
รายการ ม.ต้น ม.ปลาย 

1. กิจกรรมวิชาการ 250 300 
2. กิจกรรมคุณธรรม ลูกเสือ ผู้บ าเพ็ญ 250 200 
3. กิจกรรมทัศนศึกษา 250 300 
4. กิจกรรมบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 130 150 
รวมทั้งหมด 880 950 
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