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บันทึกการให+ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำป<ของสถานศึกษา 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบ+านแกKงวิทยา 

 

 ด#วย  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนบ#านแก?งวิทยา ปCการศึกษา 2565 ได#มี

มติเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปCการศึกษา 2565  ที ่สอดคล#องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาที่มุ?งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา ระยะ  3  ปC ( ปCการศึกษา 2565–ปCการศึกษา 2567 ) 

ของโรงเรียนบ#านแก?งวิทยา ในคราวการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ#านแก?งวิทยา 

ครั้งที่ 1/2565  ซึ่งเกิดจากความร?วมมือของคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พื ้นฐานโรงเร ียน  บ#านแก?งว ิทยาและเห็นว?าเป`นประโยชนaแก?นักเร ียนและโรงเร ียนเป`นอย?างมาก 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   จึงขอขอบคุณคณะทำงานทุกๆคนและให#ใช#เป`นกรอบแนวทางและ

เครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปCการศึกษา 2565 ให#บรรลุวัตถุประสงคaตาม

เปcาหมาย พันธกิจท่ีกำหนดไว#จึงได#ลงลายมือช่ือไว#เป̀นสำคัญ  

 

 

  

 (ลงช่ือ)                                              (ลงช่ือ)  

   (นายประดิษฐa   เจนดี)                      (นายเกียรติศักด์ิ   วจีศิริ)  

 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                    ผู#อำนวยการโรงเรียนบ#านแก?งวิทยา 

            โรงเรียนบ#านแก?งวิทยา                                                   12  พฤษภาคม 2565 

             12 พฤษภาคม 2565                                                                   
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ส"วนที่ 1 
ข+อมูลพื้นฐาน 

 
 1. ข%อมูลท่ัวไป  

ช่ือสถานศึกษา โรงเรียนบ$านแก/งวิทยา ต้ังอยู/เลขท่ี 343/1 หมู/ท่ี1 ตำบลบ$านแก/ง อำเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณียL 64130 โทรศัพทL   055911-508   โทรสาร  055911-501  
website http://www.bankaeng.ac.th สังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
เปfดสอนต้ังแต/ระดับช้ันมัธยมศึกษาปhท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปhท่ี 6 เขตพ้ืนท่ีบริการ 2 ตำบล    27 หมู/บ$าน 
ได$แก/ ตำบลบ$านแก/ง มี 13 หมู/บ$าน และ ตำบลสารจิตร มี 14 หมู/บ$าน  
 

2.ประวัติโรงเรียนโดยยEอ  
โรงเรียนบ$านแก/งวิทยา เดิมเปlนโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ     สภาตำบล

บ$านแก/งโดย กำนันโน ประวงศL ประธานสภาตำบลได$เริ่มดำเนินการที่จะสร$างโรงเรียนมัธยมประจำตำบลข้ึน เม่ือ
ปh พ.ศ. 2520 ต/อมากระทรวงศึกษาธิการได$อนุมัติให$จัดตั้งโรงเรียนบ$านแก/งวิทยา เมื่อวันท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2523  ใน
สมัยพลเอกเกรียงศักด์ิ ชมะนันทL (ครั้งท่ี 3) โดยมี ดร.ก/อ สวัสดิ์พาณิชยL เปlนรัฐมนตรีว/าการกระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนบ$านแก/งวิทยา มีพื้นที่ทั้งหมด 38 ไร/ ตั้งอยู/ เลขท่ี 343 หมู/ท่ี 1 ตำบลบ$านแก/ง อำเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย ด$านหน$าของโรงเรียนติดทางหลวงท$องถ่ิน ความยาว 140 เมตร ทิศตะวันออกติดทางสาธารณะ
มีความยาว 237 เมตร ทิศเหนือด$านหลังโรงเรียนติด ที่นาของราษฎร ทิศตะวันตกติดที่ทำการสภาตำบล     
บ$านแก/ง  และ  สถานีอนามัย ตำบลบ$านแก/ง ที่ดินทั้งหมดนี้สภาตำบลบ$านแก/ง ได$ดำเนินการจัดซื้อบริจาค         
เปlนเงิน 140,000 บาท (หน่ึงแสนส่ีหม่ืนบาทถ$วน) เร่ิมก/อสร$างอาคารเรียนช่ัวคราว 3 หลัง   บ$านพักครู 1 หลัง 
ห$องน้ำนักเรียน 1 หลัง (ห$องน้ำชาย) บ$านพักภารโรงแบบ 101 จำนวน 1 หลัง  ในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2523 
และเริ่มทำการเปfดการเรียนการสอนในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2523 โดยมี นายสมคิด พึ่งพันธุL เปlนอาจารยL
ใหญ/ พร$อมครูอาจารยLอีก 4 คน มีนักเรียนจำนวน 2 ห$องเรียนเปfดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต$น 
ตั้งแต/ปhการศึกษา 2523 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต/ปhการศึกษา 2534  โรงเรียนบ$านแก/งวิทยาตั้งอยู/ท่ี
ตำบลบ$านแก/ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย มีเนื ้อที่ทั ้งหมด 38 ไร/ ปxจจุบันสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มีนักเรียน จำนวนห$องเรียน 12 ห$องเรียน สถานที่ตั้งโรงเรียนอยู/ห/างจากตัวอำเภอ
ศรีสัชนาลัย เปlนถนนลาดยางประมาณ    14   กิโลเมตร 
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3.ท่ีต้ังและอาณาเขตติดตEอ ดังน้ี 
ทิศเหนือ ติดต/อกับ ทุ/งนา  
ทิศใต$ ติดต/อกับ ถนนสายสวรรคโลก – อุทยานแห/งชาติศรีสัชนาลัย (ปzาคา)  
ทิศตะวันออก ติดต/อกับ ตำบลสารจิตร  
ทิศตะวันตก ติดต/อกับ อบต.บ$านแก/ง ตำบลบ$านแก/ง  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปxจจุบันโรงเรียนบ$านแก/งวิทยามีผู$บริหารปxจจุบัน คือ  นายเกียรติศักดิ์  วจีศิริ ตำแหน/งผู$อำนวยการ
โรงเรียน มีบุคลากรทางการศึกษาสายผู$สอนทั้งหมด 22 คน เปlนข$าราชการครู 17คน พนักงานราชการ 2 คน 
ครูอัตราจ$าง 2 คน เจ$าหน$าท่ีธุรการ 1 คน  มีพนักงานบริการ 1 คนและ แม/บ$าน จำนวน 1 คน 

กEอต้ังเม่ือ พ.ศ. 2523 เปlนโรงเรียนมัธยมศึกษา จัดการศึกษาแบบสหศึกษา  

คำขวัญ ประพฤติดี มีวินัย ใฝzศึกษา พัฒนาตนเอง  

สีประจำโรงเรียน เทา – แดง  

ปรัชญา ขนติ หิต สุขาวหา - ความอดทนนามาซ่ึงประโยชนLสุข  

อัตลักษณN จิตอาสาดี  มีมารยาท  

เอกลักษณN รักษLส่ิงแวดล$อมน$อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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แผนท่ีโรงเรียน 

 
 

 

 

4. ข%อมูลผู%บริหาร  

1) ทำเนียบผู$บริหาร 
                            1.  นายสมคิด  พ่ึงพันธุL  ปh 2523 - 2536 
                             2. นายสุรกาญจนL  วิเชียรสรรคL ปh 2536 - 2539 
                             3.  นายพรศักด์ิ วัฒนาบรรเจิดกิจ ปh 2539 - 2543 
                             4.  นายเกตุ  วงคLจันทรมณี   ปh 2543 - 2548 
                             5.  นายถนอม ทิพยLปf~นวงศL ปh 2548 - 2553 
                             6.  นายวิเชียร พรหมปx�น ปh 2553 – 2555 
                             7. นางวาสนา สำเนียง  ปh 2555 – 2558  
          8.  นายวีระศักด์ิ  ย$อยสร$อยสุด       ปh 2559 – 2560 
          9. นายสารัตนL    พวงเงิน              ปh  2561 – 2564 

        10. นายเกียรติศักด์ิ  วจีศิริ            ปh  2564 – ปxจจุบัน 
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2) ผู$อำนวยการโรงเรียนบ$านแก/งวิทยา  

นายเกียรติศักดิ์  วจีศิริ ผู$อำนวยการโรงเรียน โทรศัพทL 084-1813273 วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญา
เอก  สาขา เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 
1.3 ข%อมูลนักเรียน (ข%อมูล 10 มิถุนายน 2565) 

1) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน 256 คน จำแนกตามระดับช้ันท่ีเปfดสอน 
 

ระดับช้ันเรียน จำนวนห%อง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปhท่ี  1 2 29 18 47 

มัธยมศึกษาปhท่ี  2 2 24 27 51 
มัธยมศึกษาปhท่ี  3 2 27 25 52 

รวมมัธยมศึกษาตอนต%น 6 80 70 150 

มัธยมศึกษาปhท่ี  4 2 14 21 35 
มัธยมศึกษาปhท่ี  5 2 26 22 48 

มัธยมศึกษาปhท่ี  6 2 12 11 23 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 52 54 106 

รวมท้ังหมด 12 132 124 256 
 

1.4 ข%อมูลครูและบุคลากร   ครูประจำการ 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ อายุราชการ 
ตำแหน5ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 

1 นายเกียรติศักดิ์ วจีศิริ               49 26 ผอ./คศ.3 ปริญญาเอก เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา ผู;บริหาร 
1  นางเบญจมาศ เมฆพัฒนC  59 36 คร/ูคศ.3  ปริญญาโท  หลักสูตรและการสอน  ภาษาไทย  

2  นางเจริญสินธุC มุสิกปาน  58 34 คร/ูคศ.3  ปริญญาโท  บริหารการศึกษา  สังคม  

3  นางแสงเดือน อนุสรณC  58 35 คร/ูคศ.3  ปริญญาตรี  บรรณารักษC  ห;องสมุด  

4  นายนพดล มุสิกปาน  55 36 คร/ูคศ.3  ปริญญาโท  บริหารการศึกษา  คอมพิวเตอรC  
5  นางจุรีรัตนC วังคะออม  49 27 คร/ูคศ.3  ปริญญาโท  บริหารการศึกษา  วิทยC  
6  นายธเนศ อนุสรณC  56 32 คร/ูคศ.3  ปริญญาตรี  อุตสาหกรรมศิลปV งานชXาง  

7  นายนิพล วังคะออม  59 29 คร/ูคศ.3  ปริญญาตรี  อังกฤษ  อังกฤษ  

8 นาง สุมิตรา ประชัน  43 19 คร/ูคศ.3  ปริญญาโท  เทคโนโลยีและสื่อสาร คอมพิวเตอรC  
9  นายพิพัฒนC พึ่งอู ̂ 58 36 คร/ูคศ.2  ปริญญาตรี  อุตสาหกรรมศิลป>ศึกษา เกษตร  

10  นายสุรกิจ นองขมวด  49 16 คร/ูคศ.2  ปริญญาตรี  พลศึกษา สุขศึกษาและพละศึกษา  

11  นายสมศักดิ ์โพธิ์แย;ม  43 15 คร ู/คศ.3 ปริญญาโท  คณิตศาสตรC คณิตศาสตรC 
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12 น.ส.วรารัตนC ขันลื้อ  36 13 คร ู/คศ.2 ปริญญาโท  บริหารการศึกษา  อังกฤษ  

13 น.ส.จีรนันทC คงรักษC  35 11 คร ู/คศ.2 ปริญญาโท ภาษาไทย  ภาษาไทย  

14  นายเสฏฐวุฒิ รอดอินทรC 37 11 คร ู/คศ.2 ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

15 นางสาววิชุตา ศรีมXวง 37 7 คร ู ปริญญาตรี สังคมศึกษา สังคมศึกษา 

16  นางสาวรัชดาภรณE กันสุข 30 6 คร ู ปริญญาตรี คณิตศาสตรC คณิตศาสตรC 
17 นางสาวสมหญิง  ฉ่ำนารายณ3 24 - ครูผู;ชXวย ปริญญาตรี ชีววิทยา ชีววิทยา 

 
 
พนักงานราชการ – ลูกจCางประจำ – ลูกจCางชั่วคราว  
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ

ประสบ 
การณC

การสอน 
(ปf) 

ตำแหนXง วุฒ ิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 

1 นายศราวุฒ ิศักดิ์อมรชัย  56 20 พนักงาน
ราชการ 

ปริญญาตรี พลศึกษา  สุขศึกษาและพละ
ศึกษา 

2 นายสุระนิต สวนสอน  43 11 พนักงาน
ราชการ 

ปริญญาตรี ดนตรีศึกษา  ดนตร ี

3 นางสาวตติยาพร พึ่งอู^  38 - เจ;าหน;าที่ธุรการ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ        
เอกวิชาการบัญช ี

- 

4 น.ส.กัญญารัตนC  มิ่งมิตร 25 2 ครูอัตราจ;าง ปริญญาตรี ฟjสิกสC ฟjสิกสC 
5 น.ส.สุดารัตนC  เหมันตC 23 - ครูอัตราจ;าง ปริญญาตรี เคมี เคมี 

6 นางเฉลียว เชื้อเถาวC 54 - พนักงานบริการ ป.4   

7 นายวันนา  จะประสงคC 57 - นักการภารโรง ปกศ. สูง   
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คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบ%านแกEงวิทยา 

 

1.  นายประดิษฐL เจนดี  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
2.  นางสายฝน พลอยเหลือง ผู$แทนองคLกรชุมชน 
3. นางสุรีรัตนL     เขียนสาร ผู$แทนองคLกรศาสนา   
4. นางคำนึง    ประโยชนL ผู$ทรงคุณวุฒิ  
5. นายจิตนุพงศL     อยู/ครอบ ผู$แทนองคLกรปกครองส/วนท$องถ่ิน   
6. นางแสงดาว    ประดิษฐL ผู$แทนผู$ปกครอง    
7. นางสายบัว      มณีรัตนL  ผู$แทนศิษยLเก/า     
8. นายสมศักด์ิ โพธ์ิแย$ม  ผู$แทนครู   
9. นายเกียรติศักด์ิ วจีศิริ     เลขานุการ  ผู$อำนวยการโรงเรียนบ$านแก/งวิทยา 
 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนบ%านแกEงวิทยา 

1. นายเกียรติศักด์ิ  วจีศิริ  ผู$อำนวยการโรงเรียนบ$านแก/งวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นางสุมิตรา  ประชัน  หัวหน$ากลุ/มบริหารงานวิชาการ  กรรมการ 
3. นางเจริญสินธุL  มุสิกปาน หัวหน$ากลุ/มบริหารงบประมาณ  กรรมการ 
4. นายนพดล  มุสิกปาน  หัวหน$ากลุ/มบริหารงานบุคคล  กรรมการ  
5. นายสมศักด์ิ  โพธ์ิแย$ม  หัวหน$ากลุ/มบริหารท่ัวไป   กรรมการ 
6. นายสุรกิจ  นองขมวด  หัวหน$ากลุ/มบริหารแผนงานและประกันฯ กรรมการ  
7. นางแสงเดือน  อนุสรณL หัวหน$ากลุ/มบริหารกิจการนักเรียน  กรรมการ 
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1.5 ข%อมูลอาคารสถานท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อาคารเรียน 3 หลัง   โรงฝÅกงานถาวร 2 หลัง 
หอประชุม 1 หลัง   บ$านพักครู 8 หลัง 
บ$านพักนักเรียน 9 หลัง   บ$านพักนักการภารโรง 1 หลัง 
โรงอาหาร 1 หลัง   โรงจอดรถนักเรียน 1 หลัง 
ส$วม 3 หลัง    สระน้ำ 1 สระ 
สนามมวย 1 สนาม   สนามวอลเลยLบอล 1 สนาม 
สนามฟุตบอล 1 สนาม    
สนามบาสเกตบอล 1 สนาม  อาคารช่ัวคราว 1 หลัง 
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1.6 ข%อมูลสภาพชุมชนโดยรวม  

1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปlนกลุ/มเครือญาติและชุมชนชาวเขา มี
ประชากรประมาณ 10,089 คน อาศัยบริเวณใกล$เคียงโดยรอบโรงเรียน อาชีพหลักของชุมชน ทำไร/ 
ทำนา รับจ$าง เน่ืองจากประชากรส/วนใหญ/นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท$องถ่ินท่ีเปlน
ท่ีรู$จักโดยท่ัวไป คือ การทำบุญในวันสำคัญทางศาสนา และประเพณีท่ีสำคัญ  

2) ผู$ปกครองส/วนใหญ/ ต้ังบ$านเรือนรวมกันเปlนกลุ/มขนาดใหญ/ เปlนการรวมกลุ/มกันในระบบ
เครือญาติ มีวิถีชีวิตท่ีผูกพันกับแม/น้ำยมท่ีใช$ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ส/วนใหญ/นับถือ
ศาสนาพุทธ และอีกร$อยละ 1 นับถือศาสนาคริสตL ซ่ึงมีวัดเปlนศูนยLรวมน้ำใจของประชาชน และพ้ืนท่ี
ตำบลบ$านแก/งมีประวักศาสตรLท่ีสำคัญ และมีแหล/งท/องเท่ียวทางธรรมชาติ คือ อุทยานแห/งชาติ  
ศรีสัชนาลัย  และมีโรงเรียนประถมศึกษาจำนวน 7 แห/ง 
         3) โอกาสและข$อจำกัดของโรงเรียน 

 

โอกาส 
 

ข%อจำกัด 
 

      สภาพชุมชนเปlนโอกาสในการพัฒนาใน
เร ื ่องการมีส /วนร/วมในการพัฒนาโรงเร ียน 
เนื่องจากชุมชนมีความเข$มแข็งของความร/วมมือ
ในการพัฒนาชุมชนหลายด$าน ผู $นำชุมชนมี
ภาวะผู$นำสูงและสามารถสร$างทีมงานในการ
พ ัฒนาได $ด ี    ช ุมชนเห ็นความสำค ัญของ
สถานศึกษาในการร/วมพัฒนาเปlนอย/างดี 

   การมีส/วนร/วมทางด$านวิชาการของชุมชน 

 
 
1.7 โครงสร%างหลักสูตรสถานศึกษา  

โรงเรียนบ$านแก/งวิทยา จัดสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม พ.ร.บ. การศึกษา 
2542 สำหรับตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร
สถานศึกษาฉบับปรังปรุงตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2560 ดังน้ี  

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                      หน$า 10 

 
โครงสร%างหลักสูตรโรงเรียนบ%านแกEงวิทยา 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต%นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ปรับปรุง 2560) 
หลักสูตรโรงเรียนบ;านแกXงวิทยา การศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดกรอบโครงสร;างเวลาเรียน ดังนี้ 
 

 
โครงสร1างเวลาเรียนโรงเรียนบ1านแก;งวิทยา  

หลักสูตรโรงเรียนบ;านแกXงวิทยา การศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดกรอบโครงสร;างเวลาเรียน ดังนี ้
กลุ$มสาระการเรียนรู// กิจกรรม เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต/น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – 6 
� กลุ$มสาระการเรียนรู/  

ภาษาไทย 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

240 

(6 นก.) 

คณิตศาสตรN 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

240 

(6 นก.) 

วิทยาศาสตรNและเทคโนโลยี 160 
(4 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

280 

(7 นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

160 
(4 นก.) 

160 
(4 นก.) 

160 
(4 นก.) 

320 

(8 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
(2นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

120 

(3นก.) 

ศิลปะ 80 
(2นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

120 

(3 นก.) 

การงานอาชีพ 

 

40 
(1 นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 

(2 นก.) 

ภาษาต$างประเทศ 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

240 

(6 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) 880 

(22 นก.) 
880 

(22 นก.) 
880 

(22 นก.) 
1,560 

(41 นก.) 
� กิจกรรมพัฒนาผู-เรียน 120 120 120 360 
การศึกษาค/นคว/าและสร/างองคNความรู/ (IS 1) 40 

(1 นก.) 
  40 

(1 นก.) 

การส่ือสารและการนำเสนอ (IS 2) 40 
(1 นก.) 

  40 

(1 นก.) 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนN (IS 3) 20   20 

�รายวิชา / กิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัดเพ่ิมเติม          

ตามความพร/อมและจุดเน/น  นโยบาย สพฐ 

ป0ละไม5เกิน 200 ช่ัวโมง ไม$น/อยกว$า 1,600 ช่ัวโมง 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด ไม$เกิน 1,200 ช่ัวโมง/ปb รวม 3  ปbไม$น/อยกว$า 
 3,600 ช่ัวโมง 

1.9 แหลEงเรียนรู% ภูมิป̀ญญาท%องถ่ิน  

1) ห$องสมุดมีขนาด 72 ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห$องสมุด 31,000 เล/ม การสืบค$น
หนังสือและการยืม-คืน ใช$ระบบ ระบบ จอหLน ดิวอ้ี จำนวนนักเรียนที่ใช$ห$องสมุดในปhการศึกษาท่ี
รายงาน เฉล่ีย 250 คน ต/อ วันคิดเปlนร$อยละ 60 ของนักเรียนท้ังหมด  
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2) ห$องปฏิบัติการ  
ห$องปฏิบัติการวิทยาศาสตรL จำนวน 3 ห$อง  
ห$องปฏิบัติการคอมพิวเตอรL จำนวน 3 ห$อง  
ห$องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน - ห$อง  

3) คอมพิวเตอรL จำนวน 81 เคร่ือง  
ใช$เพ่ือการเรียนการสอน 81 เคร่ือง  
ใช$เพ่ือสืบค$นข$อมูลทางอินเทอรLเน็ต 27 เคร่ือง  
จำนวนนักเรียนท่ีสืบค$นข$อมูลทางอินเตอรLเน็ตในปhการศึกษาท่ีรายงาน  
เฉล่ีย 120 คน ต/อวัน คิดเปlนร$อยละ 25 ของนักเรียนท้ังหมด  
ใช$เพ่ือการบริหารจัดการ 10 เคร่ือง  

4) แหล/งเรียนรู$ภายในโรงเรียน 
1. ศูนยLอนุรักษLวัฒนธรรม 
2. ห$องคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ 
3. ศูนยLกีฬามวย  
4. ห$องสืบค$นข$อมูล  
5. ศูนยLสมุนไพร  
6. ศูนยLภาษาไทย  
7. ศูนยLสังคมศึกษา  
8. ห$องสภานักเรียน  
9. ศูนยLพลานามัย  
10. ศูนยLศิลปะ  
11. ศูนยLวิทยาศาสตรL  
12. ศูนยLคณิตศาสตรL  
13. ศูนยLภาษาต/างประเทศ  
14. ศูนยLการงานอาชีพ  
15. ห$องโสตทัศนศึกษา  
16. ห$องของพ/อ 
17. ห$องประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ$านแก/งวิทยา 
18. ห$องกิจกรรมลูกเสือต$นแบบ 
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5.) แหล/งเรียนรู$ภายนอกโรงเรียน 
1. ร$านผ$าทองคำสาธร  
2. ร$านทองอรอนงคL  
3. ประเสริฐแอนติก  
4. พิพิธภัณฑLสถานแห/งชาติรามคำแหง  
4. พิพิธภัณฑLสถานแห/งชาติศรีสัชนาลัย 
5. อุทยานประวัติศาสตรLสุโขทัย  
6. อุทยานแห/งชาติศรีสัชนาลัย  
7. อุทยานประวัติศาสตรLศรีสัชนาลัย  
9. วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
10. ชุมชุมบ$านเกาะน$อย (เตาทุเรียง) 
11. ชุมชนบ$านนาต$นจ่ัน 
12. โคกหนองนาโมเดล 

6) ปราชญLชาวบ$าน/ภูมิปxญญาท$องถิ่น ผู$ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให$ความรู$แก/ครู 
นักเรียน ในปhการศึกษาท่ีรายงาน  
1. ช่ือ นายสาธร โสรัสประสพสันติ ให$ความรู$เร่ือง ผ$าตีนจก ศรีสัชนาลัย  
2. ช่ือ นายทวน บรรเทาใจ ให$ความรู$เร่ือง กลองยาว  
3. ช่ือ นายสมพร อินตàะใหม/ ให$ความรู$เร่ือง งานอ็อก งานเช่ือมโลหะ  
4. ช่ือ นางคำนึง ประโยชนL ให$ความรู$เร่ือง การทอผ$าซ่ินตีนจก  
5. ช่ือ นางแพรว นิมิตร ให$ความรู$เร่ืองการตัดเย็บซ้ือผ$า  
6. พระมหาเสน/หL วัดสวรรคาราม อ.สวรรคโลก ให$ความรู$เก่ียวกับพระธรรม  
7. พระครูวิจิตร ประภากร วัดโบราณหลวง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ให$ความรู$เก่ียวกับธรรม 
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1.10 ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปbท่ีผEานมา 

 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา คEาเปeาหมาย ผลการประเมิน บรรลุเปeาหมาย 

   มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู%เรียน ระดับ 3  ดีเลิศ ระดับ 4  ดีเลิศ ü บรรลุเปeาหมาย 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู%เรียน ระดับ 3  ดีเลิศ ระดับ 4  ดีเลิศ ü บรรลุเปeาหมาย 

    1) ความสามารถในการอ/าน การเขียน การส่ือสารและ 
การคิดคำนวณตามเกณฑLของแต/ละดับช้ัน 

ร$อยละ 80 
ได$ระดับดีข้ึนไป 

ร$อยละ 94.88 
ได$ระดับดีข้ึนไป 

ü บรรลุเปeาหมาย 

    2) ความสามารถในการวิเคราะหLและคิดอย/างมีวิจารณญาณ  
อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก$ปxญหา 

ร$อยละ 75 
ได$ระดับดีข้ึนไป 

ร$อยละ 86.82 
ได$ระดับดีข้ึนไป 

ü บรรลุเปeาหมาย 

   3) ความสามารถในการใช$เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสาร 

ร$อยละ 90 
ได$ระดับดีข้ึนไป 

ร$อยละ 92.70 
ได$ระดับดีข้ึนไป 

ü บรรลุเปeาหมาย 

   4) ความก$าวหน$าทางการเรียนตามหลักสูตร 
สถานศึกษา 

ร$อยละ 90 
ได$ระดับดีข้ึนไป 

ร$อยละ 50 
ได$ระดับดีข้ึนไป 

ไมEบรรลุ

เปeาหมาย 

   5) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการ 
สอบวัดระดับชาติ 

ร$อยละ 60 
ได$ระดับดีข้ึนไป 

ร$อยละ 30 
ได$ระดับดีข้ึนไป 

ไมEบรรลุ

เปeาหมาย 

   6) ความพร$อมในการศึกษาต/อ การฝÅกงานหรือการ 
ทำงาน 

ร$อยละ 80 
ได$ระดับดีข้ึนไป 

ร$อยละ 96 
ได$ระดับดีข้ึนไป 

ü บรรลุเปeาหมาย 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคNของผู%เรียน ระดับ 4  ดีเลิศ ระดับ 4  ดีเลิศ ü บรรลุเปeาหมาย 

๑) การมีคุณลักษณะและค/านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา 
กำหนดโดยไม/ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ร$อยละ 90 
ได$ระดับดีข้ึนไป 

ร$อยละ 96.69 
ได$ระดับดีข้ึนไป 

ü บรรลุเปeาหมาย 

    2) ความภูมิใจในท$องถ่ินและความเปlนไทย ร$อยละ 90 
ได$ระดับดีข้ึนไป 

ร$อยละ 96.95 
ได$ระดับดีข้ึนไป 

ü บรรลุเปeาหมาย 

    3) การยอมรับท่ีจะอยู/ร/วมกันบนความแตกต/างและ 
หลากหลาย 

ร$อยละ 90 
ได$ระดับดีข้ึนไป 

ร$อยละ 96.34 
ได$ระดับดีข้ึนไป 

ü บรรลุเปeาหมาย 

    4) สุขภาวะทางร/างกายและลักษณะจิตสังคม 
 
 
 
 
 

ร$อยละ 90 
ได$ระดับดีข้ึนไป 
 
 
 
 

ร$อยละ 85.39 
ได$ระดับดีข้ึนไป 
 
 
 
 

ไมEบรรลุ

เปeาหมาย 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา คEาเปeาหมาย ผลการประเมิน บรรลุเปeาหมาย 

   มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของ

ผู%บริหารสถานศึกษา 
ระดับ 4  ดีเลิศ ระดับ 4  ดีเลิศ 

ü บรรลุเปeาหมาย 

๑. การมีเปäาหมายวิสัยทัศนLและพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 

ระดับ 4  ดีเลิศ ระดับ 4  ดีเลิศ 
ü บรรลุเปeาหมาย 

2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ 4  ดีเลิศ ระดับ 4  ดีเลิศ ü บรรลุเปeาหมาย 

  2.1 การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน$น 
 คุณภาพของผู$เรียนรอบด$านทุกกลุ/มเปäาหมาย และดำเนินการ 
 อย/างเปlนรูปธรรม 

ระดับ 4  ดีเลิศ ระดับ 4  ดีเลิศ 
ü บรรลุเปeาหมาย 

  2.2 การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให$  
 มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ระดับ 4  ดีเลิศ ระดับ 4  ดีเลิศ 
ü บรรลุเปeาหมาย 

  2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข$อมูล   
 สารสนเทศอย/างเปlนระบบ  

ระดับ 4  ดีเลิศ ระดับ 4  ดีเลิศ 
ü บรรลุเปeาหมาย 

  2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล$อมทางกายภาพและ 
 สังคมท่ีเอ้ือต/อการจัดการเรียนรู$อย/างมีคุณภาพ 

ระดับ 4  ดีเลิศ ระดับ 4  ดีเลิศ 
ü บรรลุเปeาหมาย 

3. การมีส/วนร/วมของผู$เกี่ยวข$องทุกฝzาย และการร/วมรับผิดรับ
ชอบต/อผลการจัดการศึกษา ให$มีคุณภาพและได$มาตรฐาน  

ระดับ 4  ดีเลิศ ระดับ 4  ดีเลิศ 
ü บรรลุเปeาหมาย 

4. การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัด 
การศึกษา 

ระดับ 4  ดีเลิศ ระดับ 4  ดีเลิศ 
ü บรรลุเปeาหมาย 

 มาตรฐานที ่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที ่เน%น

ผู%เรียนเปiนสำคัญ 

ระดับ 4 ดีเลิศ 

 

ระดับ 4 ดีเลิศ 

 

ü บรรลุเปeาหมาย 

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร$างโอกาสให$ผู$เรียน 
ทุกคนมีส/วนร/วม  

ร$อยละ 80 
ได$ระดับดีข้ึนไป 

ร$อยละ 100 
ได$ระดับดีข้ึนไป 

ü บรรลุเปeาหมาย 

2. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของ 
ชุมชนและท$องงถ่ิน 

ร$อยละ 80 
ได$ระดับดีข้ึนไป 

ร$อยละ 100 
ได$ระดับดีข้ึนไป 

ü บรรลุเปeาหมาย 

3. การตรวจสอบและประเมินความรู$ความเข$าใจของผู$เรียน 
อย/างเปlนระบบและมีประสิทธิภาพ 

ร$อยละ 80 
ได$ระดับดีข้ึนไป 

ร$อยละ 100 
ได$ระดับดีข้ึนไป 

ü บรรลุเปeาหมาย 

 มาตรฐานท่ี 4  ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมี 

ประสิทธิผล 
ระดับ 4  ดีเลิศ ระดับ 4 ดีเลิศ 

ü บรรลุเปeาหมาย 

 การใช$ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัด การศึกษาให$ดีย่ิงข้ึน 

ระดับ 4  ดีเลิศ 
 

ระดับ 4 ดีเลิศ 
 

ü บรรลุเปeาหมาย 
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยูEในระดับ 4 ดีเลิศ 

จากผลการดำเนินงานโครงการ และกิจกรรมต/าง ๆ ส/งผลให$สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเปäาหมายไว$ในแต/ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว/าได$
ระดับ ดีเลิศ  ทั ้งนี ้ เพราะมาตรฐานที่ 1 ด$านคุณภาพผู$เรียน อยู/ในระดับ ดีเลิศ มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู/ในระดับ ดีเลิศ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน$นผู$เรียนเปlนสำคัญ อยู/ในระดับ ดีเลิศ 

ในด$านคุณภาพผู$เรียนทั้งนี้สถานศึกษาได$มีกระบวนการพัฒนาด$านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู$เรียน ในการส/งเสริมความสามารถในการอ/าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ พัฒนา
ให$นักเรียนมีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะใคร/ครวญ ไตร/ตรอง พิจารณาอย/างรอบคอบ 
โดยใช$เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  และให$นักเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก$ปxญหาอย/างมีเหตุผล   ส/งเสริมความสามารถในการสร$าง เพื่อพัฒนานักเรียนให$มีความสามารถใน
การรวบรวมความรู$ด$วยตัวเองและทำงานเปlนทีม มีความสามารถในการเชื่อมโยงองคLความรู$ และนำ
ประสบการณLมาใช$อย/างพัฒนานักเรียนให$มีความสามารถในการใช$เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมใน  ด$านการเรียนรู$การสื่อสาร การทำงานอย/างสร$างสรรคLและให$ 
ผู$เรียนบรรลุและมีความก$าวหน$าในการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด$านความรู$ 
ความเข$าใจ ทักษะกระบวนการต/าง ๆ รวมทั้งมีความก$าวหน$าในผลการทดสอบระดับชาติหรือผลการ
ทดสอบ  ให$นักเรียนได$มีความรู$ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติท่ีดีพร$อมท่ีจะศึกษาต/อในระดับช้ัน
ที ่สูงขึ ้น มีทักษะพื ้นฐานในการทำงาน หรืองานอาชีพ  นอกจากนี ้ยังดำเนินการส/งเสริมด$าน
คุณลักษณะที่พึงประสงคLของผู$เรียน  เพื่อพัฒนานักเรียนมีพฤติกรรมเปlนผู$ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม 
เคารพในกฎกติกา  มีค/านิยมและจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม/ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม  ส/งเสริมความภูมิใจในท$องถิ่นและความเปlนไทย มีส/วนร/วมในการอนุรักษL
วัฒนธรรม และประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปxญญาไทย  ให$ยอมรับและอยู/ร/วมกันบนความแตกต/าง
ระหว/างบุคคลในด$าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม ประเพณี  พัฒนานักเรียนให$มี
การรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณLและสังคม และแสดงออกอย/างเหมาะสมในแต/ละช/วงวัย
สามารถอยู/ร/วมกับคนอ่ืนอย/างมีความสุข เข$าใจผู$อ่ืน ไม/มีความขัดแย$งกับผู$อ่ืน      

ด$านกระบวนการบริหารและการจัดการ  ได$มีการกำหนด วิสัยทัศนL และพันธกิจสถานศึกษา 
เพื่อบริหารจัดการ การดำเนินการตาม เปäาหมาย วิสัยทัศนL และพันธกิจ สอดคล$องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต$องการของชุมชน ท$องถิ่น วัตถุประสงคLของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและของต$นสังกัด รวมทั้งทันต/อการเปลี่ยนแปลง และสามารถบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาอย/างเปlนระบบ ทั้งในส/วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนำแผนไป
ปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย/าง
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ต/อเนื่องมีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช/วยเหลือนักเรียน มีระบบ
การนิเทศภายใน การนำข$อมูลมาใช$ในการพัฒนา บุคลากร และผู$ที่เกี่ยวข$องทุกฝzายมีส/วนร/วมการ
วางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร/วมรับผิดชอบต/อผลการจัดการศึกษา  พัฒนางานวิชาการที่เน$น
คุณภาพผู$เรียนรอบด$านทุกกลุ/มเปäาหมาย โดยมีกิจกรรมพัฒนางานวิชาการ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 
เพื ่อส/งเสริมการบริหารจัดการเกี ่ยวกับงานวิชาการ ทั ้งด$านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เน$นคุณภาพผู$เรียนรอบด$านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ/มเปäาหมายรวมถึง 
การจัดการเรียนการสอนของกลุ/มที่เรียนแบบควบคุมหรือกลุ/มที่เรียนร/วม พัฒนาครูและบุคลากรให$มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   ด$านการบริหารงานบุคคล ตามปรัชญาเศรษฐกิจ และดำเนินการสร$าง
บรรยากาศเพื่อการเรียนรู$โดยจัดสถานศึกษามีสภาพแวดล$อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอก
ห$องเรียนที่ดี  และสภาพแวดส$อมทางสังคมที่เอื้อต/อการจัดการเรียนรู$และมีความปลอดภัย  และ
จัดระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศในโรงเรียนและพัฒนาบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งด$านบริการ
จัดการและการจัดการเรียนรู$ท่ีเหมาะสม 

ด$านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน$นผู$เรียนเปlนสำคัญ ได$ส/งเสริมกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน$นผู$เรียนเปlนสำคัญ โดยมีกิจกรรมความเปlนเลิศทางวิชาการ   กิจกรรมการเรียนรู$
เด็กพิเศษ  กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ/มสาระการเรียนรู$ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู$
ตามมาตรฐานการเรียนรู$ ตัวชี้วัด ของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน$นผู$เรียนได$เรียนรู$โดยผ/านกระบวนการ
คิด และปฏิบัติจริง  มีแผนการจัดการเรียนรู$ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได$จริงมีรูปแบบการจัดการ
เรียนรู$เฉพาะสำหรับผู$ที่มีความจำเปlน และต$องการความช/วยเหลือพิเศษ ผู$เรียนได$รับการฝÅกทักษะ
แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคLความรู$ นำเสนอผลงาน และสามารถนำไปประยุกตLใช$ในชีวิต
ได$  ให$นักเรียนมีการใช$สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล/งเรียนรู$รวมทั้งภูมิปxญญาท$องถิ่นมาใช$  ใน
การจัดการเร ียนรู $ โดยโครงสร$างโอกาสให$ผ ู $ เร ียนได$แสวงหาความรู $ด $วยตนเองจากสื ่อ ท่ี
หลากหลาย  ครูผู$สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน$นการมีปฏิสัมพันธLเชิงบวก ให$เด็กรักครู ครู
รักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู$ สามารถเรียนรู$ร/วมกันอย/างมีความสุข โครงการ ตรวจสอบ
และประเมินผู$เรียนอย/างเปlนระบบและนำผลมาพัฒนาผู$เรียน โดยใช$เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเปäาหมายในการจัดการเรียนรู$ และให$ข$อมูลย$อนกลับแก/ผู$เรียนเพื่อนำไปใช$
พัฒนาการเรียนรู$ 

 สถานศึกษามีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จัดทำแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ที่มุ/งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จัดระบบบริหาร
และสารสนเทศ  ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  จัดให$มีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจัดให$มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  และจัดทำรายงานประจำปhที่เปlนรายงานประเมินคุณภาพภายใน ตลอดจนจัดให$มีการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย/างต/อเนื่องโดยให$สถานศึกษายึดหลักการมีส/วนร/วมของชุมชน และ
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หน/วยงานที่เกี่ยวข$องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการส/งเสริม สนับสนุนและกำกับดูแลของหน/วยงาน
ต$นสังกัด กระทรวงศึกษาธิการจึงได$ประกาศใช$มาตรฐานคุณภาพการศึกษา กำหนดการวางแผน 
ดำเนินงาน ประเมินผล และปรับปรุงแก$ไข ในกระบวนการทำงานอย/างมีประสิทธิภาพ เปlนระบบ มี
มาตรฐาน และสามารถผดุงรักษาคุณภาพการทำงานไว$ได$อย/างต/อเน่ือง 

แนวทางพัฒนาในอนาคต  

 1) บูรณาการกิจกรรมเพ่ือช/วยลดเวลาในการจัดกิจกรรม 
 2) ปรับปรุงความเร็วของสัญญาณอินเทอรLเน็ตให$เสถียร  
 3) จัดหาวิทยากรชาวต/างชาติท่ีเปlนเจ$าของภาษาเข$าร/วมกิจกรรม   
 4) บูรณาการค/ายวิชาการในสาระที่มีผู $เข$าร/วมน$อยมาจัดรวมกันเพื่อให$คุ $มค/าต/อการใช$

งบประมาณ  
 5) เพ่ิมงบประมาณโครงการให$เพียงพอต/อการดำเนินงาน   
 6) จัดกิจกรรมท่ีเน$นให$นักเรียนได$มีส/วนร/วมในกิจกรรมให$ได$มากท่ีสุด 
 7) จัดกิจกรรมให$มีความหลากหลาย ต/อนักเรียนท่ีมีความแตกต/างทางด$าน                    วัย 

เพศ และความรู$ 
 8) ส/งเสริมให$นักเรียนทุกคนได$แสดงออกทุกคน และส/งเสริมสนับสนุนการรักษาสุขภาพกาย  
      สุขภาพจิต อารมณLและสังคม  
 9) จัดสรรงบประมาณให$เพียงพอ เร่ืองการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณLและสังคม  
  10) เน$นการมีส/วนร/วมของผู$เรียนในกิจกรรมและการประเมินกิจกรรม                       เพ่ือ

พัฒนารูปแบบกิจกรรม  
 11) ระดมทรัพยากรเพ่ือนำมาพัฒนาสถานศึกษาตาม จุดเน$นของสถานศึกษาเพ่ิมเติม 
 12) การจัดการเรียนการสอนของนักเรียนกลุ/มท่ีเรียนร/วม 
 13) ให$ครู บุคลากร ได$มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู$กับสถานศึกษาต$นแบบ ในการพัฒนา

วิชาชีพ ครู บุคลากรได$อย/างเต็มศักยภาพ 
 14) จัดสรรงบประมาณการศึกษาดูงาน ครู บุคลากร ได$มีโอกาส แลกเปลี่ยนเรียนรู$กับ 

สถานศึกษาต$นแบบท่ีมีมาตรฐานสากล 
 15) สร$างสภาพแวดล$อมภายในโรงเรียนให$มีบรรยากาศแห/งการเรียนรู$  เพื่อส/งเสริมให$เกิด

การเรียนรู$ท้ังด$านความรู$ และคุณธรรม โดยให$ทุกฝzายมีส/วนร/วม 
 16) ปรับปรุงการประชาสัมพันธLด$วยเอกสารหรือปäาย 
 17) จัดทำแผนสำรองเมื่อเกิดเหตุการณLกะทันหัน เช/น โรคระบาดโควิด 19 ทำให$ไม/สามารถ   

ดำเนินกิจกรรมได$ และวางแผนสำรองกิจกรรมกรณีไม/สามารถนำนักเรียน 
          ออกนอนกสถานท่ีได$ 
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ความต%องการและการชEวยเหลือ 

 1) ระดมทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
 2) การจัดการศึกษานักเรียนเรียนร/วม 
 3) ส/งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความรู$ความเข$าใจในแนวปฏิบัติการ 
วัดผลประเมินผลการเรียนรู$ ตลอดจนความเข$าใจในเทคนิควิธีการวัดและประเมินผลรูปแบบต/าง ๆ         
โดยเน$นการประเมินตามสภาพจริง 
 4) สนับสนุนอัตรากำลังครูผู$สอน และ ลูกจ$างช่ัวคราว แม/บ$านหรือนักการภารโรง 
 5) เครื่องมือพัฒนาทักษะ การวัดประเมินผลด$านทักษะ ตัวชี้วัดเกณฑLการให$คะแนนตาม
รูปแบบ 
 6) ส่ือและเทคโนโลยีในแหล/งเรียนรู$ให$มากข้ึนเพ่ือให$เพียงพอต/อนักเรียน 
1.11 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใต%สถานการณN COVID - 19 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู%เรียน 

 

จุดเน%น ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช$ ดี 
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงพัฒนา
ผู$เรียนให$มี
ความสามารถใน
การอ/านการเขียน
การส่ือสารและ
การคำนวณ 

1.มีการระบุเปäาหมายคุณภาพของ
ผู$เรียน 
2. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของ
ผู$เรียนอย/างเปlนระบบตามเปäาหมาย
การพัฒนาผู$เรียน  
3. มีผลสัมฤทธ์ิของผู$เรียนตาม
เปäาหมายการพัฒนาผู$เรียน  
4. มีการนำผลประเมินคุณภาพของ
ผู$เรียนมาพัฒนาผู$เรียนด$านผลสัมฤทธ์ิ
ให$สูงข้ึน  
5. มีการนำเสนอผลการประเมิน
คุณภาพของผู$เรียนต/อผู$ท่ีเก่ียวข$อง 

  √ 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 
 
 
√ 
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ข%อเสนอแนะในการเขียน SAR ให%ได%ผลประเมินระดับสูงข้ึน 

 

สถานศึกษามีร/องรอยการดำเนินการด$านคุณภาพของผู$เรียนครบตามตัวชี้วัด โดยได$กำหนด
เปäาหมายพร$อมระบุวิธีการพัฒนาคุณภาพของผู $เรียนอย/างเปlนระบบ ตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาผู $เรียน มีผลสัมฤทธิ ์ทางวิชาการและคุณลักษณะที ่พึงประสงคL มีการแสดงผลการ
ประเมินผลตามเปäาหมายที่สถานศึกษากำหนดในรูปแบบร$อยละ ตาราง กราฟ การเปรียบเทียบผล 
นำผลการประเมินมาพัฒนาโดยมีแผนพัฒนาให$มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น การดำเนินงานในรูปแบบระบบ
คุณภาพ (PDCA) โดยมีจุดเน$นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ ้นร$อยละ 3 การดำรงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู$เรียนมีความสามารถในการอ/าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
คำนวณ เพ่ือให$การจัดทำ SAR คร้ังต/อไปมีข$อมูลสมบูรณLมากย่ิงข้ึน สถานศึกษาควรมีการระบุข้ันตอน
การดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู $เรียนตามจุดเน$น จากการดำเนินการโครงการ กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจำปhตามวงจรคุณภาพ PDCA ควรระบุชื ่อโครงการให$ชัดเจน ระบุเปäาหมาย
โครงการ วิธีดำเนินการการติดตามประเมินผลและสรุปผลเพื ่อใช$เปlนข$อมูลในการพัฒนาการ
ดำเนินการในปhต/อไป 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 

จุดเน%น ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช$ ดี 

การบริหาร
จัดการท่ีเปlนเลิศ 
ตามหลักธรรมาภิ
บาล และเน$น
การมีส/วนร/วม
จากทุกภาคส/วน 

1. มีการวางแผนการดำเนินการในแต/
ละปhการศึกษา 
2. มีการนำแผนการดำเนินการไปใช$
ดำเนินการ  
3. มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการ
ดำเนินการตามแผน  
4. มีการนำผลการประเมินไปใช$ในการ
ปรับปรุงแก$ไขในปhการศึกษาต/อไป 
5. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการ
ของสถานศึกษาให$ผู$มีส/วนได$ส/วนเสีย
ได$รับทราบ 

  √ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 
 

√ 

 

 

 

 



                                                                                                                      หน$า 20 

ข%อเสนอแนะในการเขียน SAR ให%ได%ผลประเมินระดับสูงข้ึน 

 

สถานศึกษามีข$อมูลและล/องลอยหลักฐานด$านกระบวนการบริหารและการจัดการ ครบทั้ง 5 
ตัวช้ีวัด มีการดำเนินการตามระบบบริหารคุณภาพ PDCA แต/อย/างไรก็ตามเพ่ือให$การจัดทำ SAR คร้ัง
ต/อไปมีความชัดเจนและสมบูรณLมากยิ่งขึ้น สถานศึกษาควรระบุข$อมูลเพิ่มเติมรายละเอียด ในด$าน
การบริหารที่เปlนระบบ เน$นการมีส/วนร/วมจากทุกภาคส/วนในการบริหาร มีการจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย/างเปlนระบบและสอดคล$องกับบริบทของสถานศึกษา โดยให$ผู$มีส/วนเกี่ยวข$อง
มาร/วมวางแผนและนำแผนไปใช$ในการดำเนินการควรระบุชื ่อโครงการอย/างชัดเจน ระบุวิธีการ
ดำเนินงานตามแผนโดยการมีส/วนร/วมของผู$เกี่ยวข$อง ประเมินผลการดำเนินงาน พร$อมทั้งนำผลการ
ประเมินไปใช$ในการปรับปรุงแก$ไขในปhการศึกษาต/อไป อย/างเปlนระบบครบวงจรบริหารคุณภาพ 
PDCA และรายงานผลการดำเนินงานต/อผู$เกี ่ยวข$องด$วยวิธีการต/างๆ เช/น ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู$นำชุมชน บุคลากรในสถานศึกษา มีการเผยแพร/ข$อมูลดังกล/าวในโอกาส
ต/างๆด$วยการลงเว็บไซตLที่มีการสร$างคอลัมนLหรือหัวข$อขึ้นมาเพื่อการเผยแพร/ข/าวสารโดยเฉพาะ เปlน
ต$น เปlนระยะระยะตลอดจนการรายงานผลการดำเนินโครงการ กิจกรรมต/างๆ เปlนต$น 
 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน%นผู%เรียนเปiนสำคัญ 

 

จุดเน%น ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช$ ดี 
ครูจัดการเรียนรู$
ของครูด$วยส่ือ
เทคโนโลยีท่ี
หลากหลายเน$น
การคิดและการ
ปฏิบัติจริง 

1. ผู$มีการวางแผนการจัดการเรียนรู$
ครบทุกรายวิชาทุกช้ันปh  
2. ผู$ทุกคนมีการนำแผนการจัดการ
เรียนรู$ไปใช$ในการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช$ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล/งเรียนรู$ท่ีเอ้ือต/อการเรียนรู$  
3. มีการตรวจสอบและประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนอย/างเปlนระบบ  
4. มีการนำผลการประเมินมา
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู
อย/างเปlนระบบ  
5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู$และให$
ข$อมูลปäอนกลับเพ่ือพัฒนาปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน 

  √ 

 

√ 

 

 
 
√ 

 

√ 
 

 
√ 
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ข%อเสนอแนะในการเขียน SAR ให%ได%ผลประเมินระดับสูงข้ึน 

 

สถานศึกษามีข$อมูลและล/องลอยหลักฐานด$านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน$นผู$เรียน
เปlนสำคัญครบทั้ง 5 ตัวชี้วัด เพื่อให$การจัดทำ SAR ครั้งต/อไปของสถานศึกษา มีข$อมูลชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น ควรมีการระบุเพิ่มเติมในด$านการส/งเสริมให$ครูทุกคนนำสื่อเทคโนโลยีมาใช$ในการจัดการเรียนรู$
อย/างเปlนระบบ โดยเร่ิมต้ังแต/การวางแผนนำเสนอเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช$ให$เหมาะสมกับการจัดทำ
แผนการเรียนการสอนในแต/ละช้ันเรียน เช/น การกำหนดให$ผู$เรียนศึกษาข$อมูลและทำรายงานโดยการ
กำหนดให$ไปค$นคว$าจากระบบออนไลนLหรือการนำเสนองานของผู $เรียนด$วยการใช$โปรแกรม
คอมพิวเตอรLต/างๆ เปlนต$น ทั้งนี้จะต$องให$เหมาะสมกับผู$เรียนในแต/ละชั้นเรียน มีการประเมินการใช$
แผนการจัดการเรียนรู$ สรุปผลการดำเนินงาน หาปxญหาและอุปสรรคและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู$
ร/วมกันของครู แล$วนำมาใช$เปlนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู$ในคร้ังต/อไป 
 

ข%อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

สถานศึกษาควรเขียน SAR ในครั้งต/อไปให$มีความสมบูรณLยิ่งขึ้น โดยระบุวิสัยทัศนL พันธกิจ
เปäาหมายที่มุ /งพัฒนาคุณภาพผู$เรียนเปlนสำคัญที่เปlนปxจจุบัน ควรระบุข$อมูลที ่เปlนบริบทของ
สถานศึกษาชัดเจนยิ่งขึ้น อาทิ ประวัติโดยสังเขป ข$อมูลหลักสูตรสถานศึกษา ข$อมูลสภาพชุมชน 
เศรษฐกิจและสังคม โดยโครงสร$างการบริหารข$อมูลแหล/งเรียนรู$และภูมิปxญญาท$องถิ่น มีข$อมูลการ
จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะสั้น ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปhการศึกษา 
โครงการหรือกิจกรรม ควรมีข$อมูลสรุปการมีพัฒนาการอย/างต/อเน่ืองอย/างน$อย 3 ปh ตลอดจนควร
ระบุแบบอย/างที่ดี (Best practice) หรือนวัตกรรม (Innovation) ในทุกมาตรฐาน พร$อมทั้งมีการ
นำเสนอข$อมูลสนับสนุนท่ีน/าเช่ือถือและผลงานท่ีมีความสำเร็จอย/างต/อเน่ือง 
 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี   
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ          √  รับรอง               ไม/รับรอง 
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ส;วนที ่2 
โครงสร1างองค@กร 

 
 2.1 การบริหารจัดการศึกษา  

โรงเรียนบ$านแก/งวิทยา แบ/งโครงสร$างการบริหารงานเปlน 6 กลุ/มบริหารงาน ได$แก/ 
กลุ/มบริหารงานวิชาการ  
กลุ/มบริหารงบประมาณ  
กลุ/มบริหารงานบุคคล  
กลุ/มบริหารงานท่ัวไป  
กลุ/มบริหารงานแผนและประกันคุณภาพ  
กลุ/มบริหารกิจการนักเรียน  
ผู$บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหาร ได$แก/  

  1) การตัดสินใจที่ยึดโรงเรียนเปlนฐาน (School-Based Decision) เปlนแนวคิดที่มุ/ง
ให$โรงเรียนมีอิสระในการตัดสินใจด$วยตนเอง โดยยึดประโยชนLท่ีจะเกิดกับผู$เรียนเปlนสำคัญ 
  2) การมีส/วนร/วม (Participation) กำหนดให$บุคคลหลายฝzายที ่เกี ่ยวข$องกับ
การศึกษา หรือผู$มีส/วนได$ส/วนเสียในการจัดการศึกษา เข$ามามีส/วนร/วมเปlนคณะกรรมการร/วมแสดง
ความคิดเห็นหรือร/วมกำกับติดตาม ดูแล 
  3) การกระจายอำนาจ (Decentralization) เปlนการกระจายอำนาจด$านการบริหาร
จัดการด$านวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคลและการบริหารทั่วไป ให$คณะกรรมการเขตพื้นท่ี
การศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาเปlนผู$รับผิดชอบ 
  4) ความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได$ (Accountability) มีการกำหนดหน$าท่ี
ความรับผิดชอบและภารกิจของผู$รับผิดชอบ เพ่ือเปlนหลักประกันคุณภาพการศึกษาให$เกิดข้ึน 
  5) ธรรมาภิบาล (Good Governance) เปlนหลักคิดสำหรับการบริหารจัดการที่ดี 
เพื่อประกันว/าในองคLการจะไม/มีการฉ$อราษฎรLบังหลวง ไม/ด$อยประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ยึดหลักเปäาหมาย
สอดคล$องต/อสังคม กระบวนการโปร/งใสและทุกข้ันตอนมีผู$รับผิดชอบ 
  6) ความเปlนนิติบุคคล (A juristic person) เปlนการให$สิทธิและอำนาจหน$าที่ที่กำหนด
ไว$เปlนของตนเอง ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห/งชาติ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการพระราชบัญญัติระเบียบข$าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ ซ่ึงได$กำหนดอำนาจหน$าท่ีท่ีเปlนของโรงเรียนไว$โดยเฉพาะ 
  นอกจากนี ้ กิจกรรมที ่ทำให$การบริหารประสบความสำเร็จเรียกว/าหน$าที ่ของ
ผู$บริหารสถานศึกษาหรือหน$าที่การบริหารที่ต$องปฏิบัติ ทั้งนี้ การจำแนกหน$าที่การบริหารของ
นักวิชาการส/วนใหญ/มีแนวคิดสอดคล$องกัน แต/มีการจัดกลุ/มกิจกรรมย/อยแตกต/างกันไปตามความคิดเห็น
ของแต/ละคน ในท่ีน้ี อาจสรุปและจำแนกหน$าท่ีการบริหารครอบคลุมใน 4 ด$าน ดังน้ี (DuBrin, 2000) 
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  1) การวางแผน (Planning) หมายถึง การตัดสินใจล/วงหน$าว/าจะดำเนินการอย/างไร
ให$บรรลุและวัตถุประสงคLท่ีกำหนดไว$อย/างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนLต/อองคLกรมากท่ีสุด 
  2) การจัดองคLกร (Organizing) หมายถึง กระบวนการจัดการทรัพยากรต/างๆ และ
การจัดระบบการดำเนินงานเพ่ือให$บรรลุเปäาหมายขององคLกร 
  3) การนำ (Leading) หมายถึง การอำนวยการและการประสานงาน เพื ่อให$
บุคลากรปฏิบัติงานบรรลุเปäาหมายขององคLกร ซ่ึงต$องอาศัยภาวะผู$นำของผู$บริหาร 
  4) การควบคุม (Controlling) หมายถึง การกำกับให$การดำเนินงานและกิจกรรม
ต/าง ๆ ท่ีปฏิบัติให$เปlนไปตามเปäาหมายและแผนขององคLกรท่ีได$กำหนดไว$ 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  แผนภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช$ BGW MODEL 
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แผนภูมิบริหารงานของโรงเรียนบ%านแกEงวิทยา 
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ส;วนที ่3 
นโยบายที่มีผลกระทบกับการบริหารจัดการ 

 

3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  

รัฐมนตรีว/าการกระทรวงศึกษาธิการ ได$ประกาศนโยบายและจุดเน$นของกระทรวงศึกษาธิการประจำปh
งบประมาณ เพื่อให$ส/วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยึดเปlนกรอบการดำเนินงานในการจัดทำแผน
และงบประมาณรายจ/ายประจำปhงบประมาณ เพื่อให$การดำเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการ
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเปlนไปด$วยความเรียบร$อย บรรลุเปäาหมาย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 
8 และมาตรา 12แห/งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546นโยบายและ
จุดเน$นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปhงบประมาณ พ.ศ. 2565 คาดหวังว/า ผู$เรียนทุกช/วงวัยจะได$รับการ
พัฒนาในทุกมิติ เปlนคนดี คนเก/ง มีคุณภาพและมีความพร$อมร/วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สู/ความมั่นคง 
ม่ังค่ัง และย่ังยืนประกอบด$วย 7 ด$าน ดังน้ี 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย 
2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
3. การสร$างโอกาส ความเสมอภาค และความเท/าเทียมทางการศึกษาทุกช/วงวัย 
4. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข/งขัน 
5. การส/งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
7. การขับเคล่ือนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห/งชาติ 
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3.2 นโยบาย  สพฐ.  

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปhงบประมาณ 2565 
 

บทนำ 

ตามยุทธศาสตรLชาติ 20 ปh (พ.ศ 2561 – 2580) ได$กำหนดเปäาหมายการพัฒนาคนในทุกมิติและทุกช/วงวัย

ให$เปlนคนดี เก/ง และมีคุณภาพ สร$างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร$างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี

เปlนมิตรกับสิ่งแวดล$อม แผนแม/บทภายใต$ยุทธศาสตรLชาติและแผนปฏิรูปประเทศด$านการศึกษา มีแนวทาง

การพัฒนาเด็กประถมวัยให$มีพัฒนาการ สมรรถนะและคุณลักษณะที่ดีสมวัยทุกด$าน มีการปฏิรูปการเรียนรู$

สำหรับศตวรรษท่ี 21 ปรับบทบาทครูให$เปlนครูยุคใหม/ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ

และสร$างระบบการศึกษาเพื่อความเปlนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติแผนการศึกษาแห/งชาติ 2560 – 2579 

มีกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาให$คนไทยทุกคนสามารถเข$าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มี

คุณภาพ พัฒนากำลังคนให$มีสมรรถนะในการทำงานท่ีสอดคล$องกับความต$องการของตลาดงานและการพัฒนา

ประเทศ สอดคล$องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห/งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2560-2570) ที่มีเปäาหมายการ

พัฒนาโดยเฉพาะหมุดไม$ที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ/งเรียนรู$อย/างต/อเนื่องตอบโจทยLการพัฒนาแห/ง

อนาคตรวมทั้งนโยบายและจุดเน$นของกระทรวงศึกษาธิการประจำปhงบประมาณ พ.ศ 2566 ที่ได$กำหนดโดย

สอดคล$องกับแผนระดับต/างๆของประเทศดังกล/าวข$างต$น 

ด ั งน ั ้นเพ ื ่อให $การจ ัดการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐานสอดคล $องก ับนโยบายของร ัฐบาล นโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงถือเปlนหน/วยงานหลักท่ีจัดการศึกษาข้ัน

พื้นฐานของประเทศ จึงมีความมุ/งมั่นในการพัฒนาการศึกษามาอย/างต/อเนื่องโดยในปhงบประมาณพ.ศ 2564 - 

2565 ได$กำหนดแนวทางการพัฒนา “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม/วิถีคุณภาพ” ใน 4 ด$าน ได$แก/ ด$านความ

ปลอดภัย ด$านโอกาส ด$านคุณภาพ และด$านประสิทธิภาพและเพื่อเปlนการต/อยอดพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ให$เปlน “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” จึงกำหนดนโยบายและจุดเน$นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานประจำปhงบประมาณพ.ศ 2566 ดังน้ี 

ก. วิสัยทัศนN 

สร$างคุณภาพผู$เรียน สู/สังคมอนาคตอย/างย่ังยืน 
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ข. พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร$างความม่ันคงของมนุษยL  

2. พัฒนาสถานศึกษาให$มีความปลอดภัยแก/ผู$เรียน  

3. ส/งเสริมความเปlนเลิศของผู$เรียนให$เต็มตามศักยภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข/งขัน  

4. พัฒนาคุณภาพผู$เรียนตามหลักสูตรและทักษะท่ีจำเปlนในศตวรรษท่ี 21  

5. สร$างโอกาสความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำผู$เรียนทุกคนได$รับบริการทางการศึกษาอย/างทั่วถึงและ
เท/าเทียม  

6. พัฒนาผู$บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาให$มีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ 

7. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปlนมิตรกับสิ่งแวดล$อมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับและจัดการศึกษาโดยใช$เทคโนโลยีดิจิทัล ( Digital 
Technology) 

ค. นโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1. ด$านความปลอดภัย 
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให$กับผู $เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ

สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล$อมท่ีเอ้ือต/อการมีสุขภาวะท่ีดี 
สามารถปรับตัวต/อโรคอุบัติใหม/และโรคอุบัติซ้ำ 

2. ด$านโอกาส 
2.1 สนับสนุน ให$เด็กปฐมวัยได$เข$าเรียนทุกคน มีพัฒนาการท่ีดี ท้ังทางร/างกาย จิตใจ วินัย 

อารมณL สังคม และสติปxญญา ให$สมกับวัย 
2.2 ดำเนินการ ให$เด็กและเยาวชนได$รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน อย/างมี

คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะหLตนเองเพื่อการศึกษาต/อ 
และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส/งเสริมและพัฒนาผู$เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษสู/ความเปlนเลิศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข/งขันของประเทศ 

2.3 พัฒนาระบบดูแลช/วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู/ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปäองกัน
ไม/ให$ออกจากระบบการศึกษา รวมท้ังช/วยเหลือเด็กตกหล/นและเด็กออกกลางคันให$ได$รับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานอย/างเท/าเทียมกัน 

2.4 ส/งเสริมให$เด็กพิการและผู$ด$อยโอกาส ให$ได$รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะ
ในการดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได$อย/างมีศักดิ์ศรีความเปlนมนุษยLตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3. ด$านคุณภาพ 
3.1 ส/งเสริมการจัดการศึกษาให$ผู$เรียนมีความรู$ มีทักษะการเรียนรู$และทักษะที่จำเปlนของ

โลกในศตวรรษที่ 21 อย/างครบถ$วน เปlนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยLทรงเปlนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต$องต/อบ$านเมือง 

3.2 พัฒนาผู$เรียนให$มีสมรรถนะและทักษะด$านการอ/าน คณิตศาสตรL การคิดขั้นสูงนวัตกรรม 
วิทยาศาสตรLและเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาต/างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข/งขันและ
การเลือกศึกษาต/อเพ่ือการมีงานทำ 

3.3 ปรับหลักสูตรเปlนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน$นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเปlนในแต/
ละระดับจัดกระบวนการเรียนรู$แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส/งเสริมการจัดการเรียนรู$ที่สร$างสมดุลทุก
ด$านส/งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปxญญาพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู$เรียนทุกระดับ 

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให$เปlนครูยุคใหม/ มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน$าที่ได$ดี มีความรู$ความสามารถในการใช$
เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย/างต/อเน่ืองรวมท้ังมีจิตวิญญาณความเปlนครู 
4. ด$านประสิทธิภาพ 

4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช$พื ้นท่ีเปlนฐานมีนวัตกรรมเปlนกลไกหลักในการ
ขับเคล่ือนบนฐานข$อมูลสารสนเทศท่ีถูกต$อง ทันสมัย และการมีส/วนร/วมของทุกภาคส/วน 

4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและ
โรงเรียนที่สามารถดำรงอยู/ได$อย/างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให$มีคุณภาพอย/างยั่งยืน สอดคล$องกับ
บริบทของพ้ืนท่ี 

4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปhท่ี 
1-3 น$อยกว/า 20 คน ให$ได$รับการศึกษาอย/างมีคุณภาพสอดคล$องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของ
ชุมชน 

4.4 ส/งเสริมการจัดการศึกษาที ่มีคุณภาพในสถานศึกษาที ่มีว ัตถุประสงคLเฉพาะและ
สถานศึกษาท่ีต้ังในพ้ืนท่ีลักษณะพิเศษ 

4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให$เปlนต$นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและ
การเพ่ิมความคล/องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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จุดเน%นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปbงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

1. เร/งแก$ปxญหากลุ/มผู$เรียนที่ได$รับผลกระทบจากสถานการณLการแพร/ระบาดของโรคโควิด – 19 โดย
เพิ่มโอกาสในการเข$าถึงการศึกษา ฟ§�นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู $ (Learning Loss Recovery) ให$กับ 
ผู$เรียนทุกระดับ รวมท้ังลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู$เรียน 

2. เสริมสร$างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด$วยระบบมาตรฐาน ความปลอดภัย 
กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 

3. ส/งเสริมให$เด็กปฐมวัยท่ีมีอายุ 3 – 5 ปh และผู$เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เข$าถึงโอกาสทางการ
ศึกษา และปäองกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช/วยเหลือเด็กตกหล/น เด็กออกกลางคัน และเด็กพิการท่ี
ค$นพบจากการปxกหมุดบ$านเด็กพิการให$กลับเข$าสู/ระบบการศึกษา 

4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน$นสมรรถนะและการจัดทํากรอบหลักสูตร รวมทั้ง จัดกระบวนการ
เรียนรู$ทางประวัติศาสตรL หน$าท่ีพลเมืองและศีลธรรม ให$เหมาะสมตามวัยของผู$เรียน 

5. จัดการอบรมครูโดยใช$พื ้นที่เปlนฐาน พร$อมกับการเสริมทักษะการสอนแบบออนไลนL อย/างมี
ประสิทธิภาพ และการให$ความรู$ด$านการวางแผนและการสร$างวินัยด$านการเงินและการออม เพื่อแก$ไขปxญหา
หน้ีสินครู 

6. ส/งเสริมการจัดการเรียนรู $ ผ/านกระบวนการเรียนการสอนที่เน$นให$ผู $เรียนมีส/วนร/วม และมี
ปฏิสัมพันธLกับกิจกรรมการเรียนรู$ผ/านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัด และ
ประเมินผลในช้ันเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู$และสมรรถนะของผู$เรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ 

7. ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจําพักนอน สําหรับโรงเรียนที่อยู/ในพื้นที่สูง ห/างไกล และถ่ิน
ทุรกันดาร 
8. มุ/งเน$นการใช$เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู$ทุกระดับ 
9. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอํานาจและใช$พื้นที่เปlนฐาน เพื่อสร$าง

ความเข$มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล ให$กับ สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ท้ังน้ี ต้ังแต/บัดน้ีเปlนต$นไป 
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3.3  นโยบาย สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

วิสัยทัศนN 

  สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เปlนองคLกรคุณภาพ จัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐานสู/
มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานธรรมาภิบาล 
พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร$างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยLทรงเปlนประมุข 
2. พัฒนาศักยภาพผู$เรียนทุกช/วงวัยให$มีทักษะที่จำเปlนในศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข/งขันด$านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะวิชาชีพ 
3. สร$างโอกาส ความเสมอภาคทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให$กับผู$เรียนอย/าง
ท่ัวถึงและเท/าเทียม 
4. พัฒนา ส/งเสริม สนับสนุน ผู$บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให$มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส/วนร/วมของภาคีเครือข/ายในการจัดการศึกษา 
6. ส/งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปlนมิตรกับสิ่งแวดล$อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเปäาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

เปeาประสงคN 

1. ผู$เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริยLทรงเปlนประมุข มีทัศนคติที่ถูกต$องต/อบ$านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม มีงานทำ-มี
อาชีพ และเปlนพลเมืองโลกท่ีดี (Global Citizen) 

2. ผู$เรียนเปlนบุคคลแห/งการเรียนรู$ คิดริเร่ิมและสร$างสรรคLนวัตกรรมมีทักษะท่ีจำเปlนในศตวรรษท่ี 21 
มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัยมีความสามารถในการพ่ึงพาตนเองปรับตัวต/อการเปlนพลเมืองและพลโลกท่ีดี 
     3.  ผู$เรียนท่ีมีความต$องการจำเปlนพิเศษ กลุ/มชาติพันธุL กลุ/มผู$ด$อยโอกาส กลุ/มท่ีอยู/ในพ้ืนท่ีห/างไกล 
ทุรกันดาร ได$รับการศึกษาอย/างท่ัวถึง เท/าเทียมและมีคุณภาพ พร$อมก$าวสู/สากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
     4. ผู$บริหาร มีภาวะผู$นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการให$มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
     5. ครูมีจิตวิญญาณความเปlนครู มีความเข$มแข็งทางวิชาการ เปlนผู$อำนวยการเรียนรู$ในการจัดการเรียนรู$ท่ี
หลากหลายตอบสนองผู$เรียนเปlนรายบุคคล เปlนผู$สร$างสรรคLนวัตกรรม และมีทักษะในการใช$เทคโนโลยี 
     6. บุคลากรทางการศึกษา มีความรู$ ความสามารถ และมีทักษะในการปฏิบัติงานเปlนไปตามมาตรฐานของ
สมรรถนะหลัก (Core competency) และสมรรถนะประจำสายงาน (Functional Competency) 
      7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา บริหารจัดการแบบมีส/วนร/วมของภาคีเครือข/ายและ
บริหารเชิงบูรณาการด$วยนวัตกรรม ใช$ข$อมูลสารสนเทศ การวิจัยและพัฒนา ในการขับเคลื่อนคุณภาพ มีการ
นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย/างเปlนระบบ 
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จุดเน%น 

1. น$อมนำพระบรมราโชบายด$านการศึกษาและศาสตรLพระราชา สู/การปฏิบัติ 
2. ส/งเสริมให$ผู $เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค/านิยมที่พึงประสงคL ยึดมั่นการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยLทรงเปlนประมุข มีทักษะที่จำเปlนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะวิชาการ ทักษะ
ชีวิต ทักษะวิชาชีพนำไปสู/การมีงานทำ พัฒนาผู$เรียนสู/การเปlนนวัตกร และส/งเสริมการเรียนรู$ด$วย Digital 
Platform 

3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู$ให$สอดคล$องกับทักษะการเรียนรู$ในศตวรรษท่ี 21 
4. มีระบบการดูแลและช/วยเหลือผู$เรียนอย/างมีประสิทธิภาพ เน$นการมีส/วนร/วมของภาคีเครือข/าย ใน

การคุ$มครองดูแลช/วยเหลือผู$เรียนอย/างรอบด$าน 
5. พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ ผู$บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย/างต/อเน่ือง 
6. ส/งเสริมการจัดการเรียนรู$ ผ/านกระบวนกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
7. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และบริหารจัดการด$วยระบบคุณภาพ (SCQA , OBECQA) 
8. มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
9. จัดกิจกรรมอนุรักษLส่ิงแวดล$อมและการประยุกตLใช$หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย/างย่ังยืน 
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ส"วนที่  2 

วิเคราะห<สภาพแวดล+อมของโรงเรียน 

 
วิเคราะห@สภาพแวดล1อมของโรงเรียน 
ผลการวิเคราะหNสภาพแวดล%อมภายใน(Internal Environment Analysis)   
สภาพแวดล%อมภายใน  (2S-4M) 

จุดแข็ง จุดอEอน 

1.บุคลากรมีความร/วมมือ 
2.มีระบบริหารงานท่ีชัดเจนแยกงานเปlน 6 ฝzาย 
3.การกระจายงานออกตามกลุ/มสาระต/างๆ 
4.สถานศึกษามีความพร$อมในการบริการ 
5.การบริการด$วยรอยย้ิมความเต็มใจช/วยเหลือกัน 
6. มีการดำเนินการ PLC 
7.การบริการชุมชนท$องถ่ินและหน/วยงานอ่ืนดี 
8.การให$บริการรวดเร็วและการให$บริการมีลำดับข้ันตอน มี
ผู$รับผิดชอบเฉพาะ 
10.บุคลากรพอดีเกณฑLตรงตามวิชาเอก 
11.บุคลากรมีประสบการณLการการเรียนการสอนมาก 
12.บุคลากรสามารถทำงานหลากหลาย 
13.ครูมีการพัฒนาความรู$ต/อเน่ืองมีความรู$ ป.โท จำนวนมาก 
14.ครูมีประสบการณLการสอนนาน 
15.ชุมชนร/วมมือ 
16.งบประมาณลงสู/ผู$เรียนอย/างเต็มศักยภาพ 
17. มีโปรเจคเตอรLและ TV เช่ือมต/อระบบอินเตอรLเน็ตทุก
ห$องเรียน 
18. มีระบบบริหารงาน มีการประชุม 
ปรึกษาหารือ วางแผนปฏิบัติงาน 
19. คณะกรรมการสถานศึกษามีส/วนร/วมในการบริหาร 

1. ขาดการประเมินและติดตามผลในบาง
กิจกรรม 
2. บุคลากรไม/พอกับฝzายท่ีแบ/งมากเกิน
และไม/เข$าใจระบบงาน 
3. บุคลากรทำงานหลายกลุ/มงาน 
4. อุปกรณLขาดการบำรุงและซ/อมแซม 
5. การจัดการบางงานไม/เปlนไปตามแผนท่ี
วางไว$ 
6. การประสานงานแต/ล/ะฝzาย 
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ผลการวิเคราะหNสภาพแวดล%อมนอก ( External   Environment  Analysis ) 

                                                     สภาพแวดล%อมภายนอก(STEP) 

โอกาส อุปสรรค 

1.มีความรัก สามัคคี และวัฒนธรรมท่ีดีงาม 
2.ได$รับการสนับสนุนจากชุมชนเม่ือขอความ
สนับสนุน 
3.มีนักเรียนชาวเขาทำให$มีการแลกเปล่ียน
วัฒนธรรม 
4.มีแหล/งเรียนรู$ภายนอกโรงเรียนในชุมชนเก่ียวกับ
ศิลปะหรือภูมิปxญญาท$องถ่ิน 
5.การติดต/อส่ือสารเทคโนโลยีรวดเร็ว 
6.มีความพร$อมเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ 
7.มีเศรษฐกิจดีพอสมควร ผู$ปกครองไปทำงาน
ต/างประเทศและประกอบอาชีพการเกษตร 
เหมาะสมกับสภาพแวดล$อม 
8.ได$รับการสนับสนุนจากชุมชน 
9.ได$รับการบริจาคจากชุมชนและศิษยLเก/า 
10.การเมืองท$องถ่ินส/งเสริมการศึกษา 

1.การปรับปรุงนโยบายการศึกษาบ/อยคร้ังทำให$ไม/
ต/อเน่ือง 
2.นักเรียนพ/อแม/หย/าร$าง 
3.การกระจายของเทคโนโลยียังไม/ท่ัวถึงและไม/มี
ความเสมอภาคท่ัวท้ังประเทศ 
4.นักเรียนใช$เทคโนโลยีในทางท่ีผิด 
4.ชุมชนมีรายได$น$อย และไม/แน/นอนบางส/วนฐานะ
ยากจน 
5.บางหมู/บ$านในเขตบริการอยู/ห/างไกล 
6.ผู$ปกครองส/วนใหญ/อยู/ในวัยชราเองจากพ/อแม/ของ
นักเรียนไปทำงานต/างถ่ิน 
7.สังคมชนบทเกิดการเลียนแบบบิดามารดา ในการ
ด่ืมสุรา บุหร่ี 
8.ระบบการเมืองขาดเสถียรภาพ 
9.สถานการณLการแพร/ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 
ทำให$การจัดการเรียนการสอนไม/ต/อเน่ือง 
 

-ไม/เอ้ือแต/แข็ง คือ ปxจจัยภายในมีความเข$มแข็ง แต/ปxจจัยภายนอกไม/สร$างโอกาส  
-กลยุทธLรักษาเสถียรภาพ เปlนกลยุทธLท่ีไม/เอ้ือแต/แข็ง โดยเลือกดำเนินงานท่ีกำลังดำเนินงานอยู/ไม/ขยาย  
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ส"วนที่  3 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

วิสัยทัศนN (Vision)     
              โรงเรียนบ$านแก/งวิทยา  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู$เรียนตามมาตรฐานการศึกษา และน$อม
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดหลักการมีส/วนร/วมของทุกภาคส/วน 
 

พันธกิจ (Mission) 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู$ส/งเสริมคุณภาพของผู$เรียน ด$านผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู$เรียน 
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู$ส/งเสริมคุณภาพของผู$เรียน ด$านคุณลักษณะท่ีพึงประสงคLของผู$เรียน 
3. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการอย/างมีประสิทธิภาพ  
4. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
5. มุ/งเน$นการมีส/วนร/วมของทุกภาคส/วน  

 

เปeาประสงคN (Objective) 

1. ผู$เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. ผู$เรียน มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคL ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
3. กระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได$รับการพัฒนาและกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน$นผู$เรียน 
เปlนสำคัญ  
5. การมีส/วนร/วมในการบริหารจัดการศึกษาระหว/างโรงเรียน ผู$ปกครอง ชุมชม ภาคเอกชนและ 
องคLกรท่ีเก่ียวข$อง 

 

กลยุทธN 

      1. พัฒนาคุณภาพผู$เรียนตามมาตรฐานการศึกษา       
           2. ปลูกฝxงคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคL บนพ้ืนฐานความเปlนไทยและดำรงชีวิต 

อย/างพอเพียง 
      3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยให$มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
      4. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 5. มุ/งเน$นการมีส/วนร/วมของทุกภาคส/วนเพ่ือส/งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 
อัตลักษณNของโรงเรียนบ%านแกEงวิทยา  - จิตอาสาดี  มีมารยาท  
เอกลักษณNของโรงเรียนบ%านแกEงวิทยา  - รักษLส่ิงแวดล$อม น$อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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กลยุทธN   1. พัฒนาคุณภาพผู%เรียนตามมาตรฐานการศึกษา      

 1.1. ผู$เรียนมีความสามารถในการอ/าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ    
 1.2. ผู$เรียนมีความสามารถในการวิเคราะหL คิดอย/างมีวิจารณญาณ อภิปราย  

แลกเปล่ียนความคิดเห็นแก$ปxญหา 
 1.3. ผู$เรียนมีความสามารถในการสร$างนวัตกรรม 

  1.4. ผู$เรียนมีความสามารถในการใช$เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  1.5 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  1.6 ผู$เรียนมีความรู$ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต/องานอาชีพ 
  1.7 พัฒนาวิชาการท่ีเน$นคุณภาพผู$เรียนรอบด$านทุกกลุ/มเปäาหมาย 
  1.8 จัดการเรียนรู$ผ/านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตLใช$ 

ในชีวิตได$ 
  1.9 ผู$เรียนใช$ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล/งเรียนรู$ท่ีเอ้ือต/อการเรียนรู$ 

1.10 ตรวจสอบและประเมินผู$เรียนอย/างเปlนระบบ และนำผลมาพัฒนาผู$เรียน 
 

กลยุทธN   2. ปลูกฝ`งคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคN บนพื้นฐานความเปiนไทยและ

ดำรงชีวิตอยEางพอเพียง 

 2.1. ผู$เรียนมีคุณลักษณะและค/านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
2.2. ผู$เรียนมีความภูมิใจในท$องถ่ินและความเปlนไทย 

 2.3. ผู$เรียนมีการยอมรับท่ีจะอยู/ร/วมกันบนความแตกต/างและหลากหลาย  
  2.4. ส/งเสริมสุขภาวะทางร/างกายและจิตสังคม 

 

กลยุทธN   3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยให%มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.1 บริหารจัดการ วิสัยทัศนL และพันธกิจสถานศึกษา 
 3.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 3.3 จัดสภาพแวดล$อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต/อการจัดการเรียนรู$อย/างมีคุณภาพ 
 3.4 จัดระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัด 

การเรียนรู$ 
กลยุทธN   4. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 4.1  พัฒนาครูและบุคลากรให$มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 4.2  บริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 4.3  แลกเปล่ียนเรียนรู$และให$ข$อมูลสะท$อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู$ 
  

กลยุทธN   5. มุEงเน%นการมีสEวนรEวมของทุกภาคสEวนเพ่ือสEงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 5.1 การมีส/วนร/วมของทุกภาคส/วนเพ่ือส/งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
(ประชุมผู$ปกครอง ภาคี 4 ฝzาย และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐา
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ส"วนท่ี  4 

กลยุทธ/การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

 

กลยุทธ/ท่ี 1. พัฒนาคุณภาพผู#เรียนตามมาตรฐานการศึกษา      

เปIาประสงค/ 1.  ผู#เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

โครงการ 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ขMอมูลพ้ืนฐาน เปIาหมายรMอยละ งบ 

ประมาณ 

ผูMรับผิด 

ชอบ ปV64 ปV65 ปV66 ปV67 

1.1 สKงเสริมความสามารถ

ในการอKาน การเขียน 

การส่ือสารและการ

คิดคำนวณ 

 

 

 

 

 

 

1) ผู#เรียนระดับช้ัน ม.1-3 มีผลการ

ทดสอบการอKานภาษาไทยได# (กลุKมสาระ

การเรียนรู#ภาษาไทย) 

คะแนนรMอยละ 60 ข้ึนไปตาม

แบบทดสอบการอKานของแตKละระดับช้ัน                                                                             

ท่ีสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาสุโขทัย จัดทำข้ึน 

 

 

60 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37,000 อ.แสงเดือน 

อ.เบญจมาศ 

อ.จีรนันทa 

อ.สมศักด์ิ 

อ.นิพล 

อ.จุรีรัตนa 
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2) ผู#เรียนระดับช้ัน ม.4-6 มีผลการ

ทดสอบการอKานภาษาไทยได#  (กลุKม

สาระการเรียนรู#ภาษาไทย) 

คะแนนรMอยละ 60 ข้ึนไปตาม

แบบทดสอบการอKานของแตKละระดับช้ัน 

ท่ีสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาสุโขทัยจัดทำข้ึน 

3) ผู#เรียนระดับช้ัน ม.1-3 มีผลการ

ทดสอบการเขียนภาษาไทยได# (กลุKม

สาระการเรียนรู#ภาษาไทย) 

คะแนนรMอยละ 60 ข้ึนไปตาม

แบบทดสอบการเขียนของแตKละ

ระดับช้ัน                                                                                   

ท่ีสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาสุโขทัย จัดทำข้ึน 

4) ผู#เรียนระดับช้ัน ม.4-6 มีผลการ

ทดสอบการเขียนภาษาไทยได# (กลุKม

สาระการเรียนรู#ภาษาไทย) 

64 

 

 

 

 

 

 

 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 

 

 

66 

 

 

 

 

 

 

 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 

 

 

68 

 

 

 

 

 

 

 

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 
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คะแนนรMอยละ 60 ข้ึนไปตาม

แบบทดสอบการเขียนของแตKละ

ระดับช้ัน                                                                

ท่ีสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาสุโขทัย จัดทำข้ึน 

5) ผู#เรียนระดับช้ัน ม.1-3 สามารถพูด

ส่ือสารในสถานการณaตKางๆได#ถูกต#อง

ตามหลักวิธีการพูด โดยมีคะแนนผลการ

ประเมินรMอยละ 60 ข้ึนไป (กลุKมสาระ

การเรียนรู#ภาษาไทย) 

6) ผู#เรียนระดับช้ัน ม.4-6 สามารถ

นำเสนอช้ินงานและตอบคำถามเก่ียวกับ

ช้ันงานไม"ต่ำกว"าระดับคุณภาพ 3 จาก 

5 ระดับ ในการประเมินผลการนำเสนอ

ช้ินงาน  (กลุKมสาระการเรียนรู#

ภาษาไทย) 

 

 

 

 

 

 

 

66 

 

 

 

 

 

68 
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70 

 

 

 

 

 

72 
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7) ผู#เรียนระดับช้ัน ม.1-3 มีผลการ

ทดสอบการอKานภาษาอังกฤษได#คะแนน

รMอยละ 60 ข้ึนไป     ตามแบบทดสอบ

การอKาน ของแตKละระดับช้ันท่ีโรงเรียน

จัดทำข้ึน (กลุKมสาระการเรียนรู#

ภาษาตKางประเทศ) 

8) ผู#เรียนระดับช้ัน ม.4-6 มีผลการ

ทดสอบการอKานภาษาอังกฤษได#คะแนน

รMอยละ 60 ข้ึนไป     ตามแบบทดสอบ

การอKาน ของแตKละระดับช้ันท่ีโรงเรียน

จัดทำข้ึน (กลุKมสาระการเรียนรู#

ภาษาตKางประเทศ) 

9) ผู#เรียนระดับช้ัน ม.1-3 ผKานการ

ทดสอบทักษะการคิดคำนวณได#คะแนน

รMอยละ 60 ข้ึนไป     ตามแบบทดสอบ

แตKละระดับช้ัน ตามมาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

ในกลุKมสาระการเรียนรู#คณิตศาสตรa 

(คณิตศาสตรa) 

60 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

62 

 

 

 

 

 

 

61 

 

 

 

 

 

 

61 

 

 

 

 

 

 

64 

 

 

 

 

 

 

62 

 

 

 

 

 

 

62 

 

 

 

 

 

 

66 
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10) ผู#เรียนระดับช้ัน ม.4-6 ผKานการ

ทดสอบทักษะการคิดคำนวณได#คะแนน

รMอยละ 60 ข้ึนไป      ตามแบบทดสอบ

แตKละระดับช้ันตามมาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

ในกลุKมสาระการเรียนรู#คณิตศาสตรa  

(คณิตศาสตรa) 

 

62 

 

 

 

 

64 66 

 

 

โครงการ 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ขMอมูลพ้ืนฐาน เปIาหมายรMอยละ งบ 

ประมาณ 

ผูMรับผิด 

ชอบ ปV61 ปV62 ปV63 ปV64 

1.2  สKงเสริมความสามารถ

ในการวิเคราะหa คิดอยKางมี

วิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปล่ียนความคิดเห็น

แก#ปiญหา 

1) ผู#เรียนระดับช้ัน ม.1-3 มีผลการ

ทดสอบการอKานภาษาไทย ได#คะแนน

รMอยละ 60 ข้ึนไปตามแบบทดสอบการ

อKานของแตKละระดับช้ัน ท่ีสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

จัดทำข้ึน (กลุKมสาระการเรียนรู#

ภาษาไทย) 

2) ผู#เรียนระดับช้ัน ม.4-6 มีผลการ

ทดสอบการอKานภาษาไทย ได#คะแนน

60 60 

 

 

 

 

 

 

60 

 

65 

 

 

 

 

 

 

61 

 

70 

 

 

 

 

 

 

62 

 

47,600 อ.สุรกิจ 

อ.จีรนันทa 

อ.เสฏฐวุฒิ 

อ.วิชุตา 

อ.ศรารวุฒิ 
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รMอยละ 60 ข้ึนไปตามแบบทดสอบการ

อKานของแตKละระดับช้ัน ท่ีสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

จัดทำข้ึน (กลุKมสาระการเรียนรู#

ภาษาไทย) 

3) ผู#เรียนระดับช้ัน ม.1-3 มีผลการ

ทดสอบการเขียนภาษาไทย ได#คะแนน

รMอยละ 60 ข้ึนไปตามแบบทดสอบการ

เขียนของแตKละระดับช้ัน ท่ีสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยจัดทำ

ข้ึน (กลุKมสาระการเรียนรู#ภาษาไทย) 

4) ผู#เรียนระดับช้ัน ม.4-6 มีผลการ

ทดสอบการเขียนภาษาไทย ได#คะแนน

รMอยละ 60 ข้ึนไปตามแบบทดสอบการ

เขียนของแตKละระดับช้ัน ท่ีสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยจัดทำ

ข้ึน (กลุKมสาระการเรียนรู#ภาษาไทย) 

5) ผู#เรียนระดับช้ัน ม.1-3 สามารถพูด

ส่ือสารในสถานการณaตKางๆได#ถูกต#อง

ตามหลักวิธีการพูด  โดยมีคะแนนผล

 

 

60 

 

 

62 

 

 

 

 

 

62 

 

 

61 

 

 

64 

 

 

 

 

 

64 

 

 

 

62 

 

 

65 

 

 

 

 

 

65 
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การประเมินรMอยละ 60 ข้ึนไป (กลุKม

สาระการเรียนรู#ภาษาไทย) 

6) ผู#เรียนระดับช้ัน ม.4-6 สามารถ

นำเสนอช้ินงานและตอบคำถามเก่ียวกับ

ช้ันงานไม"ต่ำกว"าระดับคุณภาพ 3 จาก 

5 ระดับ ในการประเมินผลการนำเสนอ

ช้ินงาน (กลุKมสาระการเรียนรู#ภาษาไทย) 

7) ผู#เรียนระดับช้ัน ม.1-3 มีผลการ

ทดสอบการอKานภาษาอังกฤษได#คะแนน

รMอยละ 60 ข้ึนไป ตามแบบทดสอบการ

อKาน ของแตKละระดับช้ันท่ีโรงเรียนจัดทำ

ข้ึน (กลุKมสาระการเรียนรู#

ภาษาตKางประเทศ) 

8) ผู#เรียนระดับช้ัน ม.4-6 มีผลการ

ทดสอบการอKานภาษาอังกฤษได#คะแนน

รMอยละ 60 ข้ึนไป                       

ตามแบบทดสอบการอKาน ของแตKละ
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ระดับช้ันท่ีโรงเรียนจัดทำข้ึน (กลุKมสาระ

การเรียนรู#ภาษาตKางประเทศ) 

9) ผู#เรียนระดับช้ัน  ม.1-3 ผKานการ

ทดสอบทักษะการคิดคำนวณได#คะแนน

รMอยละ 60 ข้ึนไป  ตามแบบทดสอบแตK

ละระดับช้ัน ตามมาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ใน

กลุKมสาระการเรียนรู#คณิตศาสตรa 

(คณิตศาสตรa) 

10) ผู#เรียนระดับช้ัน ม.4-6 ผKานการ

ทดสอบทักษะการคิดคำนวณได#คะแนน

รMอยละ 60 ข้ึนไป ตามแบบทดสอบแตK

ละระดับช้ันตามมาตรฐาน/ตัวช้ีวัดใน

กลุKมสาระการเรียนรู#คณิตศาสตรa  

(คณิตศาสตรa) 
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โครงการ 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ขMอมูลพ้ืนฐาน เปIาหมายรMอยละ งบ 

ประมาณ 

ผูMรับผิด 

ชอบ ปV64 ปV65 ปV66 ปV67 

1.2 สKงเสริมความสามารถ

ในการสร#าง

นวัตกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ผู#เรียนระดับช้ัน  ม.1 – ม.3 สามารถ

รวบรวมความรู#ได#ด#วยตนเองและการ

ทำงานเปlนทีม เช่ือมโยงความรู#  

2) ผู#เรียนระดับช้ัน  ม.4 – ม.6 สามารถ

รวบรวมความรู#ได#ด#วยตนเองและการ

ทำงานเปlนทีม เช่ือมโยงความรู#  

3) ผู#เรียนระดับช้ัน  ม.1 – ม.3 สามารถ

นำประสบการณaใหมKๆ สร#างสรรคaส่ิง

ใหมKๆ มาใช#ในการจัดโครงการ/โครงงาน

ช้ินงานและผลผลิต  

4) ผู#เรียนระดับช้ัน ม.4 – ม.6 สามารถ

นำประสบการณaใหมKๆ มาใช#ในการ

ค#นคว#าด#วยตนเอง (IS) 

70 70 72 74 28,000 อ.รัชดาภรณa 

อ.นพดล 

อ.จุรีรัตนa 
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โครงการ 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ขMอมูลพ้ืนฐาน เปIาหมายรMอยละ งบ 

ประมาณ 

ผูMรับผิด 

ชอบ ปV61 ปV62 ปV63 ปV64 

1.3 สKงเสริมความสามารถ

ในการใช#เทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

ส่ือสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ผู#เรียนระดับช้ัน ม.1-ม.3 สามารถใช#

เทคโนโลยีและการส่ือสารเพ่ือพัฒนา

ตนเองและสังคมด#านการเรียนรู# มีระดับ

ผลการเรียน 2.0 ข้ึนไป  

2) ผู#เรียนระดับช้ัน ม.4-ม.6 สามารถใช#

เทคโนโลยีและการส่ือสารเพ่ือพัฒนา

ตนเองและสังคมด#านการเรียนรู# มีระดับ

ผลการเรียน 2.0 ข้ึนไป  

3) ผู#เรียนระดับช้ัน ม.1-ม.3 มี

ความสามารถทำงานเปlนกลุKมและมี

กระบวนทักษะความคิดสร#างสรรคa   

มีระดับผลการเรียน 2.0 ข้ึนไป  

80 80 85 90 35,400 

งบกิจกรรม

พัฒนา

ผู#เรียน 

อ.สุมิตรา 
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4) ผู#เรียนระดับช้ัน ม.4-ม.6 มี

ความสามารถทำงานเปlนกลุKมและมี

กระบวนทักษะความคิดสร#างสรรคa     

มีระดับผลการเรียน 2.0 ข้ึนไป  
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โครงการ 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ขMอมูลพ้ืนฐาน เปIาหมายรMอยละ งบ 

ประมาณ 

ผูMรับผิด 

ชอบ ปV64 ปV65 ปV66 ปV67 

1.5 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ผู#เรียนระดับช้ัน ม.1 – 3 มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนกลุKมสาระการเรียนรู# 

   ภาษาไทย ตามเปoาหมายของโรงเรียน

ท่ีกำหนดไว# มีระดับผลการเรียน 2 ข้ึน

ไป 

2) ผู#เรียนระดับช้ัน ม.4 – 6 มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนกลุKมสาระการเรียนรู# 

   ภาษาไทย ตามเปoาหมายของโรงเรียน

ท่ีกำหนดไว# มีระดับผลการเรียน 2 ข้ึน

ไป 

3) ผู#เรียนระดับช้ัน ม.1 – 3 มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนกลุKมสาระการเรียนรู# 

   คณิตศาสตร/ ตามเปoาหมายของ

โรงเรียนท่ีกำหนดไว# มีระดับผลการ

เรียน 2 ข้ึนไป 

65 66 

 

 

 

66 

 

 

62 

 

 

 

62 

 

61 

 

 

68 

 

 

 

68 

 

 

64 

 

 

 

64 

 

62 

 

 

70 

 

 

 

70 

 

 

66 

 

 

 

66 

 

63 

 

 

18,720 

อุดหนุน 

30,000 

กิจกรรม

พัฒนา

ผู#เรียน 

อ.นิพล 

อ.สุมิตรา 
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4) ผู#เรียนระดับช้ัน ม.4 – 6 มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนกลุKมสาระการเรียนรู# 

   คณิตศาสตร/ ตามเปoาหมายของ

โรงเรียนท่ีกำหนดไว# มีระดับผลการ

เรียน 2 ข้ึนไป 

5) ผู#เรียนระดับช้ัน ม.1 – 3 มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนกลุKมสาระการเรียนรู# 

   วิทยาศาสตร/ ตามเปoาหมายของ

โรงเรียนท่ีกำหนดไว# มีระดับผลการ

เรียน 2 ข้ึนไป 

6) ผู#เรียนระดับช้ัน ม.4 – 6 มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนกลุKมสาระการเรียนรู# 

   วิทยาศาสตร/ ตามเปoาหมายของ

โรงเรียนท่ีกำหนดไว# มีระดับผลการ

เรียน 2 ข้ึนไป 

7) ผู#เรียนระดับช้ัน ม.1 – 3 มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนกลุKมสาระการเรียนรู# 

     สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ตามเปoาหมายของโรงเรียนท่ีกำหนดไว#  

     มีระดับผลการเรียน 2 ข้ึนไป 

 

61 

 

 

60 

 

 

 

60 

 

 

 

80 

 

 

 

75 

 

 

80 

 

 

62 

 

 

65 

 

 

 

65 

 

 

 

85 

 

 

 

80 

 

 

85 

 

 

63 

 

 

70 

 

 

 

70 

 

 

 

90 

 

 

 

85 

 

 

90 
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8) ผู#เรียนระดับช้ัน ม.4 – 6 มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนกลุKมสาระการเรียนรู# 

     สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ตามเปoาหมายของโรงเรียนท่ีกำหนดไว#  

     มีระดับผลการเรียน 2 ข้ึนไป 

9) ผู#เรียนระดับช้ัน  ม.1 – 3 มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุKมสาระการ

เรียนรู# 

     สุขศึกษาและพลศึกษา ตาม

เปoาหมายของโรงเรียนท่ีกำหนดไว#  

     มีระดับผลการเรียน 3 ข้ึนไป 

10) ผู#เรียนระดับช้ัน  ม.4 – 6 มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุKมสาระการ

เรียนรู# 

     สุขศึกษาและพลศึกษา ตาม

เปoาหมายของโรงเรียนท่ีกำหนดไว# 

     มีระดับผลการเรียน 3 ข้ึนไป 

11) ผู#เรียนระดับช้ัน ม.1 – 3 มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุKมสาระการ

เรียนรู# 

 

80 

 

 

 

75 

 

 

 

80 

 

 

60 

 

 

 

60 

 

85 

 

 

 

80 

 

 

 

85 

 

 

61 

 

 

 

61 

 

90 

 

 

 

85 

 

 

 

90 

 

 

62 

 

 

 

62 
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     ดนตรีและศิลปะ ตามเปoาหมายของ

โรงเรียนท่ีกำหนดไว#   

มีระดับผลการเรียน 3 ข้ึนไป 

12) ผู#เรียนระดับช้ัน ม.4 – 6 มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุKมสาระการ

เรียนรู# 

     ดนตรีและศิลปะ ตามเปoาหมายของ

โรงเรียนท่ีกำหนดไว# 

 มีระดับผลการเรียน 3 ข้ึนไป 

13) ผู#เรียนระดับช้ัน ม.1 – 3 มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุKมสาระการ

เรียนรู# 

     การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตาม

เปoาหมายของโรงเรียนท่ีกำหนดไว#  

     มีระดับผลการเรียน 3 ข้ึนไป 

14) ผู#เรียนระดับช้ัน ม.4 – 6 มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุKมสาระการ

เรียนรู# 

     การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตาม

เปoาหมายของโรงเรียนท่ีกำหนดไว#  

     มีระดับผลการเรียน 3 ข้ึนไป 
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15) ผู#เรียนระดับช้ัน ม.1 – 3 มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุKมสาระการ

เรียนรู# 

    ภาษาต"างประเทศ ตามเปoาหมาย

ของโรงเรียนท่ีกำหนดไว# มีระดับผลการ

เรียน 2 ข้ึนไป 

16) ผู#เรียนระดับช้ัน ม.4 – 6 มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุKมสาระการ

เรียนรู# 

    ภาษาต"างประเทศ ตามเปoาหมาย

ของโรงเรียนท่ีกำหนดไว# มีระดับผลการ

เรียน 2 ข้ึนไป 

17) ผู#เรียนระดับช้ัน ม.3 มีผลการ

ทดสอบระดับชาติสูงกว"าค"าเฉล่ีย

ระดับประเทศหรือระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา   

18) ผู#เรียนระดับช้ัน ม.6 มีผลการ

ทดสอบระดับชาติสูงกว"าค"าเฉล่ีย

ระดับประเทศ 

     หรือระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
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โครงการ 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ขMอมูลพ้ืนฐาน เปIาหมายรMอยละ งบ 

ประมาณ 

ผูMรับผิด 

ชอบ ปV64 ปV65 ปV66 ปV67 

1.6 สKงเสริมความรู# ทักษะ

พ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตKอ

งานอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

1) ผู#เรียน ในระดับช้ัน ม.1 – ม.3 มี

ความรู#ทักษะพ้ืนฐานตKองานอาชีพ   

2) ผู#เรียน ในระดับช้ัน ม.4 – ม.6 มีเจต

คติในการศึกษาตKอในระดับท่ีสูงข้ึน  

3) ผู#เรียน ในระดับช้ัน ม.1 – ป.3 มีเจต

คติท่ีดีตKองานอาชีพ                     

4) ผู#เรียน ในระดับช้ัน ม.4 – ป.6 มีเจต

คติท่ีดีตKองานอาชีพ                    

75 75 76 77 12,600 

อุดหนุน 

22,000 

กิจกรรม

พัฒนา

ผู#เรียน 

อ.จุรีรัตนa 

อ.สุมิตรา 

อ.เสฏฐวุฒิ 
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โครงการ 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ขMอมูลพ้ืนฐาน เปIาหมายรMอยละ งบ 

ประมาณ 

ผูMรับผิด 

ชอบ ปV64 ปV62 ปV63 ปV64 

1.7 พัฒนาวิชาการท่ีเน#น

คุณภาพผู#เรียนรอบด#าน

ทุกกลุKมเปoาหมาย  

 

 

 

 

 

 

ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน#นคุณภาพ

ผู#เรียนรอบด#าน ตามหลักสูตร

สถานศึกษา และทุกกลุKมเปoาหมาย 

โรงเรียนบ#านแกKงวิทยามีการบริหาร

จัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ท้ังด#านการ

พัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร

ท่ีเน#นคุณภาพผู#เรียน ด#านวิถีชีวิตจริง          

และครอบคลุมทุกกลุKมเปoาหมาย 

80 80 81 82 3,600 อ.สมหญิง 
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โครงการ 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ขMอมูลพ้ืนฐาน เปIาหมายรMอยละ งบ 

ประมาณ 

ผูMรับผิด 

ชอบ ปV64 ปV65 ปV66 ปV67 

1.8 จัดการเรียนรู#ผKาน

กระบวนการคิดและปฏิบัติ

จริง และสามารถนำไป

ประยุกตaใช#ในชีวิตได# 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ครูทุกคนวิเคราะหaข#อมูลผู#เรียนเปlน

รายบุคคลและนำผลการวิเคราะหaมาใช#

ในการออกแบบการจัดการเรียนรู#และ

จัดทำแผนการจัดการเรียนรู#                 

2) ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู#ตาม

มาตรฐาน ตัวช้ีวัดของหลักสูตร

สถานศึกษาท่ีเน#นให#ผู#เรียนเกิด

กระบวนการคิดวิเคราะหa สร#างสรรคa 

และการปฏิบัติจริงผKานโครงงาน 

กิจกรรม และนักเรียนขยายผลความรู#

นำไปใช#ในชีวิตได#                                              

3) ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู#เน#น

การฝqกปฏิบัติจริง 

4) ครูร#อยละ............จัดกิจกรรมการ

เรียนรู#ด#านการปฏิบัติจริงผKาน STEM 

80 80 81 82 210,000 อ.สุมิตรา 
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โครงการ 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ขMอมูลพ้ืนฐาน เปIาหมายรMอยละ งบ 

ประมาณ 

ผูMรับผิด 

ชอบ ปV64 ปV65 ปV66 ปV67 

1.9 สKงเสริมใช#ส่ือ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

แหลKงเรียนรู#ท่ีเอ้ือตKอการ

เรียนรู# 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ครูร#อยละ...............ใช#แหลKงเรียนรู#ใน

ชุมชนสอดคล#องกับสาระท่ีสอนสร#าง

แรงจูงใจให#นักเรียนสนุกในการเรียนรู#    

2) ครูทุกคนพัฒนาส่ือการสอน ส่ือ

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสอดคล#องกับ

สาระท่ีสอนสร#างแรงจูงใจให#นักเรียน

สนุกในการเรียนรู#คนละไมKน#อยกวKา 2 

ช้ินตKอปu 

3) ครูร#อยละ...............ใช#วิทยากร ภูมิ

ปiญญาท#องถ่ิน ปราชญaในชุมชน

สอดคล#องกับสาระท่ีสอนสร#างแรงจูงใจ

ให#นักเรียนสนุกในการเรียนรู#  

 

 

90 95 96 97 69,300 

รายหัว

กิจกรรม

ทัศนศึกษา

ม.ต#น250ม.

ปลาย300 

อ.เสฏฐวุฒิ 
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4) ครูร#อยละ...............มีการสืบค#นข#อมูล

และใช#แหลKงเรียนรู#ภายในสถานศึกษา

หรือจากส่ือออนไลนaตKางๆ เปlนแนวทาง

ให#นักเรียนได#แสวงหาความรู#ด#วยตนเอง 

 

 

โครงการ 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ขMอมูลพ้ืนฐาน เปIาหมายรMอยละ งบ 

ประมาณ 

ผูMรับผิด 

ชอบ ปV64 ปV65 ปV66 ปV67 

1.10 ตรวจสอบและ

ประเมินผู#เรียนอยKางเปlน

ระบบ และนำผลมาพัฒนา

ผู#เรียน 

 

 

 

 

 

 

1) ครูทุกคน มีการตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู#อยKาง

เปlนระบบ  

2) ครูทุกคน มีการใช#เคร่ืองมือและ

วิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ

เปoาหมายในการจัดการเรียนรู#                                        

3) ครูทุกคน มีการให#ข#อมูลย#อนกลับแกK

ผู#เรียนเพ่ือนำไปใช#ในการพัฒนาการ

เรียนรู#  

90 80 85 90 117,000 อ.เบญจมาศ 
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กลยุทธ/ท่ี 2. ปลูกฝaงคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค/ บนพ้ืนฐานความเปbนไทยและดำรงชีวิต 

อย"างพอเพียง 

เปIาประสงค/ 2. ผูMเรียน มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค/ ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

 

โครงการ 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ขMอมูลพ้ืนฐาน เปIาหมายรMอยละ งบ 

ประมาณ 

ผูMรับผิด 

ชอบ ปV64 ปV65 ปV66 ปV67 

2.1  สKงเสริมคุณลักษณะ

และคKานิยมท่ีดีตามท่ี

สถานศึกษากำหนด 

สKงเสริมคุณลักษณะและคKานิยมท่ีดี

ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

-  อัตลักษณaโรงเรียน จิตอาสาดี มี

มารยาท 

80 80 85 90 รายหัว 

กิจกรรม

พัฒนา

ผู#เรียน 

อ.จีรนันทa 

อ.สุรกิจ 

อ.วิชุตา 

อ.นพดล 

อ.แสงเดือน 

 

 

โครงการ 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ขMอมูลพ้ืนฐาน เปIาหมายรMอยละ งบ 

ประมาณ 

ผูMรับผิด 

ชอบ ปV64 ปV65 ปV66 ปV67 

2.2 สKงเสริมความภูมิใจใน

ท#องถ่ินและความเปlนไทย 

ผู#เรียนทุกคนมีสKวนรKวมในการอนุรักษa 

วัฒนธรรมประเพณีของท#องถ่ิน 

 

80 80 85 90 26,000 อ.วิชุตา 

อ.สมศักด์ิ 

อ.สุดารัตนa 
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โครงการ 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ขMอมูลพ้ืนฐาน เปIาหมายรMอยละ งบ 

ประมาณ 

ผูMรับผิด 

ชอบ ปV64 ปV65 ปV66 ปV67 

2.3 สKงเสริม การยอมรับท่ี

จะอยูKรKวมกันบนความ

แตกตKางและหลากหลาย 

ผู#เรียนทุกคน ยอมรับและอยูKรKวมกันบน

ความ แตกตKาง ระหวKางบุคคลในด#าน 

เพศวัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา 

วัฒนธรรม  ประเพณีและชนเผKา    

80 80 85 90 7,600 อ.วิชุตา 

อ.เจริญสินธa 

อ.รัชดาภรณa 

อ.สุระนิต 

 

 

โครงการ 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ขMอมูลพ้ืนฐาน เปIาหมายรMอยละ งบ 

ประมาณ 

ผูMรับผิด 

ชอบ ปV64 ปV65 ปV66 ปV67 

2.4 สKงเสริมสุขภาวะทาง

รKางกายและจิตสังคม 

 

- ผู#เรียนทุกคน มีน้ำหนักและสKวนสูงตาม

เกณฑa                    

- ผู#เรียนทุกคน อยูKรKวมกับสังคมในชุมชน

อยKางมีความสุข                 

80 80 85 90 25,000 อ.วรารัตนa 

อ.สุรกิจ 

อ.เสฏฐวุฒิ 

อ.ศราวุฒิ 
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กลยุทธ/ท่ี  3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใหMมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

    เปIาประสงค/ท่ี  3.   กระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  

 

โครงการ 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ขMอมูลพ้ืนฐาน เปIาหมายรMอยละ งบ 

ประมาณ 

ผูMรับผิด 

ชอบ ปV64 ปV65 ปV66 ปV67 

3.1 บริหารจัดการ 

วิสัยทัศนa และพันธกิจ

สถานศึกษา 

1) แผนกลยุทธa  

2) แผนปฏิบัติการ          

3) เว็บไซตaโรงเรียน  

80 80 85 90 89,000 อ.เจริญสินธุa 
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โครงการ 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ขMอมูลพ้ืนฐาน เปIาหมายรMอยละ งบ 

ประมาณ 

ผูMรับผิด 

ชอบ ปV64 ปV65 ปV66 ปV67 

3.2 พัฒนาระบบบริหาร

จัดการคุณภาพของ

สถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) โรงเรียนบ#านแกKงวิทยามีการบริหาร

จัดการสถานศึกษาอยKางเปlนระบบมี

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

และนำแผนไปปฏิบัติ  มีรูปแบบ

กระบวนการบริหารท่ีชัดเจน และเปlน

แบบอยKางได# 

2) โรงเรียนบ#านแกKงวิทยามีการติดตาม 

ตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาอยKาง

ตKอเน่ือง มีรูปแบการวัดและประเมินผล

ท่ีชัดเจน  

3) โรงเรียนบ#านแกKงวิทยามีการบริหาร

อัตรากำลังทรัพยากรทางการศึกษา 

85 85 90 95 284,400 อ.สุรกิจ 

อ. เจริญสินธa 

อ.เสฏฐวุฒิ 

 

 

 



หน#า 61 

 

โครงการ 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ขMอมูลพ้ืนฐาน เปIาหมายรMอยละ งบ 

ประมาณ 

ผูMรับผิด 

ชอบ ปV64 ปV65 ปV66 ปV67 

3.3 จัดสภาพแวดล#อมทาง

กายภาพและสังคมท่ีเอ้ือ

ตKอการจัดการเรียนรู#อยKาง

มีคุณภาพ 

1) รายงานโครงการจัดหาส่ือ เอกสาร

ประจำห#องเรียนและห#องพิเศษ   

2) รายงานโครงการพัฒนาส่ิงแวดล#อม

และบำรุงสาธารณะสมบัติโรงเรียน   

85 85 90 95 114,000 อ.สมศักด์ิ 
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โครงการ 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ขMอมูลพ้ืนฐาน เปIาหมายรMอยละ งบ 

ประมาณ 

ผูMรับผิด 

ชอบ ปV64 ปV65 ปV66 ปV67 

3.4  จัดระบบเทคโนโลยี

และสารสนเทศเพ่ือ

สนับสนุนการบริหาร

จัดการและการจัดการ

เรียนรู# 

 

 

 

 

1) โรงเรียนมีเพจประชาสัมพันธaโรงเรียน   

2) โรงเรียนมีห#องเรียนคอมพิวเตอรa 

3) โรงเรียนมีการพัฒนาระบบ

อินเทอรaเน็ตในการสืบค#นข#อมูลทีเอ้ือตKอ

บุคลากร และกระบวนการจัดการเรียน

การสอน      

 

                    

4) วารสารโรงเรียนประจำปu   

5) มีการจัดทำแผนภูมิโครงการบริหาร

โรงเรียน                             

6) แผนปฏิบัติการ 

85 85 90 95 16,300 อ.กัญญารัตนa 

อ.สมศักด์ิ 
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กลยุทธ/ท่ี 4.  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เปIาประสงค/ท่ี  4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดMรับการพัฒนาและกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนMนผูMเรียน 

เปbนสำคัญ 

 

 

โครงการ 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ขMอมูลพ้ืนฐาน เปIาหมายรMอยละ งบ 

ประมาณ 

ผูMรับผิด 

ชอบ ปV64 ปV65 ปV66 ปV67 

4.1 พัฒนาครูและ

บุคลากรให#มีความ

เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานศึกษาสKงเสริมสนับสนุน พัฒนาครู

ให#มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัด

ให#มีชุมชนแหKงการเรียนรู#ทางวิชาชีพ มา

ใช#ในการพัฒนางานและการเรียนรู#ของ

ผู#เรียน 

1) โรงเรียนสKงเสริมสนับสนุนให#ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาทุกคน เข#ารับการ

อบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ ไมKน#อยกวKา 20 

ช่ัวโมง 

2) โรงเรียนสKงเสริมให#ครูทุกคนเข#ารับ

การอบรมตามโครงการพัฒนาครูฯ เพ่ือ

85 85 90 95 127,000 อ.นพดล 
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พัฒนาวิชาชีพไมKน#อยกวKา 12 – 20 

ช่ัวโมงตKอปu 

3) โรงเรียนสKงเสริมให#ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาทุกคน จัดกิจกรรมชุมชน

แหKงการเรียนรู#ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือ

พัฒนางานไมKน#อยกวKา 50 ช่ัวโมงตKอปu 

4) โรงเรียนสKงเสริม สนับสนุนให#ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาทุกคนให#มีหรือ

เล่ือนวิทยฐานะสูงข้ึน 

5) โรงเรียนสKงเสริม การพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาให#มีความ

เช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตามความ

ต#องการครู และสถานศึกษา 
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โครงการ 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ขMอมูลพ้ืนฐาน เปIาหมายรMอยละ งบ 

ประมาณ 

ผูMรับผิด 

ชอบ ปV64 ปV65 ปV66 ปV67 

4.2 บริหารจัดการช้ันเรียน

เชิงบวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ครูทุกคนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน  

โดยเน#นการมีปฏิสัมพันธaเชิงบวกเพ่ือให#

เด็กรักครู ครูรักเด็ก เด็กรักเด็ก             

2) ครูทุกคนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน  

โดยเน#นการมีปฏิสัมพันธaเชิงบวกเพ่ือให#

เด็กสามารถเรียนรู#รKวมกันอยKางมี

ความสุข  

3) ครูทุกคนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน  

โดยเน#นการมีปฏิสัมพันธaเชิงบวกเพ่ือให#

เด็กรักการเรียนรู# 

 

80 80 85 90 15,000 อ.เสฏฐวุฒิ 

อ.พิพัฒนa 
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โครงการ 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ขMอมูลพ้ืนฐาน เปIาหมายรMอยละ งบ 

ประมาณ 

ผูMรับผิด 

ชอบ ปV64 ปV65 ปV66 ปV67 

4.3 แลกเปล่ียนเรียนรู#และ

ให#ข#อมูลสะท#อนกลับเพ่ือ

พัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู# 

 

 

 

 

1) ครูและผู#มีสKวนเก่ียวข#องรKวมกัน

แลกเปล่ียนเรียนรู#และประสบการณa

รKวมกันเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการ

จัดการเรียนรู#   

2)  ครูและผู#มีสKวนเก่ียวข#องรKวมกันให#

ข#อมูลปoอนกลับเพ่ือ  ปรับปรุงและ

พัฒนาการจัดการเรียนรู# 

80 80 85 90 15,000 อ.พิพัฒนa 

อ.รัชดาภรณa 
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กลยุทธ/ท่ี 5 มุ"งเนMนการมีส"วนร"วมของทุกภาคส"วนเพ่ือส"งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 เปIาประสงค/ท่ี  5.  การมีส"วนร"วมในการบริหารจัดการศึกษาระหว"างโรงเรียน ผูMปกครอง ชุมชม ภาคเอกชนและ 

องค/กรท่ีเก่ียวขMอง 

      

 

โครงการ 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ขMอมูลพ้ืนฐาน เปIาหมายรMอยละ งบ 

ประมาณ 

ผูMรับผิด 

ชอบ ปV64 ปV65 ปV66 ปV67 

5.1 การมีสKวนรKวมของทุก

ภาคสKวนเพ่ือสKงเสริมและ

สนับสนุนการจัดการศึกษา 

 

สถานศึกษาสามารถดำเนินงานหรือรKวม

กิจกรรมของทุกภาคสKวนได#อยKางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

80 80 85 90 8,240 อ.สมศักด์ิ 
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ส)วนท่ี  5 

การกำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 

 
                     
                  เพื่อให#แผนพัฒนาการจัดการศึกษาสัมฤทธิ์ผลตามเปLาหมาย พันธกิจและวิสัยทัศนMที่กำหนด ควรมี
การสร#างเคร่ืองมือ กลไกบุคคล/คณะบุคคลติดตามวัดและประเมินผลการดำเนินงาน ดังน้ี 
   1 การจัดให#มีส)วนร)วมจากคณะครู ผู#แทนนักเรียน/ผู#ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา  
ในการร)างและจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาอย)างท่ัวถึงและครอบคลุมทุกกลุ)มคณะ 
   2. การจัดให#มีกลไกการประสานแผนงานและกลยุทธMต)าง ๆ ภายในแผน มีการกำหนด 
บุคคลหรือคณะบุคคลร)วมรับผิดชอบการดำเนินงานในแต)ละกลยุทธM 
   3. การสร#างหรือทบทวนความรู# การสร#างความเข#าใจในการวางแผน การจัดทำแผน 
การดำเนินงานตามแผนและการประเมินตนเองพร#อมท้ังรายงานผลการดำเนินงานในส)วนท่ีรับผิดชอบให#คณะครู 
   4. การจัดให#มีการประชาสัมพันธMให#ผู#มีส)วนเก่ียวข#องทุกฝ̀ายได#ทราบสาระสำคัญอย)าง 
ของแผน ตลอดท้ังภาพแนวทางการดำเนินงานท่ีชัดเจน 
   5. การจัดให#มีการพัฒนาระบบฐานข#อมูลให#เปcนปdจจุบัน เพ่ือใช#ประโยชนMในการปรับปรุง 
กิจกรรม โครงการ กิจกรรมหลัก เปLาหมายและตัวช้ีวัดความสำคัญ ให#สอดคล#องและทันกับสภาพท่ีมีอยู)แล#วจริง 
   6. มีการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของคณะครูในการนำแผนสู)การปฏิบัติ 
   7. มีการประชุมทางวิชาการหรือประชุมย)อยที ่มีการนำและเปhดโอกาสให#มีการพูดคุย และ
แลกเปล่ียนข#อมูล ปdญหา และแนวปฏิบัติในการแก#ไขปdญหาท่ีเกิดข้ึนระหว)างการปฏิบัติงานตามแผน 
                     8. มีการปรับปรุงเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของหน)วยงานต#นสังกัดหรือส)วน
ราชการท่ีเก่ียวข#องรายปiเสมอ 
         9. มีการปรับปรุงพฤติกรรมของผู#บริหาร ให#มีคุณลักษณะตามวิสัยทัศนMที่กำหนด และมีความเปcน
ผู#นำท่ีจะนำโรงเรียนไปสู)วิสัยทัศนMได#จริง พร#อมท้ังเปcนผู#นำการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ การคิดริเริ่มตัวอย)างงานหรือ
วิธีการทำงานอย)างง)ายและเกิดผลดีในทางปฏิบัติแก)คณะครูเสมอ 
   10. มีความพยายามหรือมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน#าท่ีท้ังส)วนของผู#บริหารและคณะครูตามท่ี
กำหนดไว#ในแผน 
   11. มีความพยายามหรือมีการชักจูง กำกับให#นักเรียนเกิดการปฏิบัติหน#าท่ีตามท่ีกำหนดไว#ในแผน 
   12. มีการประสาน การสนับสนุน การจัด การหว)านล#อมให#เกิดความร)วมมือหรือข#อตกลง 
ในการปฏิบัติตามบทบาทหน#าที่ของผู#ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน องคMกรปกครองส)วน
ท#องถ่ินและองคMกรสถาบันอ่ืน ตามท่ีกำหนดไว#ในแผน 
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   13. มีการติดตาม วัดและประเมินผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ดังน้ี 
ติดตามความก#าวหน#าประจำปi  เปcนการติดตามความก#าวหน#าของตัวชี้วัดในแต)ละกลยุทธM เพื่อตรวจสอบถึงผลงาน
ที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับเปLาหมายที่กำหนด อันจะนำไปสู)การทบทวนปรับปรุง แก#ไขเปLาหมายและกลยุทธMให#มี
ความเหมาะสมต)อไป 
   (1) การวัดและประเมินผลในระยะคร่ึงแผน เปcนการประเมินผลในช)วง 1 ปiการศึกษาแรก
ของแผน คือ เมื่อสิ้นสุดปiการศึกษา 2564 เพ่ือทบทวนผลความก#าวหน#าและปdญหาอุปสรรค รวมท้ังทบทวนกลยุทธM 
ตัวช้ีวัด เปLาหมาย หรือเพ่ือการปรับเปล่ียนแผนปฏิบัติการประจำปiการศึกษา 2565 
    (2) การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน เปcนการประมวลผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 3  ปi 
เมื่อสิ้นสุดปiการศึกษา 2567  เพื่อสรุปผลการพัฒนาการจัดการศึกษา พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานที่เกิดขึ้นตลอด
ช)วงเวลา 3 ปiการศึกษา และเพ่ือใช#เปcนฐานข#อมูลหลักในการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ในคร้ังต)อไป 
   14. การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปiการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปiการศึกษา 
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      โครงการประจำป,พุทธศักราช 2565 

 

 

 

 
 



โครงการ  1.1 ส+งเสริมความสามารถในการอ+าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ 

กิจกรรมในโครงการ 

1.1.1 กิจกรรมส*งเสริมนิสัยรักการอ*าน 

1.1.2 กิจกรรมวันสุนทรภู* 

1.1.3 กิจกรรมวันภาษาไทย 

1.1.5 กิจกรรมประเมินการอ*าน PISA 

1.1.5 กิจกรรมเปBดโลกคณิตศาสตรJ 

1.1.6 กิจกรรมค*ายฟMง พูด อ*านเขียน (วันคริสมาสตJ) และค*ายทักษะภาษาอังกฤษ 

1.1.7 กิจกรรมหWองสมุด 

สนองกลยุทธCโรงเรียน  กลยุทธJท่ี 1   พัฒนาผูWเรียนตามมาตรฐานการศึกษา 

จุดเนDน สพฐ.          ขWอท่ี 6.        ส*งเสริมการจัดการเรียนรูW ผ*านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนWนใหWผูWเรียน

มีส*วนร*วมและมีปฏิสัมพันธJกับกิจกรรมการเรียนรูWผ*านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning)     

มีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู WและสมรรถนะของผูWเรียน (Assessment for 

Learning) ทุกระดับ 

ผลการปฏิบัติตามโครงการน้ีส+งผลถึงมาตรฐาน  มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูWเรียน      

ผูDรับผิดชอบ            นางแสงเดือน  อนุสรณJ 

ลักษณะโครงการ         ต*อเน่ือง 

ระยะเวลาดำเนินการ    16  พฤษภาคม  2565 –  10 มีนาคม  2566 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

 จากผลการประเมินโครงการส*งเสริมความสามารถในการอ*าน การเขียน การสื่อสารและการคิด

คำนวณประจำปh 2564 พบว*าการดำเนินกิจกรรมต*างๆในโครงการไม*สามารถดำเนินการตามแผนที่ตั ้งไวW

เนื่องจากปMจจัยต*างๆตามสถานการณJบWานเมือง เช*นกรณีโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน*า (โควิด19) ทำใหW

กิจกรรมต*างๆถูกระงับไป 

 อย*างไรก็ตามทางโรงเรียนบWานแก*งวิทยา ไดWตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการที่ช*วย

ส*งเสริมความสามารถในการอ*าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณในการเรียนรูWของนักเรียนไดWนำ

นักเรียนใชWส่ือมิเดีย และส่ือต*างๆท่ีมีอยู*ในโรงเรียน โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนWนผูWเรียนเปnนสำคัญ 

 ดังนั้นโรงเรียนบWานแก*งวิทยา จึงไดWดำเนินการจัดทำโครงการนี้ขึ้นในปhการศึกษา 2565 เพื่อเสริมสรWาง

เพ่ิมพูนและส*งเสริมสมรรถนะการเรียนรูWและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูWเรียนใหWดีย่ิงข้ึนต*อไป 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห*งชาติ พ.ศ. 2542 และแกWไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวดที่ 4 

แนวทางจัดการศึกษา มาตราที่ 22 การจัดการศึกษาตWองยึดหลักว*า ผูWเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูWและ

พัฒนาตนเองไดWและถือว*าผูWเรียนสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตWองส*งเสริมใหWผูWเรียนสามารถพัฒนา

ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคJการ

มหาชน) ไดWทำการประเมินภายนอกรอบที่สอง ไดWเสนอแนะโรงเรียนในดWานผลการจัดการศึกษาไวWว*า ผูWเรียน



ควรไดWรับการพัฒนาและส*งเสริมดWานทักษะที่จำเปnนตามหลักสูตร โดยเฉพาะกลุ*มสาระการเรียนรูWภาษาไทย 

คณิตศาสตรJ วิทยาศาสตรJ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม และภาษาอังกฤษ 

 เพ่ือใหWสอดคลWองตามกลยุทธJของโรงเรียน ขWอที่ 1 .1  ว*าดWวยส*งเสริมความสามารถในการอ*าน การเขียน 

การสื่อสารและการคิดคำนวณ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเนWนวิธีการปรับการเรียนเปลี่ยนการ

สอนสู*การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสอดคลWองกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบWานแก*งวิทยาท่ี

เนWนผูWเรียนใหWมีความรูWและทักษะที่จำเปnนตามหลักสูตร โดยเนWนใหWผูWเรียนเปnนไปตามเกณฑJที่กำหนด  โรงเรียน

บWานแก*งวิทยาตระหนักถึงความสำคัญ และเล็งเห็นถึงประโยชนJอันจะเกิดต*อผูWเรียนและสถานศึกษา จึงจัดทำ

โครงการส*งเสริมความสามารถในการอ*าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณขึ้น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนการเรียนรู Wของนักเรียนทุกระดับชั ้นใหWสูงขึ ้น และตอบสนองต*อนโยบายของโรงเรียนและ

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

2.  วัตถุประสงคC 

   เพ่ือใหWผูWเรียนมีทักษะในการอ*าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑJท่ีสถานศึกษา

กำหนดในแต*ละระดับช้ัน 

3.  เปdาหมาย     

     3.1  เชิงปริมาณ 

 นักเรียนโรงเรียนบWานแก*งวิทยามีทักษะในการอ*าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณตาม

เกณฑJท่ีสถานศึกษากำหนดทุกระดับช้ัน 

     3.2  เชิงคุณภาพ 

นักเรียนโรงเรียนบWานแก*งวิทยามีความสามารถในการอ*าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ

รWอยละ  62 

 

4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผูWรับผิดชอบ 

1. การวางแผนและระบบการปฏิบัติงาน (Plan) 

-เสนอโครงการ 

-ประชุมวางแผน 

-ออกคำส่ังปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 
 

 

มี.ค.65-เม.ย.65 

พ.ค.65-มิ.ย.65 

มิ.ย.65 

 

 

 

 

แสงเดือน อนุสรณJ 



ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผูWรับผิดชอบ 

2. การดำเนินการตามแผนและระบบการปฏิบัติงาน 

(Do) 

-กิจกรรมส*งเสริมนิสัยรักการอ*าน 

-กิจกรรมวันสุนทรภู* 

-กิจกรรมวันภาษาไทย 

-กิจกรรมประเมินการอ*าน PISA 

-กิจกรรมเปBดโลกคณิตศาสตรJ 

-กิจกรรมค*ายฟMง พูด อ*านเขียน (วันคริสมาสตJ) และ

ค*ายทักษะภาษาอังกฤษวันคริสมาสตJ 

-กิจกรรมพัฒนาหWองสมุด 

 

 

ตลอดปhการศึกษา 

26 มิถุนายน 2565 

29 กรกฎาคม2565 

ธันวาคม  2565 

กรกฎาคม  25655 

25 ธันวาคม 2565 

 

ตลอดปhการศึกษา 

 

 

-แสงเดือน อนุสรณJ 

-เบญจมาศ เมฆพัฒนJ 

-เบญจมาศ เมฆพัฒนJ 

-จีรนันทJ  คงรักษJ 

-สมศักด์ิ  โพธ์ิแยWม 

-นิพล วังคะออม 

 

 

 

3. การตรวจสอบและประเมินผล (Check) 

-ประเมินผลและสรุปผล 

 

 10 มีนาคม 2566 

 

แสงเดือน อนุสรณJ 

4. การปรับปรุงและพัฒนา (Action) 

-รายงานผลการดำเนินโครงการ 

 

10 มีนาคม 2566 
 

แสงเดือน อนุสรณJ 

 

5.  งบประมาณท่ีใชD  37,000  บาท 

 

6.  รายละเอียดการใชDงบประมาณ 

 

กิจกรรม/และคำช้ีแจงการใชW 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและและกิจกรรม 
ตอบแทน ใชWสอย วัสดุ 

1.1.1 กิจกรรมส*งเสริมนิสัยรักการอ*าน 6,000    6,000 

1.1.2 กิจกรรมวันสุนทรภุ* 4,000    4,000 

1.1.3 กิจกรรมวันภาษาไทย 4,000    4,000 

1.1.5 กิจกรรมประเมินการอ*าน PISA 2,000   2,000 

1.1.5 กิจกรรมเปBดโลกคณิตศาสตรJ 4,000     4,000 

1.1.6 กิจกรรมค*ายฟMง พูด อ*านเขียน (วันคริสมาสตJ) 

และค*ายทักษะภาษาอังกฤษ 

9,000 
  

  9,000 

1.1.7 กิจกรรมหWองสมุด 8,000    8,000 

รวมงบประมาณท่ีใชDท้ังส้ิน 37,000   37,000 

หมายเหตุ ขอถัวจ+ายทุกรายการ 

 



7.  ระยะเวลาการใชDงบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 3 

( 1 เม.ย. 65-30 มิ.ย. 65 ) 
ไตรมาสท่ี 4 

( 1 ก.ค. 65-30 ก.ย. 65) 
ไตรมาสท่ี 1 

( 1 ต.ค. 65-31 ธ.ค. 65 ) 
ไตรมาสท่ี 2 

( 1 ม.ค. 66-31 มี.ค. 66) 
งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

10,000    17,000  10,000    

        

 

8.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชD 

ผลผลิต 

นักเรียนโรงเรียนบWานแก*งวิทยาจำนวน 

250 คน มีทักษะในการอ*าน การเขียน 

การส่ือสาร และการคิดคำนวณตาม

เกณฑJท่ีสถานศึกษากำหนดในแต*ละ

ระดับช้ัน 

 

 

ทดสอบ, 

สัมภาษณJ , 

 สังเกต 

 

แบบทดสอบ 

แบบสัมภาษณJ 

แบบสังเกต 

ผลลัพธC 

นักเรียนโรงเรียนบWานแก*งวิทยามี

ความสามารถในการอ*าน การเขียน     

การส่ือสารและการคิดคำนวณ           

รWอยละ  80 

 

ทดสอบ, 

สัมภาษณJ , สังเกต 

 

แบบทดสอบ 

แบบสัมภาษณJ 

แบบสังเกต 

 

9.  ผลท่ีคาดว+าจะไดDรับ 

 - ผูWเรียนมีทักษะในการอ*าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑJท่ีสถานศึกษากำหนด

ในแต*ละระดับช้ัน 

 

 

                                (ลงช่ือ)                  ผูWรับผิดชอบโครงการ 

(  นางแสงเดือน  อนุสรณJ   ) 

 

 

 



 

 

                             (ลงช่ือ)     ผูWเสนอโครงการ 

                                                          ( นางสุมิตรา  ประชัน ) 

                                                 หัวหนWางานกลุ*มบริหารงานวิชาการ 

 

 

(ลงช่ือ)                ผูWเห็นชอบโครงการ 

                       ( นายสุรกิจ  นองขมวด) 

             หัวหนWากลุ*มบริหารแผนงานและประกันคุณภาพ 

 

 

 

                                    (ลงช่ือ)              ผูWเห็นชอบโครงการ 

                                                 ( นางเจริญสินธ์ิ  มุสิกปาน ) 

                                               หัวหนWากลุ*มบริหารงบประมาณ 

 

 

 

                        (ลงช่ือ)                 ผูWเห็นชอบโครงการ 

                                                     ( นายประดิษฐJ  เจนดี  ) 

                                              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

 

 

                                   (ลงช่ือ)               ผูWอนุมัติโครงการ 

                                                     ( นายเกียรติศักด์ิ  วจีศิริ ) 

                                                    ผูWอำนวยการโรงเรียนบWานแก*งวิทยา 



 

โครงการ  1.2 ส*งเสริมความสามารถในการวิเคราะหJ คิดอย*างมีวิจารณญาณ อภิปราย  

แลกเปล่ียนความคิดเห็นแกWปMญหา 

กิจกรรมในโครงการ   รหัสกิจกรรม   1.2.1 กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 

   รหัสกิจกรรม 1.2.2 กิจกรรมผูWบำเพ็ญ 

   รหัสกิจกรรม 1.2.3   กิจกรรมส*งเสริมประชาธิปไตย 

   รหัสกิจกรรม 1.2.4   กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ 

   รหัสกิจกรรม 1.2.5   กิจกรรมจิตสาธารณะ 

สนองกลยุทธCโรงเรียน ท่ี  

                     กลยุทธJท่ี 1. พัฒนาคุณภาพผูWเรียนตามมาตรฐานการศึกษา 

จุดเนDน สพฐ.   

 ขWอ 1. เร*งแกWปMญหากลุ*มผูWเรียนที่ไดWรับผลกระทบจากสถานการณJการแพร*ระบาดของโรคโควิด – 19 โดย

เพิ่มโอกาสในการเขWาถึงการศึกษา ฟxyนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรูW (Learning Loss Recovery) ใหWกับ ผูWเรียน

ทุกระดับ รวมท้ังลดความเครียดและสุขภาพจิตของผูWเรียน 

 ขWอ 6. ส*งเสริมการจัดการเรียนรู W ผ*านกระบวนการเรียนการสอนที่เนWนใหWผู Wเรียนมีส*วนร*วม และมี

ปฏิสัมพันธJกับกิจกรรมการเรียนรู Wผ*านการปฏิบัติที ่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัด และ

ประเมินผลในช้ันเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรูWและสมรรถนะของผูWเรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ 

ผลการปฏิบัติตามโครงการน้ีส+งผลถึงมาตรฐาน 

          มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูWเรียน     

    1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูWเรียน 

ผูDรับผิดชอบ             นายสุรกิจ  นองขมวด 

ลักษณะโครงการ          โครงการต*อเน่ือง 

ระยะเวลาดำเนินการ     ตลอดปhการศึกษา 2565 

1.  หลักการและเหตุผล 

จากผลการประเมินโครงการส*งเสริมความสามารถในการวิเคราะหJ คิดอย*างมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแกWปMญหา ประจำปh 2564 พบว*าการดำเนินกิจกรรมต*างๆในโครงการดำเนินการตามแผน

ที่ตั้งไวWแต*กิจกรรมอาจไม*สมบูรณJตามวัตถุประสงคJเพราะเกิดสถานการณJในบWานเมืองต*างๆ เช*น โรคระบาดจาก

เช้ือไวรัสโคโรน*า (โควิด19) ทำใหWตWองมีการปรับเปล่ียนกิจกรรมใหWเหมาะสมกับสถานการณJ 

อย*างไรก็ตามทางโรงเรียนบWานแก*งวิทยาไดWตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการจึงไดWปรับ

กิจกรรมใหWเหมาะสมกับสถานการณJปMจจุบันและใหWสอดคลWองกับกลยุทธJขWอท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผูWเรียน 

ดังนั้นโรงเรียนบWานแก*งวิทยา จึงไดWดำเนินการจัดทำโครงการนี้ขึ้นในปhการศึกษา 2565 เพื่อเพิ่มพูนและ

ส*งเสริมสมรรถนะการเรียนรูWและผลสัมฤทธ์ิทางการวิชาการของผูWเรียนใหWดีย่ิงข้ึนต*อไป 

 

 

 



 

2. วัตถุประสงคC 

1. เพ่ือใหWนักเรียนมีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะใคร*ครวญ ไตร*ตรอง  

2. เพ่ือใหWนักเรียนพิจารณาอย*างรอบคอบ โดยใชWเหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

3. เพ่ือใหWนักเรียนมีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกWปMญหาอย*างมีเหตุผล 

3.  เปdาหมาย     

     3.1 เชิงปริมาณ 

 นักเรียนโรงเรียนบWานแก*งวิทยาท้ังระดับมัธยมศึกษาตอนตWนและมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีความสามารถ

ในการคิดจำแนกแยกแยะใคร*ครวญ ไตร*ตรอง พิจารณาอย*างรอบคอบ โดยใชWเหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการ

อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกWปMญหาอย*างมีเหตุผล  

    3.2 เชิงคุณภาพ 

นักเรียนโรงเรียนบWานแก*งวิทยาท้ังระดับมัธยมศึกษาตอนตWนและมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความสามารถ

ในการคิดจำแนกแยกแยะใคร*ครวญ ไตร*ตรอง พิจารณาอย*างรอบคอบ โดยใชWเหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการ

อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกWปMญหาอย*างมีเหตุผล รWอยละ 70 

 

4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผูWรับผิดชอบ 

1. การวางแผนและระบบการปฏิบัติงาน (Plan) 

-เสนอโครงการ 

-ประชุมวางแผน 

-ออกคำส่ังปฏิบัติงาน 

 

มีนาคม 2565มีนาคม 

2565 

มีนาคม 2565 

สุรกิจ 

2. การดำเนินการตามแผนและระบบการปฏิบัติงาน 

(Do) 

-กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 

-กิจกรรมบำเพ็ญ 

-กิจกรรมส*งเสริมประชาธิปไตย 

-กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ 

-กิจกรมจิตสาธารณะ 

 

ตลอดปhการศึกษา 

ตลอดปhการศึกษา 

ตลอดปhการศึกษา 

ธันวาคม 2565 

ตลอดปhการศึกษา 

สุรกิจ 

สุรกิจ 

จีรนันทJ 

เสฎฐวุฒิ 

วิชุดา 

ศราวุฒิ 

3. การตรวจสอบและประเมินผล (Check) 

-ประเมินผลและสรุปผล 

 

กุมภาพันธJ 2566 
สุรกิจ 

4. การปรับปรุงและพัฒนา (Action) 

-รายงานผลการดำเนินโครงการ 

 

กุมภาพันธJ 2566 
สุรกิจ 

 

 

 



 

5.  งบประมาณท่ีใชD  47,600 บาท 

 

6.  รายละเอียดการใชDงบประมาณ 

กิจกรรม/และคำช้ีแจงการใชW 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและและ

กิจกรรม 

ตอบแทน ใชWสอย วัสดุ 

-กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี (ม.ตWน) 7,600   7,600 

-กิจกรรมผูWบำเพ็ญ (ม.ปลาย) 2,000   2,000 

-กิจกรรมส*งเสริมประชาธิปไตย(สภานักเรียน) 30,000   30,000 

-กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ 4,000   4,000 

-กิจกรรมจิตสาธารณะ (ม.ปลาย) 4,000   4,000 

รวมงบประมาณท่ีใชDท้ังส้ิน 47,600   47,600 

หมายเหตุ ขอถัวจ+ายทุกรายการ 

7.  ระยะเวลาการใชDงบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 3 

(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

(1 ก.ค.65 - 30 ก.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 1 

(1 ต.ค.65 - 31 ธ.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 2 

(1 ม.ค.66 - 31 มี.ค.66) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

(ลส) 2,000  (ลส.) 2,000  (รัฐฯ) 4,000  (ไตย)10 ,000  

(จิต) 4,000  (บพ.) 2,000  (ไตย) 10,000    

(ไตย)10,000    (ลส.) 3,600    

 

8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชD 

ผลผลิต 

   นักเรียนมีความสามารถในการคิดจำแนก

แยกแยะใคร*ครวญ ไตร*ตรอง พิจารณาอย*าง

รอบคอบ โดยใช W เหต ุผลประกอบการ

ตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และแกWปMญหาอย*างมีเหตุผล 

รWอยละ 70 

 

1.การสังเกต 

2.การสัมภาษณJ 

3.การทดสอบ 

 

1.แบบสังเกต 

2.แบบสัมภาษณJ 

3.แบบทดสอบ 



ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชD 

ผลลัพธC 

   นักเรียนมีคุณภาพ มีผลสัมฤทธ์ิทาง

วิชาการ มีความสามารถในการวิเคราะหJ 

คิดอย*างมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปล่ียนความคิดเห็นแกWปMญหาไดW 

 

1.การสังเกต 

2.การสัมภาษณJ 

3.การทดสอบ 

 

1.แบบสังเกต 

2.แบบสัมภาษณJ 

3.แบบทดสอบ 

 

9.  ผลท่ีคาดว+าจะไดDรับ 

          9.1. นักเรียนมีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะใคร*ครวญ ไตร*ตรอง  

 9.2. นักเรียนสามารถพิจารณาอย*างรอบคอบ โดยใชWเหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

 9.3. นักเรียนมีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกWปMญหาอย*างมีเหตุผล 

 

 

 

                                        (ลงช่ือ)                      ผูWรับผิดชอบโครงการ 

              (นายสุรกิจ  นองขมวด) 

 

 

 

             (ลงช่ือ)    ผูWเสนอโครงการ 

               (นางสุมิตรา ประชัน) 

                 หัวหนWางานกลุ*มบริหารงานวิชาการ 

 

 

 

    (ลงช่ือ)     ผูWเห็นชอบโครงการ 

                    (นายสุรกิจ  นองขมวด) 

              หัวหนWากลุ*มบริหารแผนงานและประกันคุณภาพฯ 

 

 

 

 

                                  (ลงช่ือ)    ผูWเห็นชอบโครงการ 

            (นางเจริญสินธุJ  มุสิกปาน) 

               หัวหนWากลุ*มบริหารงานงบประมาณและสินทรัพยJ 



 

 

                                      

 

    (ลงช่ือ)    ผูWเห็นชอบโครงการ 

                (นายประดิษฐJ  เจนดี) 

        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

 

 

 

              (ลงช่ือ)    ผูWอนุมัติโครงการ 

                       (นายเกียรติศักด์ิ  วจีศิริ) 

  

 

 

 

                  ผูWอำนวยการโรงเรียนบWานแก*งวิทยา



 

โครงการ   1.3 ส*งเสริมความสามารถในการสรWางนวัตกรรม 

กิจกรรมในโครงการ รหัสกิจกรรม 131 กิจกรรมโครงงานบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  รหัสกิจกรรม 132 กิจกรรมหWองเรียนคุณภาพ 

  รหัสกิจกรรม 133 กิจกรรม IS 

  รหัสกิจกรรม 134 กิจกรรมสัปดาหJวิทยาศาสตรJ 

สนองกลยุทธCโรงเรียน ท่ี  

                     กลยุทธJท่ี 1  :  พัฒนาคุณภาพผูWเรียนตามมาตรฐานการศึกษา 

จุดเนDน สพฐ.   

  ขDอท่ี 6. ส*งเสริมการจัดการเรียนรูW ผ*านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนWนใหWผูWเรียนมีส*วนร*วม  

    และมีปฏิสัมพันธJกับกิจกรรมการเรียนรูWผ*านการปฏิบัติท่ีหลากหลายรูปแบบ  

    (Active Learning) มีการวัด และประเมินผลในช้ันเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรูWและ  

    สมรรถนะของผูWเรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ 

           ขDอท่ี 8. มุ*งเนWนการใชWเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรูWทุกระดับ 

ผลการปฏิบัติตามโครงการน้ีส+งผลถึงมาตรฐาน 

               มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูWเรียน      

      1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูWเรียน 

ลักษณะโครงการ  โครงการต*อเน่ือง 

ผูDรับผิดชอบ    นางสาวรัชดาภรณJ  กันสุข 

ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปhการศึกษา 2565 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

จากผลการประเมินโครงการส+งเสริมความสามารถในการสรDางนวัตกรรม ประจำป{ 2564  พบว+า การ

ดำเนินการกิจกรรมต*าง ๆ ในโครงการไม*สามารถดำเนินการตามแผนที่ตั ้งไวW  เนื ่องจากปMจจัยต*าง ๆ ตาม

สถานการณJบWานเมือง  เช*น  กรณีโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน*า (โควิด 19)  ทำใหWกิจกรรมต*าง ๆ มีการ

ปรับเปล่ียนรูปแบบ สถานท่ีตามความเหมาะสม น้ัน 

อย+างไรก็ตาม ทางโรงเรียนบDานแก+งวิทยา ไดDตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการท่ีช*วย

ใหWผู WเรียนความคิดสรWางสรรคJ  คิดอย*างมีเหตุผล  เปnนระบบ  มีแบบแผน  สามารถวิเคราะหJปMญหาหรือ

สถานการณJไดWอย*างถี่ถWวนรอบคอบ  และนำไปใชWในชีวิตประจำวันไดWอย*างถูกตWองเหมาะสม  การจัดกิจกรรมการ

เรียนรูWที่ยึดผูWเรียนเปnนสำคัญ  หรือผูWเรียนเปnนศูนยJกลาง  เปnนกระบวนการเรียนรูWที่สอดคลWองกับความแตกต*าง

ระหว*างบุคคล  ใหWผูWเรียนไดWมีส*วนร*วมในการปฏิบัติจริง  การกำหนดมาตรฐานหWองเรียนคุณภาพ มีเปåาหมาย

สำคัญเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จึงเปnนเรื่องจำเปnนที่ครู ผูWบริหารสถานศึกษา

และผูWมีส*วน จึงไดWการดำเนินการพัฒนาและการประเมินหWองเรียนคุณภาพสู*มาตรฐานการจัดการเรียนรูW  อีกท้ัง

โครงการนี้ยังไดDสอดคลDองกับกลยุทธCโรงเรียน กลยุทธCขDอที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูDเรียนตามมาตรฐานการศึกษา

อีกดDวย 



 

ดังนั ้น  โรงเรียนบDานแก+งวิทยา  จึงไดDดำเนินการจัดทำโครงการนี ้ขึ ้นในป{การศึกษา  2565               

เพื่อพัฒนาศักยภาพผูWเรียนใหWสูงขึ้น  โดยเปnนการส*งเสริมใหWผูWเรียนไดWเรียนรูWแบบโครงงาน  และการเรียนรูWใน

หWองเรียนคุณภาพ  การจัดการเรียนการสอนการศึกษาคWนควWาอิสระ ที่ใชWการเรียนรูWแบบผสมผสาน  (Blended 

Learning)  เปnนเครื่องมือในการศึกษาทางดWานคณิตศาสตรJที่มีประโยชนJต*อการดำเนินชีวิต รวมทั้งจัดกิจกรรม

แสดงความรูWและผลงาน ความสามารถของนักเรียน ดWานวิทยาศาสตรJ เพ่ือช*วยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหWดีข้ึน  มุ*งเนWน

ใหWผูWเรียนเกิดพัฒนาการดWานร*างกาย อารมณJ สังคม จิตใจและสติปMญญา  รวมทั้งเปnนการสรWางบรรยากาศใหWเกิด

การเรียนรูWโดยมุ*งเนWนไดWปฏิบัติจริง 
 

 2.  วัตถุประสงคC 

1. เพ่ือใหWผูWเรียนสามารถคิดวิเคราะหJ คิดอย*างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

แกWปMญหา และสรWางองคJความรูWไดWดWวยตนเอง โดยผ*านกระบวนการเรียนรูWแบบโครงงาน   

2. เพ่ือใหWผูWเรียนสามารถใชWเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร  และการใชW  ICT  ในการจัดการเรียนรูW  

โดยใชWการเรียนรูWแบบผสมผสาน (Blended Learning)   

3. เพ่ือใหWผูWเรียนสามารถรวบรวมความรูWดWวยตนเอง ทำงานเปnนทีม  เช่ือมโยงองคJความรูW และนำ

ประสบการณJมาใชWในการสรWางสรรคJนวัตกรรมใหม* ๆ  

4. เพ่ือใหWผูWเรียนไดWฝìกทักษะการแข*งขัน การจัดนิทรรศการแสดงความรูWและผลงานตามความสามารถ

ของผูWเรียนทางดWานวิทยาศาสตรJ 
 

3.  เปdาหมาย     

     3.1  เชิงปริมาณ 

1. ผูWเรียนระดับช้ัน  ม.1 – ม.6  รWอยละ  70  สามารถรวบรวมความรูWไดWดWวยตนเองและการทำงาน      

เปnนทีม เช่ือมโยงความรูW  

2. ผูWเรียนระดับช้ัน  ม.1 – ม.3  รWอยละ  70  สามารถนำประสบการณJใหม* ๆ สรWางสรรคJส่ิงใหม* ๆ มาใชW

ในการจัดโครงการ/โครงงานช้ินงานและผลผลิต  

3. ผูWเรียนระดับช้ัน  ม.4 – ม.6  รWอยละ  70  สามารถนำประสบการณJใหม* ๆ มาใชWในการคWนควWาดWวย

ตนเอง (IS) 

    3.2  เชิงคุณภาพ 

1. ผูWเรียนระดับช้ัน ม.1 – ม.3  สามารถรวบรวมความรูW เช่ือมโยงความรูWไดWดWวยตนเอง และนำ

ประสบการณJมามาใชWในการสรWางสรรคJส่ิงใหม* ๆ เปnนการจัดโครงการ/โครงงานช้ินงานและผลผลิตไดW 

2. ผูWเรียนระดับช้ัน  ม.4 – ม.6  สามารถรวบรวมความรูW เช่ือมโยงความรูWไดWดWวยตนเอง นำประสบการณJ

ใหม* ๆ มาใชWในการคWนควWาดWวยตนเอง (IS) ไดW 

 

 

 

 



 

4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
ผูDรับผิดชอบ 

1. การวางแผนและระบบการปฏิบัติงาน (Plan) 

- เสนอโครงการ 

- ประชุมวางแผน 

- ออกคำส่ังปฏิบัติงาน 

 

มีนาคม  2565 

พฤษภาคม  2565 

พฤษภาคม  2565 

 

นางสาวรัชดาภรณJ  กันสุข 

นายนพดล  มุสิกปาน 

นางจุรีรัตนJ วังคะออม 

2. การดำเนินการตามแผนและระบบการปฏิบัติงาน 

(Do) 

- กิจกรรมโครงงานบูรณาการหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

- กิจกรรมหWองเรียนคุณภาพ  

- กิจกรรม IS 

- กิจกรรมสัปดาหJวิทยาศาสตรJ 

 

พฤษภาคม 2565 – 

มีนาคม 2566 

 

นางสาวรัชดาภรณJ  กันสุข 

นายนพดล  มุสิกปาน 

นางจุรีรัตนJ วังคะออม 

3. การตรวจสอบและประเมินผล (Check) 

- ประเมินผลและสรุปผล 

 

มีนาคม 2566 

นางสาวรัชดาภรณJ  กันสุข 

4. การปรับปรุงและพัฒนา (Action) 

- รายงานผลการดำเนินโครงการ 

 
มีนาคม 2566 

นางสาวรัชดาภรณJ  กันสุข 

5.  งบประมาณท่ีใชD  47,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี 

 

งาน/กิจกรรม 

ประเภทของเงิน 

เงินอุดหนุน

การศึกษา 

เงินกิจกรรม  

พัฒนาผูDเรียน 

รายไดD

สถานศึกษา/อ่ืน ๆ 

1. กิจกรรมโครงงานบูรณาการหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5,000 - - 

2 กิจกรรมหWองเรียนคุณภาพ 15,000 - - 

3 กิจกรรม IS 4,000 - - 

4 กิจกรรมสัปดาหJวิทยาศาสตรJ 4,000 - - 

รวม 28,000 - - 



 

6.  ระยะเวลาดำเนินการ 

 

ท่ี งาน/กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

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

1 กิจกรรมโครงงานบูรณา

การหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

/ / / / / / / / / / - ครูรัชดาภรณE 

2 กิจกรรมหGองเรียนคุณภาพ / / / / / / / / / / - ครูรัชดาภรณE 

3 กิจกรรม IS / / / / / / / / / / - ครูนพดล 

4 

กิจกรรมสัปดาหE

วิทยาศาสตรE 

- - - / - - - - - - - ครูจุรีรัตนE 

 

7.  ระยะเวลาการใชDงบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 3 

(1 เม.ย. 65-30 มิ.ย. 65) 
ไตรมาสท่ี 4 

(1 ก.ค. 65-30 ก.ย. 65) 
ไตรมาสท่ี 1 

(1 ต.ค. 65-31 ธ.ค. 65) 
ไตรมาสท่ี 2 

(1 ม.ค. 66-31 มี.ค. 66) 
งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

3,000  10,000  10,000  5,000  

 

8.  การประเมินผล 

ตัวบ+งช้ีสภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชD ผูDรับผิดชอบ 

ผลผลิต 

 

1. ผูWเรียนระดับช้ัน  ม.1 – ม.6   

รWอยละ  70  สามารถรวบรวมความรูW

ไดWดWวยตนเองและการทำงานเปnนทีม 

เช่ือมโยงความรูW  

 

 

 

2. ผูWเรียนระดับช้ัน ม.1 – ม.3 รWอยละ 

70 สามารถนำประสบการณJใหม* ๆ 

สรWางสรรคJส่ิงใหม* ๆ มาใชWในการจัด

โครงการ/โครงงานช้ินงานและผลผลิต 

  

 

 

- การทดสอบ  

- การสังเกตพฤติกรรม 

 

 

 

 

  

- ช้ินงาน 

 

 

 

 

 

 

- แบบทดสอบ 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

 

 

 

 

 

- แบบประเมินช้ินงาน 

 

 

 

 

 

 

- นางสาวรัชดาภรณJ  

กันสุข 

- ครูโรงเรียนบWาน

แก*งวิทยา 

 

 

 

- นางสาวรัชดาภรณJ  

กันสุข 

- ครูโรงเรียนบWาน

แก*งวิทยา 

 



ตัวบ+งช้ีสภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชD ผูDรับผิดชอบ 

3. ผูWเรียนระดับช้ัน ม.4 – ม.6 รWอยละ  

70  สามารถนำประสบการณJใหม* ๆ 

มาใชWในการคWนควWาดWวยตนเอง (IS)     

ผูWเรียนสามารถในการคิดวิเคราะหJ การ

แกWปMญหา การทำงานอย*างมีระบบ มี

การวางแผน และประสบการณJมาใชW

ในการสรWางสรรคJส่ิงใหม* ๆ สามารถ

ทำงานร*วมกับผูWอ่ืนไดW  รWอยละ 80 

 

- ช้ินงาน 

- การสัมภาษณJ 

 

 

- แบบประเมินช้ินงาน 

- แบบสัมภาษณJ 

- นางสาวรัชดาภรณJ  

กันสุข 

- ครูผูWเสอนรายวิขา

การคWนควWาดWวย

ตนเอง (IS)      

ผลลัพธC 

 

1. ผูWเรียนระดับช้ัน ม.1 – ม.3  

สามารถรวบรวมความรูW เช่ือมโยง

ความรูWไดWดWวยตนเอง และนำ

ประสบการณJมามาใชWในการสรWางสรรคJ

ส่ิงใหม* ๆ เปnนการจัดโครงการ/

โครงงานช้ินงานและผลผลิตไดW 

 

2. ผูWเรียนระดับช้ัน  ม.4 – ม.6 

สามารถรวบรวมความรูW เช่ือมโยง

ความรูWไดWดWวยตนเอง นำประสบการณJ

ใหม* ๆ มาใชWในการคWนควWาดWวยตนเอง 

(IS) ไดW 

 

 

 

- การทดสอบ  

- ช้ินงาน 

- การสัมภาษณJ 

- การสังเกตพฤติกรรม 

 

 

 

 

- การทดสอบ  

- ช้ินงาน 

- การสัมภาษณJ 

- การสังเกตพฤติกรรม 

 

 

 

- แบบทดสอบ 

- แบบประเมินช้ินงาน 

- แบบสัมภาษณJ 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

 

 

 

 

- แบบทดสอบ 

- แบบประเมินช้ินงาน 

- แบบสัมภาษณJ 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

 

 

 

- นางสาวรัชดาภรณJ  

กันสุข 

- ครูโรงเรียนบWาน

แก*งวิทยา 

 

 

 

 

- นางสาวรัชดาภรณJ  

กันสุข 

- ครูผูWเสอนรายวิขา

การคWนควWาดWวย

ตนเอง (IS)      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9.  ผลท่ีคาดว+าจะไดDรับ 

1. ผูWเรียนสามารถคิดวิเคราะหJ คิดอย*างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น แกWปMญหา และ

สรWางองคJความรูWไดWดWวยตนเอง โดยผ*านกระบวนการเรียนรูWแบบโครงงานไดW   

2. ผูWเรียนสามารถใชWเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร  และใชW  ICT  ในการจัดการเรียนรูW  โดยใชWการ

เรียนรูWแบบผสมผสาน (Blended Learning)  ไดW 

3. ผูWเรียนสามารถรวบรวมความรูWดWวยตนเอง ทำงานเปnนทีม  เช่ือมโยงองคJความรูW และนำประสบการณJ

มาใชWในการสรWางสรรคJนวัตกรรมใหม* ๆ ไดW 

4. ผูWเรียนไดWฝìกทักษะการแข*งขัน การจัดนิทรรศการแสดงความรูWและผลงานของผูWเรียนทางดWาน

วิทยาศาสตรJไดW 

 

 

 

 

 ลงช่ือ           ผูWรับผิดชอบโครงการ 

(นางสาวรัชดาภรณJ  กันสุข) 

 

 

 

 

ลงช่ือ ผูWเสนอโครงการ 

    (นางสุมิตรา ประชัน) 

                      หัวหนWากลุ*มงานบริหารวิชาการ 

 

 

 

 

(ลงช่ือ)           ผูWเห็นชอบโครงการ 

                            (นายสุรกิจ  นองขมวด) 

             หัวหนWากลุ*มบริหารแผนงานและประกันคุณภาพ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ลงช่ือ ผูWเห็นชอบโครงการ 

 (นางเจริญสินธุJ   มุสิกปาน) 

   หัวหนWากลุ*มบริหารงบประมาณ 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ ผูWเห็นชอบโครงการ 

    (นายประดิษฐJ  เจนดี) 

 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ ผูWอนุมัติโครงการ 

   (นายเกียรติศักด์ิ  วจีศิริ) 

  ผูWอำนวยการโรงเรียนบWานแก*งวิทยา 



     

 

โครงการ 1.4 ส+งเสริมการเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล+งเรียนรูDท่ีเอ้ือต+อการจัดการเรียนรูD  

กิจกรรมในโครงการ   รหัสกิจกรรม 141  ช่ือกิจกรรม  กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สนองกลยุทธCโรงเรียน ท่ี  

                     กลยุทธJท่ี 1  :  พัฒนาคุณภาพผูWเรียนตามมาตรฐานการศึกษา 

จุดเนDน สพฐ.   

ขWอท่ี 1. เร*งแกWปMญหากลุ*มผูWเรียนท่ีไดWรับผลกระทบจากสถานการณJการแพร*ระบาดของโรคโควิด–

19 โดยเพ่ิมโอกาสในการเขWาถึงการศึกษาฟxyนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรูW  (Learning Loss Recovery) ใหWกับ

ผูWเรียนทุกระดับรวมท้ังลดความเครียดและสุขภาพจิตของผูWเรียน 

ขWอท่ี 6. ส*งเสริมการจัดการเรียนรูW ผ*านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนWนใหWผูWเรียนมีส*วนร*วมและมี

ปฏิสัมพันธJกับกิจกรรมการเรียนรูWผ*านการปฏิบัติท่ีหลากหลายรูปแบบ (Active Learning)  มีการวัด และประเมินผล

ในช้ันเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรูWและสมรรถนะของผูWเรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ 

  ขWอท่ี 8. มุ*งเนWนการใชWเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรูWทุกระดับ  

ผลการปฏิบัติตามโครงการน้ีส+งผลถึงมาตรฐาน     

  มาตรฐานท่ี   3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนWนผูWเรียนเปnนสำคัญ 

                            3.2 ใชWส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล*งเรียนรูWท่ีเอ้ือต*อการเรียนรูW  

ลักษณะโครงการ         โครงการต*อเน่ือง 

ผูDรับผิดชอบโครงการ    นางสุมิตรา  ประชัน 

ระยะเวลาดำเนินการ    ตลอดปhการศึกษา 2565 

 

1. หลักการและเหตุผล 

จากผลการประเมินโครงการส*งเสริมการเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล*งเรียนรูWที่เอื้อต*อการจัดการเรียนรูW 

ประจำปh  2564  พบว*า  การดำเนินกิจกรรมต*างๆในโครงการไม*สามารถดำเนินการตามแผนที่ตั้งไวWอย*างครบถWวน

เนื่องจากปMจจัยต*างๆตามสถานการณJบWานเมือง เช*น กรณีโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน*า(โควิด19) ทำใหWกิจกรรมมี

การปรับเปล่ียนรูปแบบ สถานท่ีตามความเหมาะสม น้ัน 

อย*างไรก็ตาม  ทางโรงเรียนบWานแก*งวิทยา ไดWตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการที่ช*วยส*งเสริม

การใชWเทคโนโลยีในการเรียนรูWของนักเรียนและการนำนักเรียนเขWาศึกษาแหล*งเรียนรูWทั้งในหWองเรียนนอกหWองเรียน 

ชุมชนรอบๆสถานศึกษาหรือการนำนักเรียนศึกษาเรียนรูWในสถานที่ใหม*ๆเพื่อการเรียนรูWจากประสบการณJจริงน้ัน     

อีกท้ังโครงการน้ียังไดWสอดคลWองกับกลยุทธJโรงเรียน กลยุทธJขWอท่ี1พัฒนาคุณภาพผูWเรียนตามมาตรฐานการศึกษาดWวย 

ดังนั้น โรงเรียนบWานแก*งวิทยา จึงไดWดำเนินการจัดทำโครงการนี้ขึ ้นในปhการศึกษา 2565 เพื่อเสริมสรWาง 

เพ่ิมพูนและส*งเสริมสมรรถนะการเรียนรูWและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูWเรียนใหWดีย่ิงข้ึนต*อไป 



 

        2. วัตถุประสงคC 

    1 เพ่ือใหWนักเรียนมีการใชWส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล*งเรียนรูWออนไลนJในการเรียนรูW โดยโครงสรWาง

โอกาสใหWผูWเรียนไดWแสวงหาความรูWดWวยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลายและสามารถใชWส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศอย*างมีความ

รับผิดชอบ 

    2. เพ่ือใหWคณะครูสามารถพัฒนาส่ือการเรียนรูWดิจิทัลท่ีสอดคลWองกับสาระท่ีสอนสรWางแรงจูงใจใหWนักเรียน

สนุกในการเรียนรูW 

 

3. เปdาหมาย 

เชิงปริมาณ 

1)  นักเรียนรWอยละ 95 สามารถใชWส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล*งเรียนรูWรวมท้ังภูมิปMญญาทWองถ่ินในการ

จัดการเรียนรูWอย*างคล*องแคล*วและสามารถนำไปประยุกตJใชWในชีวิตประจำวันไดWจริง 

2) ครูรWอยละ 100  สามารถพัฒนาส่ือการเรียนรูWดิจิทัลท่ีสอดคลWองกับสาระท่ีสอนสรWางแรงจูงใจใหWนักเรียน

สนุกในการเรียนรูWคนละไม*นWอยกว*า 2 ช้ินต*อปh 

เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนมีความสามารถใชWส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศอย*างมีความรับผิดชอบ อยู*ในระดับดีมาก 

2. ครูมีความสามารถในการใชWเทคโนโลยีและสามารถสรWางส่ือการเรียนรูWดิจิทัลในการจัดการเรียนการ

สอนอยู*ในระดับดีมาก 

 

4.ข้ันตอนการดำเนินงาน 

 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

ผูDรับผิดชอบ 

1. การวางแผนและระบบการปฏิบัติงาน (Plan) 

-เสนอโครงการ 

-ประชุมวางแผน 

 

  27 มี.ค.  2565 

  16 พ.ค.  2566 

 

นางสุมิตรา ประชัน 

2. การดำเนินการตามแผนและระบบการปฏิบัติงาน (Do) 

ดำเนินกิจกรรมบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

พ.ย. 65-ก.พ. 66 

 

นางสุมิตรา ประชัน 

3. การตรวจสอบและประเมินผล (Check) 

- การประเมินผลและสรุปผล 

1-31 มี.ค. 2566 นางสุมิตรา ประชัน 

4. การปรับปรุงและพัฒนา (Action) 

- รายงานผลการดำเนินโครงการ 

1-31 มี.ค. 2566 นางสุมิตรา ประชัน 

 

 



 

 

 

5.งบประมาณท่ีใชD   

 

 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

ท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ  ผูDรับผิด

ชอบ 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 กิจกรรมการบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- - - - - - - / / / /  นางสุมิตรา  
ประชัน 

 
 

7.  ระยะเวลาการใชDงบประมาณ 

 

8. การประเมินความสำเร็จโครงการ 

ตัวบ+งช้ีสภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชD ผูDรับผิดชอบ 

ผลผลิต 
1) นักเรียนรWอยละ 95 

สามารถใชWส่ือเทคโนโลยี

สารสนเทศและแหล*งเรียนรูW

รวมท้ังภูมิปMญญาทWองถ่ินในการ

จัดการเรียนรูWอย*างคล*องแคล*ว

และสามารถนำไปประยุกตJใชWใน

ชีวิตประจำวันไดWจริง 

 

 

การทดสอบ ,          

การสำรวจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบ

,แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสุมิตรา ประชัน 

นายนพดล  มุสิกปาน 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี 

 

งาน/กิจกรรม 

ประเภทของเงิน 

เงินอุดหนุน

การศึกษา 

รายหัวกิจกรรม

พัฒนาผูDเรียน 

รายไดDสถานศึกษา/อ่ืนๆ 

1. บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ - 32,470 - 

รวม - 32,470 - 

ไตรมาสท่ี 3 

( 1 เม.ย. 66-30 มิ.ย. 66 ) 
ไตรมาสท่ี 4 

( 1 ก.ค. 65-30 ก.ย. 65) 
ไตรมาสท่ี 1 

( 1 ต.ค. 65-31 ธ.ค. 65 ) 
ไตรมาสท่ี 2 

( 1 ม.ค. 66-31 มี.ค. 66) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

8,000 - 8,000 - 8,470 - 8,000 - 



 

2) ครูรWอยละ 100  สามารถ

พัฒนาสื ่อการเร ียนร ู Wด ิจ ิท ัลท่ี

สอดคลWองกับสาระที ่สอนสรWาง

แรงจูงใจใหWนักเรียนสนุกในการ

เรียนรูWคนละไม*นWอยกว*า2 ช้ิน/ปh 

 

การนิเทศการจัดการ

เรียนรูW 

 

 

 

 

 

แบบประเมินการนิเทศ

การจัดการเรียนรูW 

 

 

นางสุมิตรา  ประชัน 

 

 

 

ผลลัพธC 

1. นักเรียนมีความสามารถใชWส่ือ

เทคโนโลยีสารสนเทศอย*างมีความ

รับผิดชอบ อยู*ในระดับดีมาก 

2. ครูมีความสามารถในการใชW

เทคโนโลยีและสามารถสรWางส่ือ

การเรียนรูWดิจิทัลในการจัดการ

เรียนการสอนอยู*ในระดับดีมาก 

 

- การทดสอบ 

- การสำรวจ 

 

 

 

- การสำรวจ 

- การนิเทศการ

จัดการเรียนรูW 

 

-แบบทดสอบ 

-แบบสอบถาม 

 

 

 

- แบบนิเทศ 

 

นางสุมิตรา ประชัน 

 

 

 

 

-งานวิชาการ 

 

 
 

 

9.    ผลท่ีคาดว+าจะไดDรับ 

1. นักเรียนมีส่ือการเรียนรูWดิจิทัลเพียงพอต*อการเรียน 

2. คณะครูมีส่ือการเรียนรูWดิจิทัลท่ีหลากหลายและเพียงพอต*อการเรียนการสอน 

3. นักเรียนมีทักษะในการใชWเทคโนโลยีสารสนเทศอย*างมีความรับผิดชอบ 

4. คณะครูมีความสามารถในการใชWส่ือการเรียนรูWเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือดิจิทอลในการจัดการเรียนรูW 

 

 

 

                               (ลงช่ือ)     ผูWรับผิดชอบโครงการ 

                         (  นางสุมิตรา  ประชัน   ) 

 

 

 

   (ลงช่ือ)     ผูWเสนอโครงการ 

                   (  นางสุมิตรา ประชัน ) 

                  หัวหนWากลุ*มบริหารวิชาการ 

 

 



 

 

 

    (ลงช่ือ)              ผูWเห็นชอบโครงการ 

                   (  นายสุรกิจ  นองขมวด ) 

         หัวหนWากลุ*มบริหารแผนงานและประกันคุณภาพ 

 

 

 

(ลงช่ือ)            ผูWเห็นชอบโครงการ 

                 (นางเจริญสินธุJ  มุสิกปาน) 

    หัวหนWากลุ*มบริหารงบประมาณ 

    

 

 

 (ลงช่ือ)     ผูWเห็นชอบโครงการ 

          ( นายประดิษฐJ  เจนดี  ) 

                          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

 

 

 

       (ลงช่ือ)    ผูWอนุมัติโครงการ 

                   (นายเกียรติศักด์ิ  วจีศิริ )  

             ผูWอำนวยการโรงเรียนบWานแก*งวิทยา



 

โครงการ    1.5 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

กิจกรรมท่ีรับผิชอบ      1.5.1      กิจกรรมยกระดับผลการสอบ 

                              1.5.2       กิจกรรมปรับสภาพและปMจฉิม 

                              1.5.3       กิจกรรมค*ายวิชาการ 

สนองกลยุทธCโรงเรียน ท่ี  

                     กลยุทธJท่ี 1. พัฒนาคุณภาพผูWเรียน   

จุดเนDน สพฐ.  

 1. เร*งแกWปMญหากลุ*มผูWเรียนที่ไดWรับผลกระทบจากสถานการณJการแพร*ระบาดของโรคโควิด – 19 โดยเพ่ิม

โอกาสในการเขWาถึงการศึกษา ฟxyนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรูW (Learning Loss Recovery) ใหWกับ ผูWเรียนทุก

ระดับ รวมท้ังลดความเครียดและสุขภาพจิตของผูWเรียน 

 2. เสริมสรWางระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ดWวยระบบมาตรฐาน ความปลอดภัย 

กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 

 3. ส*งเสริมใหWเด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3 – 5 ปh และผูWเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขWาถึงโอกาสทางการ

ศึกษา และปåองกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช*วยเหลือเด็กตกหล*น เด็กออกกลางคัน และเด็กพิการที่คWนพบ

จากการปMกหมุดบWานเด็กพิการใหWกลับเขWาสู*ระบบการศึกษา 

 4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเนWนสมรรถนะและการจัดทํากรอบหลักสูตร รวมท้ัง จัดกระบวนการเรียนรูW

ทางประวัติศาสตรJ หนWาท่ีพลเมืองและศีลธรรม ใหWเหมาะสมตามวัยของผูWเรียน 

  ยุทธศาสตรJท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

  ยุทธศาสตรJท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูWเรียนและส*งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรWางขีดความสามารถ 

 ในการแข*งขัน 

  ยุทธศาสตรJท่ี 4 ขยายโอกาสการเขWาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูWอย*างมีคุณภาพ 

ผลการปฏิบัติตามโครงการน้ีส+งผลถึงมาตรฐาน 

                    มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูWเรียน          

                   1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูWเรียน 

ผูDรับผิดชอบ     นายนิพล  วังคะออม 

ลักษณะโครงการ   โครงการต*อเน่ือง 

ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปhการศึกษา 2565 

1. หลักการและเหตุผล 

จากผลการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ประจำปh2565 

พบว*าการดำเนินกิจกรรมต*างๆในโครงการมาสามารถดำเนินตามแผนท่ีต้ังไวW  เน่ืองจากปMจจัยต*างๆตาม

สถานการณJบWานเมือง เช*น กรณีโรคระบาดจากเช้ือไวรัสโคโรนา ( โควิด 19)ทำใหWกิจกรรมต*างๆถูกระงับไป 

 



 

อย*างไรก็ตาม  ทางโรงเรียนบWานแก*งวิทยา  ไดWตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือใหWผูWเรียน ไดWรับการส*งเสริมใหWมีศักยภาพสูงสู*มาตรฐานสากล

และทัดเทียมกับนานาชาติ อีกท้ัง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดWดำเนินการปฏิรูปการศึกษาใน

ทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552–2561) เปnนการยกระดับคุณภาพผูWเรียนใหWเต็มศักยภาพ ซ่ึงระบุไวWใน กลยุทธJท่ี 1 

พัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส*งเสริมความสามารถดWานเทคโนโลยีเพ่ือเปnน

เคร่ืองมือใน การเรียนรูW โดยกำหนดตัวช้ีวัดความสำเร็จใหWสถานศึกษายกระดับคุณภาพผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน

วิชาหลัก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปhท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปhท่ี 6 จากการทดสอบระดับชาติ(O–NET) เพ่ิมข้ึน 

ดังนั้นโรงเรียนบWานแก*งวิทยาจึงไดWดำเนินการจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา  ปhการศึกษา  2565  เพื่อเสริมสรWางเพิ่มพูลและส*งเสริมสมรรถนะการเรียนรุWและผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของผูWเรียนใหWดีย่ิงข้ึนต*อไป 

 

2.  วัตถุประสงคC 

2.1. เพ่ือใหWผูWเรียนบรรลุและมีความกWาวหนWาในการเรียนตามหลักสูตร   สถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในดWาน

ความรูW ความเขWาใจ ทักษะกระบวนการต*าง ๆ  

2.2. เพ่ือใหWผูWเรียนมีความกWาวหนWาในผลการทดสอบระดับชาติหรือผลการทดสอบอ่ืน 

 

3.  เปdาหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 

1) ผูWเรียนระดับช้ัน ม.1 – 3 รDอยละ 66 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ*มสาระการเรียนรูWภาษาไทย ตามเปåาหมายของ

โรงเรียนท่ีกำหนดไวW มีระดับผลการเรียน 2 ข้ึนไป 

2) ผูWเรียนระดับช้ัน ม.4 – 6 รDอยละ 66 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ*มสาระการเรียนรูWภาษาไทย ตามเปåาหมายของ

โรงเรียนท่ีกำหนดไวW มีระดับผลการเรียน 2 ข้ึนไป 

3) ผูWเรียนระดับช้ัน ม.1 – 3 รDอยละ 62 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ*มสาระการเรียนรูWคณิตศาสตรJ ตามเปåาหมาย 

ของโรงเรียนท่ีกำหนดไวW มีระดับผลการเรียน 2 ข้ึนไป 

4) ผูWเรียนระดับช้ัน ม.4 – 6 รDอยละ 62 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ*มสาระการเรียนรูWคณิตศาสตรJ ตามเปåาหมายของ

โรงเรียนท่ีกำหนดไวW มีระดับผลการเรียน 2 ข้ึนไป 

5) ผูWเรียนระดับช้ัน ม.1 – 3 รDอยละ 61 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ*มสาระการเรียนรูW วิทยาศาสตรJ ตามเปåาหมายของ

โรงเรียนท่ีกำหนดไวW มีระดับผลการเรียน 2 ข้ึนไป 

6) ผูWเรียนระดับช้ัน ม.4 – 6 รDอยละ 61 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ*มสาระการเรียนรูW วิทยาศาสตรJ ตามเปåาหมาย

ของโรงเรียนท่ีกำหนดไวW มีระดับผลการเรียน 2 ข้ึนไป 

7) ผูWเรียนระดับช้ัน ม.1 – 3 รDอยละ 60  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ*มสาระการเรียนรูWสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ตามเปåาหมายของโรงเรียนท่ีกำหนดไวW มีระดับผลการเรียน 2 ข้ึนไป 

8) ผูWเรียนระดับช้ัน ม.4 – 6 รDอยละ 60 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ*มสาระการเรียนรูWสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ตามเปåาหมายของโรงเรียนท่ีกำหนดไวW   มีระดับผลการเรียน 2 ข้ึนไป 



9) ผูWเรียนระดับช้ัน  ม.1 – 3 รDอยละ 80 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ*มสาระการเรียนรูWสุขศึกษาและพลศึกษา ตาม

เปåาหมายของโรงเรียนท่ีกำหนดไวW   มีระดับผลการเรียน 3 ข้ึนไป 

10) ผูWเรียนระดับช้ัน  ม.4 – 6 รDอยละ 75 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ*มสาระการเรียนรูWสุขศึกษาและพลศึกษา 

ตามเปåาหมายของโรงเรียนท่ีกำหนดไวW  มีระดับผลการเรียน 3 ข้ึนไป 

11) ผูWเรียนระดับช้ัน ม.1 – 3 รDอยละ 80  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ*มสาระการเรียนรูWดนตรีและศิลปะ  

ตามเปåาหมายของโรงเรียนท่ีกำหนดไวW มีระดับผลการเรียน 3 ข้ึนไป 

12) ผูWเรียนระดับช้ัน ม.4 – 6 รDอยละ 80 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ*มสาระการเรียนรูWดนตรีและศิลปะ  

ตามเปåาหมายของโรงเรียนท่ีกำหนดไวW มีระดับผลการเรียน 3 ข้ึนไป 

13) ผูWเรียนระดับช้ัน ม.1 – 3 รDอยละ 75  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ*มสาระการเรียนรูWการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ตามเปåาหมายของโรงเรียนท่ีกำหนดไวW  มีระดับผลการเรียน 3 ข้ึนไป 

14) ผูWเรียนระดับช้ัน ม.4 – 6 รDอยละ 80 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ*มสาระการเรียนรูWการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ตามเปåาหมายของโรงเรียนท่ีกำหนดไวW มีระดับผลการเรียน 3 ข้ึนไป 

15) ผูWเรียนระดับช้ัน ม.1 – 3 รDอยละ 65  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ*มสาระการเรียนรูWภาษาต*างประเทศ  

ตามเปåาหมายของโรงเรียนท่ีกำหนดไวW มีระดับผลการเรียน 2 ข้ึนไป 

16) ผูWเรียนระดับช้ัน ม.4 – 6 รDอยละ 65  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ*มสาระการเรียนรูWภาษาต*างประเทศ 

 ตามเปåาหมายของโรงเรียนท่ีกำหนดไวW มีระดับผลการเรียน 2ข้ึนไป 
 

3.2 เชิงคุณภาพ 

17) ผูWเรียนระดับช้ัน ม.3 มีผลการทดสอบระดับชาติสูงกว*าค*าเฉล่ียระดับประเทศหรือระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   

18) ผูWเรียนระดับช้ัน ม.6 มีผลการทดสอบระดับชาติสูงกว*าค*าเฉล่ียระดับประเทศหรือระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 

4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผูDรับผิดชอบ 

1. การวางแผนและระบบการปฏิบัติงาน (Plan) 

-เสนอโครงการ 

-ประชุมวางแผน 

-ออกคำส่ังปฏิบัติงาน 

 

มี.ค.65 - เม.ย.65 

พ.ค.65– ธ.ค.65 

พ.ค.65 - ก.พ.66 

 

นายนิพล  วังคะออม 

2. การดำเนินการตามแผนและระบบการปฏิบัติงาน (Do) 

1.5.1  กิจกรรมยกระดับผลการสอบ 

1.5.2  กิจกรรมปรับสภาพและปMจฉิม 

1.5.3  กิจกรรมค*ายวิชาการ 

 

 

พ.ค.65 - ก.พ.66 

พ.ค.65 - ก.พ.66 

พ.ค.65 - ก.พ.66 

พ.ค.65 - ก.พ.66 

 

นางจุรีรัตนJ  วังคะออม 

นางสุมิตรา  ประชัน 

3. การตรวจสอบและประเมินผล (Check) 

- ประเมินผลและสรุปผล 

 

มี.ค.66 

 

นางจุรีรัตนJ  วังคะออม 

4. การปรับปรุงและพัฒนา (Action) 

- รายงานผลการดำเนินโครงการ 

 

ก.พ.66 - มี.ค.66 

 

นางจุรีรัตนJ  วังคะออม 

 



5.  งบประมาณท่ีใชD   เงินอุดหนุนการศึกษารายหัว     18,720     บาท 

และเงินกิจกรรมพัฒนาผูDเรียนในส+วน กิจกรรมวิชาการ  ม.ตDน...250...บาท  ม.ปลาย.....300......บาท 

 

6.  รายละเอียดการใชDงบประมาณ 

 

 

ท่ี 

 

งาน/กิจกรรม 

ประเภทของเงิน  

หมาย 

เหตุ 

เงินอุดหนุน 

การศึกษา 

รายหัวกิจกรรม 

พัฒนาผูDเรียน 

รายไดD 

สถาน 

ศึกษา 

1. 1.5.1  กิจกรรมยกระดับผลการสอบ 15,000 รายหัว          

กิจกรรมวิชาการ           

ม.ตWน 250 บาท  

ม.ปลาย 300 บาท 

 = 30,000 

- - 

3 1.5.2  กิจกรรมปรับสภาพและปMจฉิม 3,720 - - 

4 1.5.3  กิจกรรมค*ายวิชาการ 

 

 - - 

รวม 18,720 30,000 - - 

 

หมายเหตุ ขอถัวจ+ายทุกรายการ 

7.  ระยะเวลาการใชDงบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 3 

( 1 เม.ย. 65-30 มิ.ย. 65) 
ไตรมาสท่ี 4 

( 1 ก.ค. 65-30 ก.ย. 65) 
ไตรมาสท่ี 1 

( 1 ต.ค. 65-31 ธ.ค. 65 ) 
ไตรมาสท่ี 2 

( 1 ม.ค. 66-31 มี.ค. 66) 
งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

2,720  1,000  15,000  30,000  

        
 

8.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชD 

ผลผลิต 

1) ผูWเรียนระดับช้ัน ม.1 – 3 รDอยละ 66 มีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนกลุ*มสาระการเรียนรูWภาษาไทย ตามเปåาหมายของโรงเรียนท่ี

กำหนดไวW มีระดับผลการเรียน 2 ข้ึนไป 

2) ผูWเรียนระดับช้ัน ม.4 – 6 รDอยละ 66 มีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนกลุ*มสาระการเรียนรูWภาษาไทย ตามเปåาหมายของโรงเรียนท่ี

กำหนดไวW มีระดับผลการเรียน 2 ข้ึนไป 

 

- ความกWาวหนWา 

ในการเรียนตาม 

หลักสูตรสถาน 

ศึกษา 

 

 

 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการ 

เรียน 
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3) ผูWเรียนระดับช้ัน ม.1 – 3 รDอยละ 62 มีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนกลุ*มสาระการเรียนรูWคณิตศาสตรJ ตามเปåาหมายของโรงเรียน

ท่ีกำหนดไวW มีระดับผลการเรียน 2 ข้ึนไป 

4) ผูWเรียนระดับช้ัน ม.4 – 6 รDอยละ 62 มีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนกลุ*มสาระการเรียนรูWคณิตศาสตรJ ตามเปåาหมายของโรงเรียน

ท่ีกำหนดไวW มีระดับผลการเรียน 2 ข้ึนไป 

5) ผูWเรียนระดับช้ัน ม.1 – 3  รDอยละ 61 มีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนกลุ*มสาระการเรียนรูW 

   วิทยาศาสตรJ ตามเปåาหมายของโรงเรียนท่ีกำหนดไวW 

 มีระดับผลการเรียน 2 ข้ึนไป 

6) ผูWเรียนระดับช้ัน ม.4 – 6 รDอยละ 61 มีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนกลุ*มสาระการเรียนรูW 

   วิทยาศาสตรJ ตามเปåาหมายของโรงเรียนท่ีกำหนดไวW  

มีระดับผลการเรียน 2 ข้ึนไป 

7) ผูWเรียนระดับช้ัน ม.1 – 3 รDอยละ 60  มีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนกลุ*มสาระการเรียนรูW 

     สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามเปåาหมายของ

โรงเรียนท่ีกำหนดไวW มีระดับผลการเรียน 2 ข้ึนไป 

8) ผูWเรียนระดับช้ัน ม.4 – 6 รDอยละ 60 มีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนกลุ*มสาระการเรียนรูW 

     สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามเปåาหมายของ

โรงเรียนท่ีกำหนดไวW มีระดับผลการเรียน 2 ข้ึนไป 

9) ผูWเรียนระดับช้ัน  ม.1 – 3 รDอยละ 80 มีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนกลุ*มสาระการเรียนรูW 

     สุขศึกษาและพลศึกษา ตามเปåาหมายของโรงเรียนท่ีกำหนด

ไวW มีระดับผลการเรียน 3 ข้ึนไป 

10) ผูWเรียนระดับช้ัน  ม.4 – 6 รDอยละ 75 มีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนกลุ*มสาระการเรียนรูW 

     สุขศึกษาและพลศึกษา ตามเปåาหมายของโรงเรียนท่ีกำหนด

ไวW มีระดับผลการเรียน 3 ข้ึนไป 

11) ผูWเรียนระดับช้ัน ม.1 – 3 รDอยละ 80  มีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนกลุ*มสาระการเรียนรูW 

     ดนตรีและศิลปะ ตามเปåาหมายของโรงเรียนท่ีกำหนดไวW   

มีระดับผลการเรียน 3 ข้ึนไป 

- การทดสอบ 

ระดับชาติหรือ ผล

การทดสอบอ่ืน 

- ผลคะแนนการ 

ทดสอบระดับชาติ 

หรือผลการทดสอบ 

อ่ืน 
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12) ผูWเรียนระดับช้ัน ม.4 – 6 รDอยละ 80 มีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนกลุ*มสาระการเรียนรูW 

     ดนตรีและศิลปะ ตามเปåาหมายของโรงเรียนท่ีกำหนดไวW 

 มีระดับผลการเรียน 3 ข้ึนไป 

13) ผูWเรียนระดับช้ัน ม.1 – 3 รDอยละ 75  มีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนกลุ*มสาระการเรียนรูW 

     การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามเปåาหมายของโรงเรียนท่ี

กำหนดไวW มีระดับผลการเรียน 3 ข้ึนไป 

14) ผูWเรียนระดับช้ัน ม.4 – 6 รDอยละ 80 มีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนกลุ*มสาระการเรียนรูW 

     การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามเปåาหมายของโรงเรียนท่ี

กำหนดไวW มีระดับผลการเรียน 3 ข้ึนไป 

15) ผูWเรียนระดับช้ัน ม.1 – 3 รDอยละ 65  มีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนกลุ*มสาระการเรียนรูW 

    ภาษาต*างประเทศ ตามเปåาหมายของโรงเรียนท่ีกำหนดไวW  

มีระดับผลการเรียน 2 ข้ึนไป 

16) ผูWเรียนระดับช้ัน ม.4 – 6 รDอยละ 65  มีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนกลุ*มสาระการเรียนรูW 

    ภาษาต*างประเทศ ตามเปåาหมายของโรงเรียนท่ีกำหนดไวW  

มีระดับผลการเรียน 2 ข้ึนไป 

ผลลัพธC 

17) ผูWเรียนระดับช้ัน ม.3 มีผลการทดสอบระดับชาติสูงกว*า

ค*าเฉล่ียระดับประเทศหรือระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   

18) ผูWเรียนระดับช้ัน ม.6 มีผลการทดสอบระดับชาติสูงกว*า

ค*าเฉล่ียระดับประเทศหรือระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

- ทดสอบ 

- ความพึงพอใจ 

- การสังเกต 

- การสัมภาษณJ 

 

- แบบทดสอบ 

- แบบประเมินความ 

พึงพอใจ 

- แบบสัมภาษณJ 

- แบบสังเกต 

- ภาพถ*าย 
 

9.  ผลท่ีคาดว+าจะไดDรับ 

1) ผูWเรียนระดับช้ัน ม.1 – 3 รDอยละ 66 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ*มสาระการเรียนรูWภาษาไทย ตามเปåาหมายของ

โรงเรียนท่ีกำหนดไวW มีระดับผลการเรียน 2 ข้ึนไป 

2) ผูWเรียนระดับช้ัน ม.4 – 6 รDอยละ 66 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ*มสาระการเรียนรูWภาษาไทย ตามเปåาหมายของ

โรงเรียนท่ีกำหนดไวW มีระดับผลการเรียน 2 ข้ึนไป 

3) ผูWเรียนระดับช้ัน ม.1 – 3 รDอยละ 62 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ*มสาระการเรียนรูWคณิตศาสตรJ ตามเปåาหมาย 

ของโรงเรียนท่ีกำหนดไวW มีระดับผลการเรียน 2 ข้ึนไป 

 



 

4) ผูWเรียนระดับช้ัน ม.1 – 3 รDอยละ 62 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ*มสาระการเรียนรูWคณิตศาสตรJ ตามเปåาหมายของ

โรงเรียนท่ีกำหนดไวW มีระดับผลการเรียน 2 ข้ึนไป 

5) ผูWเรียนระดับช้ัน ม.1 – 3 รDอยละ 61 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ*มสาระการเรียนรูW วิทยาศาสตรJ ตามเปåาหมายของ

โรงเรียนท่ีกำหนดไวW มีระดับผลการเรียน 2 ข้ึนไป 

6) ผูWเรียนระดับช้ัน ม.4 – 6 รDอยละ 61 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ*มสาระการเรียนรูW วิทยาศาสตรJ ตามเปåาหมาย

ของโรงเรียนท่ีกำหนดไวW มีระดับผลการเรียน 2 ข้ึนไป 

7) ผูWเรียนระดับช้ัน ม.1 – 3 รDอยละ 60  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ*มสาระการเรียนรูWสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ตามเปåาหมายของโรงเรียนท่ีกำหนดไวW มีระดับผลการเรียน 2 ข้ึนไป 

8) ผูWเรียนระดับช้ัน ม.4 – 6 รDอยละ 60 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ*มสาระการเรียนรูWสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ตามเปåาหมายของโรงเรียนท่ีกำหนดไวW   มีระดับผลการเรียน 3 ข้ึนไป 

9) ผูWเรียนระดับช้ัน  ม.1 – 3 รDอยละ 80 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ*มสาระการเรียนรูWสุขศึกษาและพลศึกษา ตาม

เปåาหมายของโรงเรียนท่ีกำหนดไวW   มีระดับผลการเรียน 3 ข้ึนไป 

10) ผูWเรียนระดับช้ัน  ม.4 – 6 รDอยละ 75 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ*มสาระการเรียนรูWสุขศึกษาและพลศึกษา 

ตามเปåาหมายของโรงเรียนท่ีกำหนดไวW  มีระดับผลการเรียน 3 ข้ึนไป 

11) ผูWเรียนระดับช้ัน ม.1 – 3 รDอยละ 80  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ*มสาระการเรียนรูWดนตรีและศิลปะ  

ตามเปåาหมายของโรงเรียนท่ีกำหนดไวW มีระดับผลการเรียน 3 ข้ึนไป 

12) ผูWเรียนระดับช้ัน ม.4 – 6 รDอยละ 80 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ*มสาระการเรียนรูWดนตรีและศิลปะ  

ตามเปåาหมายของโรงเรียนท่ีกำหนดไวW มีระดับผลการเรียน 3  ข้ึนไป 

13) ผูWเรียนระดับช้ัน ม.1 – 3 รDอยละ 75  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ*มสาระการเรียนรูWการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ตามเปåาหมายของโรงเรียนท่ีกำหนดไวW  มีระดับผลการเรียน 3 ข้ึนไป 

14) ผูWเรียนระดับช้ัน ม.4 – 6 รDอยละ 80 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ*มสาระการเรียนรูWการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ตามเปåาหมายของโรงเรียนท่ีกำหนดไวW มีระดับผลการเรียน 3 ข้ึนไป 

15) ผูWเรียนระดับช้ัน ม.1 – 3 รDอยละ 65  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ*มสาระการเรียนรูWภาษาต*างประเทศ  

ตามเปåาหมายของโรงเรียนท่ีกำหนดไวW มีระดับผลการเรียน 2  ข้ึนไป 

16) ผูWเรียนระดับช้ัน ม.4 – 6 รDอยละ 65  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ*มสาระการเรียนรูWภาษาต*างประเทศ 

 ตามเปåาหมายของโรงเรียนท่ีกำหนดไวW มีระดับผลการเรียน 2 ข้ึนไป 

 

 

    (ลงช่ือ)           ผูWรับผิดชอบโครงการ 

      (  นายนิพล  วังคะออม  ) 

 

    

    

 



 

 

                                         (ลงช่ือ)     ผูWเสนอโครงการ 

                             (  นางสุมิตรา  ประชัน) 

                         หัวหนWากลุ*มบริหารงานวิชาการ 

 

 

 

(ลงช่ือ)              ผูWเห็นชอบโครงการ 

                        ( นายสุรกิจ  นองขมวด) 

             หัวหนWากลุ*มบริหารแผนงานและประกันคุณภาพ 

 

 

 

                                    (ลงช่ือ)              ผูWเห็นชอบโครงการ 

                           (  นางเจริญสินธุJ  มุสิกปาน  ) 

                           หัวหนWากลุ*มบริหารงบประมาณ 

 

 

 

                                   (ลงช่ือ)              ผูWเห็นชอบโครงการ 

                                   ( นายประดิษฐJ       เจนดี  ) 

                     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

 

 

                      (ลงช่ือ)              ผูWอนุมัติโครงการ 

                          ( นายเกียรติศักด์ิ   วจีศิริ ) 

                      ผูWอำนวยการโรงเรียนบWานแก*งวิทยา



 

โครงการ   1.6 ส+งเสริมความรูDทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติท่ีดีต+องานอาชีพ 

กิจกรรมในโครงการ   รหัสกิจกรรม 161  ช่ือกิจกรรม  ส*งเสริมและพัฒนางานแนะแนว 

                  รหัสกิจกรรม 162  ช่ือกิจกรรม  พัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารูW 

                  รหัสกิจกรรม  163  ช่ือกิจกรรม  กิจกรรมชุมนุม 

สนองกลยุทธCโรงเรียน ท่ี  

                     กลยุทธJท่ี 1. พัฒนาคุณภาพผูWเรียน ตามมาตรฐานการศึกษา 

จุดเนDน สพฐ.   

ขDอท่ี  1  เร+งแกDปáญหากลุ+มผูDเรียนท่ีไดDรับผลกระทบจากสถานการณCการแพร+ระบาดของโรคโควิด – 

19 โดยเพ่ิมโอกาสในการเขWาถึงการศึกษา ฟxyนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรูW (Learning Loss Recovery) ใหWกับ 

ผูWเรียนทุกระดับ รวมท้ังลดความเครียดและสุขภาพจิตของผูWเรียน 

ขDอท่ี 3 ส*งเสริมใหWเด็กปฐมวัยท่ีมีอายุ 3 – 5 ปh และผูWเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขDาถึงโอกาส

ทางการศึกษา และปdองกันการหลุดออกจากระบบ รวมท้ังช+วยเหลือเด็กตกหล+น เด็กออกกลางคัน และเด็ก

พิการท่ีคWนพบจากการปMกหมุดบWานเด็กพิการใหWกลับเขWาสู*ระบบการศึกษา 

ขDอท่ี 6  ส*งเสริมการจัดการเรียนรูW ผ*านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนWนใหWผูWเรียนมีส*วนร*วม และมี

ปฏิสัมพันธJกับกิจกรรมการเรียนรูWผ*านการปฏิบัติท่ีหลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัด และ

ประเมินผลในช้ันเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรูWและสมรรถนะของผูWเรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ 

ผลการปฏิบัติตามโครงการน้ีส+งผลถึงมาตรฐาน 

               มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูWเรียนตามมาตรฐานการศึกษา     

  1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูWเรียน 

ผูDรับผิดชอบ        นางจุรีรัตนJ วังคะออม 

ลักษณะโครงการ           โครงการต*อเน่ือง 

ระยะเวลาดำเนินการ      ตลอดปhการศึกษา 2565 
 

1. หลักการและเหตุผล 

จากผลการประเมินโครงการส*งเสริมความรูWทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติท่ีดีต*องานอาชึพประจำปh2564  

พบว*าการดำเนินกิจกรรมต*างๆในโครงการมาสามารถดำเนินตามแผนท่ีต้ังไวW  เน่ืองจากปMจจัยต*างๆตาม

สถานการณJบWานเมือง เช*น กรรีโรคระบาดจากเช้ือไวรัสโคโรนา ( โควิด 19)ทำใหWกิจกรรมต*างๆถูกระงับไป 

อย*างไรก็ตาม  ทางโรงเรียนบWานแก*งวิทยา  ไดWตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการส*งเสริม

ความรูWทักษะพื้นฐาน  และเจตคติที่ดีต*องานอาชีพไดWกำหนดใหWกิจกรรมแนะแนวกิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมลด

เวลาเรียนเพ่ิมเวลารูWเปnนส*วนหน่ึงของกิจกรรม 

พัฒนาผูWเรียนที่มุ*งเนWนการส*งเสริมและพัฒนาผูWเรียนใหWรูWจักตนเอง ความรูWทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติที่ดี 

พรWอมที่จะศึกษาต*อในระดับชั้นที่สูงขึ้น รักและเห็นคุณค*าในตนเองและผูWอื่น รูWจักพึ่งตนเอง มีทักษะแสวงหา

ความรูWและขWอมูลสารสนเทศ นำมาใชWในการ วางแผนการเรียน การประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิตและสังคม 

สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวอยู*ในสังคมไดWอย*างมีความสุข มีเจตคติที่ดีต*ออาชีพสุจริต มีค*านิยมที่ดี มี

วินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสานึกรับผิดชอบต*อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ      



ดังน้ันโรงเรียนบWานแก*งวิทยาจึงไดWดำเนินการจัดทำโครงการส*งเสริมความรูWทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติที่ดี

ต*องานอาชีพ ปhการศึกษา  2565  เพื่อเสริมสรWางเพิ่มพูลและส*งเสริมสมรรถนะการเรียนรุWและผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของผูWเรียนใหWดีย่ิงข้ึนต*อไป 

 

2.  วัตถุประสงคC 

2.1.  เพ่ือใหWนักเรียนมีความรูWทักษะพ้ืนฐานในการจัดการเจตคติท่ีดีพรWอมท่ีจะศึกษาต*อ 

ในระดับช้ันท่ีสูงข้ึน 

2.2. นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการทำงานหรืองานอาชีพ 
 
 

3.  เปdาหมาย     

     3.1  เชิงปริมาณ 

      3.1.1. นักเรียนมีความรูWทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติท่ีดีพรWอมท่ีจะศึกษาต*อในระดับช้ันท่ี

 สูงข้ึน รWอยละ   80 

      3.1.2นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการทำงาน หรืองานอาชีพ รWอยละ 80  

    3.2  เชิงคุณภาพ 

3.2.1.นักเรียนมีความรูWทักษะพ้ืนฐานในการจัดการเจตคติท่ีดีพรWอมท่ีจะศึกษาต*อใน               

ระดับช้ันท่ีสูงข้ึน  

 3.2.1. นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการทำงาน หรืองานอาชีพ 
 

4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผูWรับผิดชอบ 

1. การวางแผนและระบบการปฏิบัติงาน (Plan) 

-เสนอโครงการ 

-ประชุมวางแผน 

-ออกคำส่ังปฏิบัติงาน 

 

  27 มี.ค.  2565 

  16 พ.ค.  2565 

นางจุรีรัตนJ วังคะออม 

2. การดำเนินการตามแผนและระบบการปฏิบัติงาน (Do) 

-กิจกรรมส*งเสริมและพัฒนางานแนะแนว 

-กิจกรรมชุมนุม 

-กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารูW 

 

พ.ย. 65-ก.พ. 66 

 

นางจุรีรัตนJ วังคะออม 

นายเสฏฐวุฒิ  รอดอินทรJ 
นางสาวกัญญารัตน+  ม่ิงมิตร 

3. การตรวจสอบและประเมินผล (Check) 

-ประเมินผลและสรุปผล 

1-31 มี.ค. 2566 นางจุรีรัตนJ วังคะออม 

4. การปรับปรุงและพัฒนา (Action) 

-รายงานผลการดำเนินโครงการ 

1-31 มี.ค. 2566 นางจุรีรัตนJ วังคะออม 

 

 



 

 

5.  งบประมาณท่ีใชD  เงินอุดหนุนการศึกษารายหัว   12,600     บาท 

และเงินกิจกรรมพัฒนาผูDเรียนในส+วน กิจกรรมวิชาการ  ม.ตDน 250  บาท  ม.ปลาย  300  บาท  
 

6.  รายละเอียดการใชDงบประมาณ 

 

ท่ี 

 

งาน/กิจกรรม 

ประเภทของเงิน  

หมายเหตุ 
เงินอุดหนุน 

การศึกษา 

รายหัวกิจกรรม 

พัฒนาผูDเรียน 

รายไดD 

สถานศึกษา 

1. กิจกรรมส*งเสริมและพัฒนา 

งานแนะแนว 

12,600     รายหัวกิจกรรมวิชาการ

(ม.ต7น 250 บาท 

 ม.ปลาย 250 บาท) 

- - 

2. กิจกรรมชุมนุม 13,550  - - 

3. กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารูW - - 

รวม 26,150  - - 

 

 

หมายเหตุ ขอถัวจ+ายทุกรายการ 

7.  ระยะเวลาการใชDงบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 3 

( 1 เม.ย. 66-30 มิ.ย. 66 ) 
ไตรมาสท่ี 4 

( 1 ก.ค. 65-30 ก.ย. 65) 
ไตรมาสท่ี 1 

( 1 ต.ค. 65-31 ธ.ค. 65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 

( 1 ม.ค. 66-31 มี.ค. 66) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

7,000  7,150  6,000  6,000  

        
 

8.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชD 

ผลผลิต 

1. นักเรียนมีความรูWทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ 

เจตคติท่ีดีพรWอมท่ีจะศึกษาต*อในระดับช้ันท่ีสูงข้ึน 

รWอยละ  80 

2. นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการทำงาน หรือ

งานอาชีพ รWอยละ  80 

 

-สอบถาม 

-สัมภาษณJ 

-สังเกต 

 

 

 

-แบบสอบถาม 

-แบบสัมภาษณJ 

-แบบสังเกต 

-ภาพถ*าย 



ผลลัพธC 

1. นักเรียนมีความรูWทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ 

เจตคติท่ีดีพรWอมท่ีจะศึกษาต*อในระดับช้ันท่ีสูงข้ึน 

2. นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการทำงาน หรือ

งานอาชีพ 

 

-สอบถาม 

-สัมภาษณJ 

-สังเกต 

 

 

 

-แบบสอบถาม 

-แบบสัมภาษณJ 

-แบบสังเกต 

-ภาพถ*าย 

 

9.  ผลท่ีคาดว+าจะไดDรับ 

9.1. นักเรียนมีความรูWทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติท่ีดีพรWอมท่ีจะศึกษาต*อในระดับช้ันท่ีสูงข้ึนรWอยละ  80 

9.2. นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการทำงาน หรืองานอาชีพรWอยละ 80 

 

 

 

       (ลงช่ือ)                                  ผูWรับผิดชอบโครงการ                                      

                          (  นางจุรีรัตนJ วังคะออม  ) 

 

 

 

                           (ลงช่ือ)               ผูWเสนอโครงการ 

                                   (  นางสุมิตรา  ประชัน  ) 

                                                         หัวหนWากลุ*มบริหารวิชาการ  

 

 

 

        (ลงช่ือ)              ผูWเห็นชอบโครงการ 

                                  ( นายสุรกิจ  นองขมวด) 

                      หัวหนWากลุ*มบริหารแผนงานและประกันคุณภาพ   

 

 

 

                                            (ลงช่ือ)         ผูWเห็นชอบโครงการ 

                                   (  นางเจริญสินธุJ  มุสิกปาน) 

                    หัวหนWากลุ*มบริหารงานงบประมาณและสินทรัพยJ 

 



 

 

 

                                 

                                     (ลงช่ือ)              ผูWเห็นชอบโครงการ 

                   ( นายประดิษฐJ  เจนดี  ) 

                     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

             (ลงช่ือ)            ผูWอนุมัติโครงการ 

                                ( นายเกียรติศักด์ิ  วจีศิริ ) 

                    ผูWอำนวยการโรงเรียนบWานแก*งวิทยา 

 

  



โครงการ    1.7 พัฒนาวิชาการท่ีเนDนคุณภาพผูDเรียนรอบดDานทุกกลุ+มเปdาหมาย 

กิจกรรมในโครงการ  

 รหัสกิจกรรม 171 ช่ือกิจกรรม กิจกรรมพัฒนางานวิชาการ          

 รหัสกิจกรรม 172 ช่ือกิจกรรม กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 

สนองกลยุทธCโรงเรียน ท่ี  

  กลยุทธJท่ี 1  :  พัฒนาคุณภาพผูWเรียนตามมาตรฐานการศึกษา 

  กลยุทธJท่ี 4  :  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  กลยุทธJท่ี 5  :  มุ*งเนWนการมีส*วนร*วมของทุกภาคส*วนเพ่ือส*งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

จุดเนDน สพฐ.   

ขDอที่ 6. ส*งเสริมการจัดการเรียนรูW ผ*านกระบวนการเรียนการสอนที่เนWนใหWผูWเรียนมีส*วนร*วม และมีปฏิสัมพันธJกับ

กิจกรรมการเรียนรูWผ*านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัด และประเมินผลในชั้นเรียน 

เพ่ือพัฒนาการเรียนรูWและสมรรถนะของผูWเรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ 

ผลการปฏิบัติตามโครงการน้ีส+งผลถึงมาตรฐาน 

               มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูWเรียน 

   1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูWเรียน 

  มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผูWบริหารสถานศึกษา 

    2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

    2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนWนคุณภาพผูWเรียนรอบดWานตาม  

   หลักสูตรสถานศึกษาและทุก กลุ*มเปåาหมาย 

  มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนWนผูWเรียนเปnนสำคัญ 

   3.1 จัดการเรียนรูWผ*านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป 

    ประยุกตJใชWในชีวิตประจำวันไดW  

ลักษณะโครงการ  โครงการต*อเน่ือง 

ผูDรับผิดชอบ    นางสาวสมหญิง ฉ่ำนารายณJ 

ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปhการศึกษา 2565 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

จากผลการประเมินโครงการพัฒนาวิชาการที่เนWนคุณภาพผูWเรียนรอบดWานทุกกลุ*มเปåาหมาย ประจำปh

การศึกษา 2564 พบว*า การดำเนินกิจกรรมต*าง ๆ ในโครงการไม*สามารถดำเนินการตามแผนที่ตั้งไวWอย*างครบถWวน 

เนื่องจากปMจจัยต*าง ๆ ตามสถานการณJที่เกิดขึ้นในปMจจุบัน เช*น การแพร*ระบาดของไวรัสโคโรน*า (โควิด - 19) ท่ี

แพร*ระบาดมาอย*างยาวนาน ทำใหWการดำเนินกิจกรรมตWองมีการปรับเปล่ียนรูปแบบไปตามความเหมาะสมน้ัน 



อย*างไรก็ตาม ทางโรงเรียนบWานแก*งวิทยาไดWตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการท่ีจะพัฒนางาน

วิชาการและพัฒนาหลักสูตร เพื่อช*วยในการตรวจสอบการเรียนรูWและพัฒนาการของผูWเรียนตามมาตรฐานการ

เรียนรูW โดยมีการเขียนโครงสรWางแผน และแผนการจัดการเรียนรูWในรายวิชาน้ัน ๆ มีครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี

พอเพียง เหมาะสม จัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดประเมินผล  มีทักษะกระบวนการนึกถึงความแตกต*าง

ระหว*างบุคคลทั้งปฏิบัติตามนโยบายทางการศึกษา เพื่อการศึกษาระดับชาติสืบไป อีกทั้งโครงการนี้ยังสอดคลWอง

กับกลยุทธJท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผูWเรียนตามมาตรฐานการศึกษา กลยุทธJที่ 4 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา และกลยุทธJท่ี 5 มุ*งเนWนการมีส*วนร*วมของทุกภาคส*วนเพ่ือส*งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ดังนั้น โรงเรียนบWานแก*งวิทยา จึงไดWการดำเนินการโครงการนี้ขึ้นในปhการศึกษา 2565 เพื่อพัฒนาส*งเสริม

สนับสนุนการเรียนการสอน จัดประชุมระดมความคิดจากผูWที่มีส*วนไดWส*วนเสียในการจัดการศึกษา จัดทำการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา ซ่ึงจะช*วยใหWการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบWานแก*งวิทยา เพ่ือใหWนักเรียนคุณภาพ

มาตรฐานตามเกณฑJที่โรงเรียนกำหนด  ครูสามารถพัฒนาตนเองดWานการออกแบบและจัดการการจัดการเรียนรูWไดW

อย*างมีประสิทธิภาพ 
 

2.  วัตถุประสงคC 

2.1 เพ่ือปรับปรุงระบบงานวิชาการ  

2.2 เพ่ือใหWการจัดทำตารางเรียนตารางสอนและส่ือการจัดการเรียนการสอน 

2.3 นักเรียนสามารถปรับตนเองใหWเหมาะสมกับการเรียนการสอน 

2.4 นักเรียนมีความภาคภูมิใจในการจบการศึกษา 

2.6 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิท่ีดีข้ึน 

2.7 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2.8 เพ่ือวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

2.9 เพ่ือรายงานผลการจัดการเรียนการสอน 

2.10 เพ่ือพัฒนาขWอมูลนักเรียน 
 

3.  เปdาหมาย     

     3.1  เชิงปริมาณ  

- ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนWนคุณภาพผูWเรียนรอบดWานตามหลักสูตรสถานศึกษาไดWอย*างมี

ประสิทธิภาพ คิดเปnนรWอยละ 80 ของกระบวนการท้ังหมด 

- รWอยละ 80 ของหลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสมและสอดคลWองกับทWองถ่ิน 

- รWอยละ 80 ของรายวิชาเพิ ่มเติมมีความหลากหลายใหWผู W เร ียนเลือกเรียนตามความถนัด

ความสามารถและความสนใจ 



- รWอยละ 80 ของกิจกรรมพัฒนาผูWเรียนส*งเสริมและตอบสนองต*อความตWองการ ความสามารถ

ความถนัด และความสนใจของผูWเรียน 

- ครูรWอยละ 80 มีการจัดกระบวนการเรียนรูWที่เนWนใหWผูWเรียนไดWลงมือปฏิบัติจริง และสามารถสรุป

ความรูWไดWดWวยตนเอง 

- ครูทุกคนไดWรับนิเทศภายใน กำกับติดตาม ตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน

อย*างสม่ำเสมอ 

    3.2  เชิงคุณภาพ 

- ครูมีการจัดการเรียนการสอนอย*างมีประสิทธิภาพ  

- ครูมีการจัดทำโครงสรWางแผนการจัดการเรียนรูWในรายวิชาท่ีสอน  

- นักเรียนสามารถปรับตนเองใหWเหมาะสมกับการเรียนการสอน 

- นักเรียนมีความภาคภูมิใจในการจบการศึกษา 

- นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิท่ีดีข้ึน 

4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผูDรับผิดชอบ 

1. การวางแผนและระบบการปฏิบัติงาน (Plan) 

- เสนอโครงการ 

- ประชุมวางแผน 

- ออกคำส่ังปฏิบัติงาน 

ตลอดปhการศึกษา 

2565 

นางสาวสมหญิง ฉ่ำนารายณJ 

2. การดำเนินการตามแผนและระบบการปฏิบัติงาน (Do) 

- กิจกรรมพัฒนางานวิชาการ 

- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  

ตลอดปhการศึกษา 

2565 

นางสาวสมหญิง ฉ่ำนารายณJ 

3. การตรวจสอบและประเมินผล (Check) 

- ประเมินผลและสรุปผล 

ตลอดปhการศึกษา 

2565 

นางสาวสมหญิง ฉ่ำนารายณJ 

4. การปรับปรุงและพัฒนา (Action) 

- รายงานผลการดำเนินโครงการ 

ตลอดปhการศึกษา 

2565 

นางสาวสมหญิง ฉ่ำนารายณJ 

 

 

 

 



 

5.  งบประมาณท่ีใชD 3,600 บาท 

 

6.  รายละเอียดการใชDงบประมาณ 

 

กิจกรรม/และคำช้ีแจงการใชW 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและและ

กิจกรรม 

ตอบแทน ใชWสอย วัสดุ 

กิจกรรมพัฒนางานวิชาการ 2,000 - - 2,000 

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 1,600 - - 1,600 

รวมงบประมาณท่ีใชDท้ังส้ิน 3,600   3,600 

หมายเหตุ ขอถัวจ+ายทุกรายการ 

7.  ระยะเวลาการใชDงบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 3 

( 1 เม.ย. 65-30 มิ.ย. 65 ) 

ไตรมาสท่ี 4 

( 1 ก.ค. 65-30 ก.ย. 65) 

ไตรมาสท่ี 1 

(1 ต.ค. 65-31 ธ.ค. 65) 

ไตรมาสท่ี 2 

( 1 ม.ค. 66-31 มี.ค. 66) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

2,000    1,600    

        

 

8.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชD 

ผลผลิต 

1) โรงเรียนบWานแก*งวิทยามีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลWอง

กับทWองถ่ิน 

2) โรงเรียนบWานแก*งวิทยามีจัดรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลายใหWผูWเรียนเลือก

เรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ 

3) โรงเรียนบWานแก*งวิทยามีจัดกิจกรรมพัฒนาผูWเรียนท่ีส*งเสริมและ

ตอบสนองความตWองการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของ

ผูWเรียน 

 

- สอบถาม 

- สังเกต 

- การประเมิน 

 

 

- แบบสอบถาม 

- แบบสังเกต 

- แบบประเมิน 



ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชD 

4) โรงเรียนบWานแก*งวิทยาสนับสนุนใหWครูจัดกระบวนการเรียนรูWท่ีใหWผูWเรียน

ไดWลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูWไดWดWวยตนเอง 

5) ครูทุกคนไดWรับนิเทศภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำผลไป

ปรับปรุงการเรียน การสอนอย*างสม่ำเสมอ 

ผลลัพธC 

1) ครูจัดการเรียนการสอนอย*างมีประสิทธิภาพ  

2) ครูมีและจัดทำโครงสรWางแผนการจัดการเรียนรูWในรายวิชาท่ีสอน  

3) นักเรียนสามารถปรับตนเองใหWเหมาะสมกับการเรียนการสอน 

4) นักเรียนมีความภาคภูมิใจในการจบการศึกษา 

5) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิท่ีดีข้ึน 

 

- สอบถาม 

- สังเกต 

- การประเมิน 

 

 

- แบบสอบถาม 

- แบบสังเกต 

- แบบประเมิน 

 

9.  ผลท่ีคาดว+าจะไดDรับ 

9.1 มีระบบงานวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ 

9.2 มีตารางเรียนตารางสอนและส่ือการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

9.3 นักเรียนปรับตนเองเหมาะสมกับการเรียนการสอน 

9.4 นักเรียนมีความภาคภูมิใจในการจบการศึกษา 

9.6 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิท่ีดีข้ึน 

9.7 มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

9.8 ครูมีวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ 

9.9 ครูรายงานผลการจัดการเรียนการสอนทุกคน 

9.10 มีขWอมูลนักเรียนท่ีถูกตWอง 

 

 

                                (ลงช่ือ)           ผูWรับผิดชอบโครงการ 

        (นางสาวสมหญิง ฉ่ำนารายณJ) 

 

 

 

 



 

 

 

 

   (ลงช่ือ)     ผูWเสนอโครงการ 

           (นางสุมิตรา   ประชัน) 

                หัวหนWากลุ*มบริหารงานวิชาการ 

 

 

                         (ลงช่ือ)                  ผูWเห็นชอบโครงการ 

                      ( นายสุรกิจ  นองขมวด) 

         หัวหนWากลุ*มบริหารแผนงานและประกันคุณภาพ



 

 

                                     (ลงช่ือ)              ผูWเห็นชอบโครงการ 

               ( นางเจริญสินธุJ มุสิกปาน ) 

                         หัวหนWากลุ*มบริหารงบประมาณ 

 

 

 

                                   (ลงช่ือ)              ผูWเห็นชอบโครงการ 

                ( นายประดิษฐJ  เจนดี  ) 

                             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

 

 

         (ลงช่ือ)                  ผูWอนุมัติโครงการ 

                              ( เกียรติศักด์ิ   วจีศิริ ) 

                       ผูWอำนวยการโรงเรียนบWานแก*งวิทยา



 

โครงการ  1.8  จัดการเรียนรูD ผ+านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง และ สามารถนำไป ประยุกตCใชDในชีวิตไดD  

สนองกลยุทธCโรงเรียน ท่ี  

                     กลยุทธJท่ี 1. พัฒนาคุณภาพผูWเรียนตามมาตรฐานการศึกษา 

จุดเนDน สพฐ.   

ขDอ 1 เร*งแกWปMญหากลุ*มผูWเรียนท่ีไดWรับผลกระทบจากสถานการณJการแพร*ระบาดของโรคโควิด–19 

ขDอ 6 ส*งเสริมการจัดการเรียนรูW ผ*านกระบวนการเรียนการสอนที่เนWนใหWผูWเรียนมีส*วนร*วม และมี

ปฏิสัมพันธJกับกิจกรรมการเรียนรูWผ*านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัด

และประเมินผลในช้ันเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรูWและสมรรถนะของผูWเรียน 

 (Assessment for Learning) ทุกระดับ  

ผลการปฏิบัติตามโครงการน้ีส+งผลถึงมาตรฐาน 

               มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูWเรียน       

ผูDรับผิดชอบ             นางสุมิตรา  ประชัน 

ลักษณะโครงการ         ต*อเน่ือง 

ระยะเวลาดำเนินการ    ตลอดปhการศึกษา  2565 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

จากผลการประเมินโครงการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรูW ประจำปhการศึกษา 2564 ที่ผ*านมาพบว*าการดำเนินกิจกรรมต*าง ๆ ของโครงการในบางกิจกรรมไม*สามารถ

ดำเนินการไดW เนื่องจากเกิดสถานการณJเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดในปhดังกล*าว อย*างไรก็ตามทางโรงเรียนบWาน

แก*งวิทยาไดWตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของโครงการท่ีช*วยใหWการจัดการศึกษาพัฒนาย่ิงข้ึนไป 

การเรียนการสอนจะทำใหWเปnนไปตามขั้นตอนและมีระเบียบแบบแผนถูกตWอง ตามพระราชบัญญัติการศึกษา 

พ.ศ. 2544 จึงทำใหWมีการเรียนการสอนบรรลุผลเปnนอย*างดี จำเปnนตWองมีการเขียนโครงสรWางแผน และแผนการจัดการ

เรียนรูWในรายวิชานั้น ๆ มีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่พอเพียง เหมาะสม จัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัด

ประเมินผล  มีทักษะกระบวนการนึกถึงความแตกต*างระหว*างบุคคลทั้งปฏิบัติตามนโยบายทางการศึกษา เพ่ือ

การศึกษาระดับชาติสืบไป  

ดWวยเหตุน้ีเองโรงเรียนบWานแก*งวิทยา  จึงไดWการดำเนินการโครงการ จัดการเรียนรูW ผ*านกระบวนการคิด และ

ปฏิบัติจริง และ สามารถนำไป ประยุกตJใชWในชีวิตไดW  เพ่ือใหWนักเรียนคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑJท่ีโรงเรียนกำหนด  

ครูสามารถพัฒนาตนเอง ดWานการออกแบบ และจัดการการจัดการเรียนรูWไดWอย*างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 



2.  วัตถุประสงคC 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรูWตามมาตรฐาน การเรียนรูW ตัวช้ีวัด ของหลักสูตร  

2. สถานศึกษาท่ีเนWน ผูWเรียนไดWเรียนรูWโดย ผ*านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง   

3. มีแผนการจัดการ เรียนรูWทส่ีามารถ นำไปจัดกิจกรรมไดWจริง 

4. มีรูปแบบการ จัดการเรียนรูWเฉพาะ สำหรับผูWท่ีมีความจำเปnน และตWองการ ความช*วยเหลือ พิเศษ  

5. ผูWเรียนไดWรับการฝìกทักษะ แสดงออก แสดง ความคิดเห็น สรุปองคJความรูW นำเสนอ 

 

3.  เปdาหมาย     

     3.1  เชิงปริมาณ 

ผูWเรียนมีผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานการเรียนรูW ตัวช้ีวัดของหลักสูตร รWอยละ 80 

    3.2  เชิงคุณภาพ 

ผูWเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคJตามมาตรฐานของหลักสูตรทุกคน 

 

4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผูWรับผิดชอบ 

1. การวางแผนและระบบการปฏิบัติงาน (Plan) 

-เสนอโครงการ 

-ประชุมวางแผน 

-ออกคำส่ังปฏิบัติงาน 

มี.ค.65 – เม.ย 66  

- วิชาการ 

2. การดำเนินการตามแผนและระบบการปฏิบัติงาน (Do) 

-กิจกรรม 1.8.1ความเปnนเลิศทางวิชาการกิจกรรมการ

เรียนรูWเด็กพิเศษ 

-กิจกรรม 1.8.2 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ*มสาระการ

เรียนรูWภาษาไทย 

-กิจกรรม 1.8.3 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ*มสาระ

คณิตศาสตรJ  

-กิจกรรม 1.8.4 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ*มสาระการ

เรียนรูWสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

-กิจกรรม 1.8.5 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ*มสาระ

วิทยาศาสตรJเทคโนโลยี 

-กิจกรรม 1.8.6 พัฒนาการเรียนการสอนเทคโนโลยี 

-กิจกรรม 1.8.7 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ*มสาระการ

เรียนรูWศิลปะ 

-กิจกรรม 1.8.8 พัฒนาการเรียนกลุ*มสาระสุขศึกษาและ

พลศึกษา  

พ.ค.65 – มี.ค 66  

-วิชาการ 

 

-กลุ*มสาระการเรียนรูW

ภาษาไทย 

-กลุ*มสาระการเรียนรูW

คณิตศาสตรJ 

-กลุ*มสาระการเรียนรูW

สังคมศึกษา 

-กลุ*มสาระการเรียนรูW

วิทยาศาสตรJ 

 

-กลุ*มสาระการเรียนรูW

ศิลปะ 

 



-กิจกรรม 1.8.9 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนของ

กลุ*มสาระการเรียนรูWภาษาต*างประเทศ  

-กิจกรรม 1.8.10 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ*มสาระการ

เรียนรูWการงานอาชีพ 

-กลุ*มสาระการเรียนรูW

สุขศึกษา 

-กลุ*มสาระการเรียนรูW

ภาษาต*างประเทศ 

-กลุ*มสาระการเรียนรูW

การงานอาชีพ 

3. การตรวจสอบและประเมินผล (Check) 

-ประเมินผลและสรุปผล 

มี.ค.66  

-วิชาการ 

4. การปรับปรุงและพัฒนา (Action) 

-รายงานผลการดำเนินโครงการ 

มี.ค.65 – เม.ย.66  

-วิชาการ 

 

5.  งบประมาณท่ีใชD   210,000  บาท 

 

6.  รายละเอียดการใชDงบประมาณ 

 

กิจกรรม/และคำช้ีแจงการใชW 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและและ

กิจกรรม 

ตอบแทน ใชWสอย วัสดุ 

-กิจกรรม 1  ความเปnนเลิศทางวิชาการ   กิจกรรมการ

เรียนรูWเด็กพิเศษ 

50,000 
  

50,000 

-กิจกรรม 2 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ*มสาระการ

เรียนรูWภาษาไทย 

            

15,000  
  

            

15,000  

-กิจกรรม 3 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ*มสาระ

คณิตศาสตรJ  

            

15,000  
  

            

15,000  

-กิจกรรม 4 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ*มสาระการ

เรียนรูWสังคมศึกษา   

            

15,000  
  

            

15,000  

-กิจกรรม 5 พัฒนาการเรยีนการสอนกลุ*ม สาระ

วิทยาศาสตรJ 

            

30,000  
  

            

30,000  

- กิจกรรมท่ี 6 เทคโนโลยี 10,000   10,000 

-กิจกรรม 6 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ*มสาระการ

เรียนรูWศิลปะ 

            

15,000  
  

            

15,000  

-กิจกรรม 7 พัฒนาการเรียนกลุ*มสาระสุขศึกษาและ

พลศึกษา  

            

30,000  
  

            

30,000  

-กิจกรรม 8 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนของ

กลุ*มสาระการเรยีนรูWภาษาต*างประเทศ  

 

            

15,000  

              

15,000  



กิจกรรม/และคำช้ีแจงการใชW 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและและ

กิจกรรม 

ตอบแทน ใชWสอย วัสดุ 

-กิจกรรม 9 พัฒนาการเรยีนการสอนกลุ*มสาระการ

เรียนรูWการงานอาชีพ 

            

15,000  
  

            

15,000  

รวมงบประมาณท่ีใชDท้ังส้ิน 210,000   210,000 

หมายเหตุ ขอถัวจ+ายทุกรายการ 

7.  ระยะเวลาการใชDงบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 3 

( 1 เม.ย. 62-30 มิ.ย. 62 ) 

ไตรมาสท่ี 4 

( 1 ก.ค. 62-30 ก.ย. 62) 

ไตรมาสท่ี 1 

(1 ต.ค. 62-31 ธ.ค. 62 ) 

ไตรมาสท่ี 2 

( 1 ม.ค. 63-31 มี.ค. 63) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

52,500  52,500  52,500  52,500  

        

 

8.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชD 

ผลผลิต 

ผูWเรียนมีผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐาน

การเรียนรูW ตัวช้ีวัดของหลักสูตร รWอยละ 80 

 

สังเกต สัมภาษณJ ทดสอบ 

แบบสังเกต  

แบบสัมภาษณJ  

แบบทดสอบ 

ผลลัพธC 

ผูWเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคJ

ตามมาตรฐานของหลักสูตรทุกคน 

 

สังเกต สัมภาษณJ 

แบบสังเกต  

แบบสัมภาษณJ  

 

9.  ผลท่ีคาดว+าจะไดDรับ 

1. ผูWเรียนมีกิจกรรมการเรียนรูWตามมาตรฐาน การเรียนรูW ตัวช้ีวัด ของหลักสูตร  

2. ผูWเรียนไดWเรียนรูWโดย ผ*านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง   

3. ครูมีแผนการจัดการ เรียนรูWทส่ีามารถ นำไปจัดกิจกรรมไดWจริง 

4. ผูWเรียนมีรูปแบบการ จัดการเรียนรูWเฉพาะ สำหรับผูWท่ีมีความจำเปnน  

และตWองการความช*วยเหลือ พิเศษ  

5. ผูWเรียนไดWรับการฝìกทักษะ แสดงออก แสดง ความคิดเห็น สรุป องคJความรูW นำเสนอ 

 

 

 



                                     

 

                                           (ลงช่ือ)               ผูWรับผิดชอบโครงการ 

                     (  นางสุมิตรา    ประชัน   ) 

     

 

 

             (ลงช่ือ)     ผูWเสนอโครงการ 

                     (  นางสุมิตรา ประชัน ) 

                        หัวหนWางานกลุ*มบริหารงานวิชาการ 

 

 

 

(ลงช่ือ)              ผูWเห็นชอบโครงการ 

                       ( นายสุรกิจ  นองขมวด) 

             หัวหนWากลุ*มบริหารแผนงานและประกันคุณภาพ 

 

 

 

                                    (ลงช่ือ)               ผูWเห็นชอบโครงการ 

                 (  นางเจริญสินธุJ  มุสิกปาน ) 

                         หัวหนWากลุ*มบริหารงบประมาณ 

 

 

 

                                     (ลงช่ือ)              ผูWเห็นชอบโครงการ 

                  ( นายประดิษฐJ  เจนดี  ) 

           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

 

 

                (ลงช่ือ)                ผูWอนุมัติโครงการ 

                            ( นายเกียติศักด์ิ  วจีศิริ ) 

                        ผูWอำนวยการโรงเรียนบWานแก*งวิทยา 

 

 



 

     

โครงการ 1.9 ส+งเสริมการเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล+งเรียนรูDท่ีเอ้ือต+อการจัดการเรียนรูD  

กิจกรรมในโครงการ   รหัสกิจกรรม 191  ช่ือกิจกรรม  ทัศนศึกษาแหล*งเรียนรูW 

สนองกลยุทธCโรงเรียน ท่ี  

                 กลยุทธJท่ี 1  :  พัฒนาคุณภาพผูWเรียนตามมาตรฐานการศึกษา 

จุดเนDน สพฐ.   

ข0อท่ี 1. เรPงแกGปRญหากลุPมผูGเรียนท่ีไดGรับผลกระทบจากสถานการณEการแพรPระบาดของโรคโควิด–19 โดยเพ่ิม

โอกาสในการเขGาถึงการศึกษาฟ]^นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรูG  ( Learning Loss Recovery ) ใหGกับผูGเรียน

ทุกระดับรวมท้ังลดความเครียดและสุขภาพจิตของผูGเรียน 

ข0อท่ี 6. สPงเสริมการจัดการเรียนรูG ผPานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนGนใหGผูGเรียนมีสPวนรPวมและมีปฏิสัมพันธE

กับกิจกรรมการเรียนรูGผPานการปฏิบัติท่ีหลากหลายรูปแบบ (Active Learning)  มีการวัด และประเมินผลใน

ช้ันเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรูGและสมรรถนะของผูGเรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ 

  ข0อท่ี 8. มุPงเนGนการใชGเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรูGทุกระดับ  

ผลการปฏิบัติตามโครงการน้ีสQงผลถึงมาตรฐาน     

  มาตรฐานท่ี   3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนGนผูGเรียนเปsนสำคัญ 

                           3.1 จัดการเรียนรูGผPานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกตEใชG 

              ในชีวิตประจำวันไดG  

                           3.2 ใชGส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลPงเรียนรูGท่ีเอ้ือตPอการเรียนรูG  

ลักษณะโครงการ         โครงการต*อเน่ือง 

ผูDรับผิดชอบโครงการ    นายเสฏöุวุฒิ   รอดอินทรJ 

ระยะเวลาดำเนินการ    ตลอดปhการศึกษา 2565 

 

1. หลักการและเหตุผล 

จากผลการประเมินโครงการส1งเสริมการเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล1งเรียนรู9ที่เอื้อต1อการจัดการเรียนรู9 

ประจำปC  2564  พบว1า  การดำเนินกิจกรรมต,างๆในโครงการไม,สามารถดำเนินการตามแผนที่ตั้งไว=อย,างครบถ=วน

เนื่องจากปCจจัยต,างๆตามสถานการณEบ=านเมือง เช,น กรณีโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน,า(โควิด19) ทำให=กิจกรรมมีการ

ปรับเปล่ียนรูปแบบ สถานท่ีตามความเหมาะสม น้ัน 

อย1างไรก็ตาม  ทางโรงเรียนบ9านแก1งวิทยา ได9ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการที่ช,วยส,งเสริม

การใช=เทคโนโลยีในการเรียนรู=ของนักเรียนและการนำนักเรียนเข=าศึกษาแหล,งเรียนรู=ทั้งในห=องเรียนนอกห=องเรียน ชุมชน

รอบๆสถานศึกษาหรือการนำนักเรียนศึกษาเรียนรู=ในสถานท่ีใหม,ๆเพ่ือการเรียนรู=จากประสบการณEจริงน้ัน อีกท้ังโครงการ

นี้ยังได9สอดคล9องกับกลยุทธSโรงเรียน กลยุทธSข9อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู9เรียนตามมาตรฐานการศึกษาอีกด9วย  ดังน้ัน 

โรงเรียนบ9านแก1งวิทยา จึงได9ดำเนินการจัดทำโครงการนี้ขึ้นในปCการศึกษา 2565 เพื่อเสริมสร9าง เพิ่มพูนและส1งเสริม

สมรรถนะการเรียนรู=และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู=เรียนให=ดีย่ิงข้ึนต,อไป 



 

        

          2. วัตถุประสงคC 

    1 เพ่ือใหWนักเรียนมีการใชWส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล*งเรียนรูWรวมท้ังภูมิปMญญาทWองถ่ินมาใชW       

ในการจัดการเรียนรูW โดยโครงสรWางโอกาสใหWผูWเรียนไดWแสวงหาความรูWดWวยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย 

    2. เพ่ือใหWนักเรียนไดWพัฒนาการเรียนรูWของนักเรียนจากกิจกรรมต*างๆและผ*านประสบการณJจริง 

3. เปdาหมาย 

เชิงปริมาณ 

1. รWอยละ 90 ของนักเรียนโรงเรียนบWานแก*งวิทยาเขWาร*วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล*งเรียนรูWในชุมชน             

และนอกชุมชนอย*างนWอย ปhการศึกษาละ 1 คร้ัง  

2. รWอยละ 90 ของนักเรียนโรงเรียนบWานแก*งวิทยามีการใชWส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล*งเรียนรูW

รวมท้ังภูมิปMญญาทWองถ่ินมาใชWในการจัดการเรียนรูW โดยโครงสรWางโอกาสใหWผูWเรียนไดWแสวงหาความรูW

ดWวยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย 

3. รWอยละ 90 ของนักเรียนโรงเรียนบWานแก*งวิทยาไดWพัฒนาการเรียนรูWของตนเองจากกิจกรรมต*างๆ 

ผ*านประสบการณJจริง รWอยละ 85 

เชิงคุณภาพ 

3. นักเรียนสามารถใชWส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล*งเรียนรูWรวมท้ังภูมิปMญญาทWองถ่ินในการ   

จัดการเรียนรูWอย*างคล*องแคล*วและสามารถนำไปประยุกตJใชWในชีวิตประจำวันไดWแทWจริง 

4. นักเรียนสามารถพัฒนาการเรียนรูWของนักเรียนจากกิจกรรมต*างๆและผ*านประสบการณJจริงส*งผลทำ

ใหWผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน  

4.ข้ันตอนการดำเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

ผูDรับผิดชอบ 

1. การวางแผนและระบบการปฏิบัติงาน (Plan) 

-เสนอโครงการ 

-ประชุมวางแผน 

 

  27 มี.ค.  2565 

  16 พ.ค.  2565 

 

นายเสฏฐวุฒิ  รอดอินทรJ 

หัวหนWาระดับช้ัน 

2. การดำเนินการตามแผนและระบบการปฏิบัติงาน (Do) 

- ทัศนศึกษาแหล*งเรียนรูWระดับช้ันมัธยมศึกษาปhท่ี 1 

- ทัศนศึกษาแหล*งเรียนรูWระดับช้ันมัธยมศึกษาปhท่ี 2 

- ทัศนศึกษาแหล*งเรียนรูWระดับช้ันมัธยมศึกษาปhท่ี 3 

- ทัศนศึกษาแหล*งเรียนรูWระดับช้ันมัธยมศึกษาปhท่ี 4 

- ทัศนศึกษาแหล*งเรียนรูWระดับช้ันมัธยมศึกษาปhท่ี 5 

- ทัศนศึกษาแหล*งเรียนรูWระดับช้ันมัธยมศึกษาปhท่ี 6 

 

 

พ.ย. 65-ก.พ. 66 

 

ครูท่ีปรึกษาแต*ละช้ันเรียน 

 



 

3. การตรวจสอบและประเมินผล (Check) 

- การประเมินผลและสรุปผล 

1-31 มี.ค. 2566 นายเสฏฐวุฒิ  รอดอินทรJ 

4. การปรับปรุงและพัฒนา (Action) 

- รายงานผลการดำเนินโครงการ 

1-31 มี.ค. 2566 นายเสฏฐวุฒิ  รอดอินทรJ 

 

5. งบประมาณท่ีใชD  รายหัวละ ม.ตWน  250 บาท  รายหัวละ ม.ปลาย  300 บาท  รวมท้ังส้ิน 72,000  บาท 
 

 

 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

ที่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ  ผูCรับผิดชอบ 
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 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล?งเรียนรู7 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปGที ่1-6 

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

 

7.  ระยะเวลาการใชDงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

ท่ี 

 

งาน/กิจกรรม 

ประเภทของเงิน 

เงินอุดหนุน

การศึกษา 

รายหัวกิจกรรม

พัฒนาผูDเรียน 

รายไดDสถานศึกษา/อ่ืนๆ 

1. กิจกรรมทัศนศึกษาแหล*งเรียนรูW 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตWน 

- รายหัวละ 250 บาท 

33,000 บาท 

- 

2 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล*งเรียนรูW 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

- รายหัวละ 300 บาท 

37,200  บาท 

- 

รวม - 70,200 บาท  - 

ไตรมาสท่ี 3 

( 1 เม.ย. 66-30 มิ.ย. 66 ) 
ไตรมาสท่ี 4 

( 1 ก.ค. 65-30 ก.ย. 65) 
ไตรมาสท่ี 1 

( 1 ต.ค. 65-31 ธ.ค. 65 ) 
ไตรมาสท่ี 2 

( 1 ม.ค. 66-31 มี.ค. 66) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

- - - - รายหัวกิจกรรมทัศนศึกษา 

ม.ตWน  250 บาท   

ม.ปลาย  300 บาท 

รวมท้ังส้ิน 72,000  บาท 

- - - 



 

 

8. การประเมินความสำเร็จโครงการ 

 

ตัวบ+งช้ีสภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชD ผูDรับผิดชอบ 

ผลผลิต 
1. รWอยละ 90 ของนักเรียน

โรงเรียนบWานแก*งวิทยาเขWาร*วม

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล*งเรียนรูWใน

ชุมชนและนอกชุมชนอย*างนWอย ปh

การศึกษาละ 1 คร้ัง  

2.รWอยละ 90 ของนักเรียนโรงเรียน

บWานแก*งวิทยามีการใชWส่ือ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล*ง

เรียนรูWรวมท้ังภูมิปMญญาทWองถ่ินมา

ใชWในการจัดการเรียนรูW โดย

โครงสรWางโอกาสใหWผูWเรียนไดW

แสวงหาความรูWดWวยตนเองจากส่ือท่ี

หลากหลาย 

3.รWอยละ 90 ของนักเรียนโรงเรียน

บWานแก*งวิทยา  ไดWพัฒนาการ

เรียนรูWของตนเองจากกิจกรรม

ต*างๆ ผ*านประสบการณJจริง รWอย

ละ 85 

 

 

-การลงทะเบียน เขWา

ร*วมกิจกรรม 

 

 

 

 

-การลงทะเบียน เขWา

ร*วมกิจกรรม 

- บันทึกในคู*มือฯ 

 

 

 

 

 

 

 

-การลงทะเบียน       

เขWาร*วมกิจกรรม 

- บันทึกในคู*มือฯ       

การทัศนศึกษา/แหล*ง

เรียนรูW 

 

 

-บัญชีลงเวลาเขWาร*วม 

กิจกรรม 

- หนังสืออนุญาตของ 

ผูWปกครอง 

 

 

-บัญชีลงเวลาเขWาร*วม 

กิจกรรม 

- คู*มือการใชWส่ือ 

- แบบบันทึกการอ*าน 

 

 

 

 

 

 

-บัญชีลงเวลาเขWาร*วม 

กิจกรรม 

-แบบบันทึกผลการ

เรียนรูWนอกสถานท่ี 

 

 

 

นายเสฏฐวุฒิ  รอดอินทรJ 

ครูท่ีปรึกษาแต*ละช้ันเรียน 

 

 

 

 

นายเสฏฐวุฒิ  รอดอินทรJ 

-งานหWองสมุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายเสฏฐวุฒิ  รอดอินทรJ 

 

 

 

ผลลัพธC 

1.นักเรียนสามารถใชWส่ือ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล*ง

เรียนรูWรวมท้ังภูมิปMญญาทWองถ่ินใน

การจัดการเรียนรูWอย*างคล*องแคล*ว

และสามารถนำไปประยุกตJใชWใน

ชีวิตประจำวันไดWแทWจริง 

 

 

-การลงทะเบียน เขWา

ร*วมกิจกรรม 

- บันทึกในคู*มือฯ 

 

 

 

 

 

 

-บัญชีเขWาร*วมกิจกรรม 

- คู*มือการใชWส่ือ 

- แบบบันทึกการอ*าน 

- ใบงาน 

-ภาพถ*าย 

 

 

 

 

นายเสฏฐวุฒิ  รอดอินทรJ 

ครูท่ีปรึกษาแต*ละช้ันเรียน 

 

 

 

 

 

 



2.นักเรียนสามารถพัฒนาการ

เรียนรูWของนักเรียนจากกิจกรรม

ต*างๆและผ*านประสบการณJจริง

ส*งผลทำใหWผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียนสูงข้ึน  

 

- แบบทดสอบ 

- ประเมินผลการเรียน 

รายปhการศึกษา 

 

 

 

 

-แบบ ปพ.5 

 

 

 

-งานวิชาการ 

 

 

 

 

9.    ผลท่ีคาดว+าจะไดDรับ 

 1. นักเรียนมีความรูWและประสบการณJมากข้ึน 

 2. นักเรียนมีการพัฒนาดWานความคิด มีความรูWและสามารถนำไปประยุกตJใชWในชีวิตประจำวัน 

           3. นักเรียนไดWพัฒนาการเรียนรูWของนักเรียนจากกิจกรรมต*างๆและผ*านประสบการณJจริง 

4. เปBดกิจกรรมท่ีเปBดโลกทัศนJใหWนักเรียนไดWมีโอกาสเห็น พบเจอ เรียนรูWส่ิงใหม*ๆ                                       

5. นักเรียนสามารถนำประสบการณJมาปรับใชWในชีวิตประจำวันไดW                                                         

6. เปBดโอกาสใหWนักเรียนไดWฝìกฝนการแกWไขปMญหาเฉพาะหนWา ทีทักษะการเอาตัวรอด                             

7. ฝìกนักเรียนใหWสามารถเขWาสังคม ทำกิจกรรมกลุ*มร*วมกับผูWอ่ืนไดW 

 

 

                               (ลงช่ือ)     ผูWรับผิดชอบโครงการ 

                         (  นายเสฏฐวุฒิ  รอดอินทรJ   ) 

 

 

 

   (ลงช่ือ)     ผูWเสนอโครงการ 

                   (  นางสุมิตรา ประชัน ) 

                  หัวหนWากลุ*มบริหารวิชาการ 

 

 

 

            (ลงช่ือ)              ผูWเห็นชอบโครงการ 

                   (  นายสุรกิจ  นองขมวด ) 

         หัวหนWากลุ*มบริหารแผนงานและประกันคุณภาพ 

 

 



 

 

 

 

(ลงช่ือ)                ผูWเห็นชอบโครงการ 

                 (นางเจริญสินธุJ  มุสิกปาน) 

    หัวหนWากลุ*มบริหารงบประมาณ 

    

   

 

 

 (ลงช่ือ)       ผูWเห็นชอบโครงการ 

          ( นายประดิษฐJ  เจนดี  ) 

                          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

 

 

 

              (ลงช่ือ)                 ผูWอนุมัติโครงการ 

                    (นายเกียรติศักด์ิ  วจีศิริ )  

             ผูWอำนวยการโรงเรียนบWานแก*งวิทยา 
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โครงการ  1.10 ตรวจสอบและประเมินผูWเรียนอย*างเปnนระบบและนำผลมาพัฒนาผูWเรียน   

แผนงาน   พัฒนาคุณภาพผูWเรียนตามมาตรฐานการศึกษา   

สนองกลยุทธC  กลยุทธJท่ี 1  พัฒนาคุณภาพผูWเรียนใหWมีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

จุดเนDน สพฐ  6 ส*งเสริมการจัดการเรียนรูW ผ*านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนWนใหWผูWเรียนมีส*วนร*วม และมี

ปฏิสัมพันธJกับกิจกรรมการเรียนรูWผ*านการปฏิบัติท่ีหลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัด และ

ประเมินผลในช้ันเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรูWและสมรรถนะของผูWเรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ 

ผลการปฏิบัติตามโครงการน้ีส+งผลถึงมาตรฐาน    

           มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูDเรียน  

 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูWเรียน 

 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคJของผูWเรียน 

ผูDรับผิดชอบ        นางเบญจมาศ  เมฆพัฒนJ     

ลักษณะโครงการ          เปnนโครงการต*อเน่ือง  

ระยะเวลาดำเนินการ     ตลอดปhการศึกษา 2565 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

จากผลการประเมินโครงการตรวจสอบและประเมินผูWเรียนอย*างเปnนระบบและนำผลมาพัฒนาผูWเรียน

ประจำปh2564  พบว*าการดำเนินกิจกรรมต*างๆในโครงการไม*สามารถดำเนินการตามแผนที่ตั้งไวWเนื่องจาก

ปMจจัยต*างๆตามสถานการณJบWานเมือง เช*นกรณีโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน*า(โควิด19) ทำใหWกิจกรรมต*างๆ

ถูกระงับไป 

อย*างไรก็ตาม ทางโรงเรียนบWานแก*งวิทยา ไดWตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการที่ช*วย

ส*งเสริมในเรื่องการตรวจสอบและประเมินผูWเรียนอย*างเปnนระบบและนำผลมาพัฒนาผูWเรียน โดยมีมาตรฐาน

การเรียนรูWเปnนขWอกำหนดของผูWเรียน ซึ่งเปnนตัวสำคัญที่จะบอกว*าอะไรคือสิ่งที่ผูWเรียนทุกคนรูWและปฏิบัติไดWครู

ตWองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนWนผูWเรียนเปnนสำคัญ ตามแนวปฏิรูปการศึกษา เพื่อใหWผูWเรียนบรรลุตาม

มาตรฐานการเรียนรูW ครูตWองดำเนินการวัดและประเมินผลเพื่อตรวจสอบว*าผูWเรียนบรรลุผลตามตามมาตรฐาน

การเรียนรูWนั้นๆหรือไม* ซึ่งการวัดและประเมินผลนั้นจะตWองใชWวิธีที่หลากหลาย ใชWขWอมูลจากหลายส*วน การจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล จึงตWองดำเนินการควบคู*ไปดWวยกัน อีกทั้งโครงการนี้ยังไดW

สอดคลWองกับกลยุทธJโรงเรียน กลยุทธJขWอที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูWเรียนใหWมีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน อีกดWวย 

ดังนั้นโรงเรียนบWานแก*งวิทยา จึงไดWจัดทำโครงการตรวจสอบและประเมินผูWเรียนอย*างเปnนระบบและนำ

ผลมาพัฒนาผูWเรียนขึ้นในปhการศึกษา 2565 เพื่อใหWการวัดผลและประเมินผลดำเนินไปดWวยความเรียบรWอยและ

มีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึนต*อไป 
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2.  วัตถุประสงคC 

 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูWอย*างเปnนระบบ มีข้ันตอนโดยใชWเคร่ืองมือและ

วิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปåาหมายในการจัดการเรียนรูW และใหWขWอมูลยWอนกลับแก*ผูWเรียนใหWเปnนผูWท่ี

มีจิตอาสาแก*ส*วนรวม ประพฤติปฏิบัติตนอย*างมีมารยาทเพ่ือนำไปใชWพัฒนาการเรียนรูW 
 

3.  เปdาหมาย    

3.1  ผลผลิต(เชิงปริมาณ) 

3.1.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูWอย*างเปnนระบบ มีข้ันตอนโดยใชWเคร่ืองมือ

และวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปåาหมายในการจัดการเรียนรูW และใหWขWอมูลยWอนกลับแก*ผูWเรียนใหWเปnน

ผูWท่ีมีจิตอาสาแก*ส*วนรวม ประพฤติปฏิบัติตนอย*างมีมารยาท เพ่ือนำไปใชWพัฒนาการเรียนรูWไดW รDอยละ80 
 

3.2  ผลลัพธC(เชิงคุณภาพ) 

3.2.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูWอย*างเปnนระบบ มีข้ันตอนโดยใชWเคร่ืองมือ

และวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปåาหมายในการจัดการเรียนรูW และใหWขWอมูลยWอนกลับแก*ผูWเรียนใหWเปnน

ผูWท่ีมีจิตอาสาแก*ส*วนรวม ประพฤติปฏิบัติตนอย*างมีมารยาทเพ่ือนำไปใชWพัฒนาการเรียนรูWไดW รDอยละ80 

4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผูWรับผิดชอบ 

1. การวางแผนและระบบการปฏิบัติงาน Plan) 

-เสนอโครงการ 

-ประชุมวางแผน 

-ออกคำส่ังปฏิบัติงาน 

 

มี.ค.65 

พ.ค. 65 

พ.ค.65-มี.ค.66 

นางเบญจมาศ  เมฆพัฒนE 

 

2. 

 

การดำเนินการตามแผนและระบบการปฏิบัติงาน (Do) 

- จัดหา จัดซ้ือวัสดุอุปกรณJ 

- ผูWสอนเบิกวัสดุอุปกรณJไปใชWประกอบใน การวัดผล

ประเมินผล 

 

 

พ.ค. 65 

พ.ค.65-มี.ค.66 

นางเบญจมาศ  เมฆพัฒนE 

 

3. การตรวจสอบและประเมินผล (Check) 

-ประเมินผลและสรุปผล 

 

มี.ค.66 

 

นางเบญจมาศ  เมฆพัฒนE 

 

4. การปรับปรุงและพัฒนา (Action) 

-รายงานผลการดำเนินโครงการ 

 

มี.ค.66 

 

นางเบญจมาศ  เมฆพัฒนE 

 

5.  งบประมาณท่ีใชD  117,000 บาท 
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6.  รายละเอียดการใชDงบประมาณ 

 

กิจกรรม/และคำช้ีแจงการใชW 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและและกิจกรรม 
ตอบแทน ใชWสอย วัสดุ 

1.กระดาษถ*ายเอกสาร อุดหนุน   40,000 

2.จัดจWางถ*ายเอกสารหWองโรเนียวขWอสอบส่ือการสอน อุดหนุน  40,000  

3.จัดหา จัดซ้ือวัสดุอุปกรณJใชWประกอบในการวัดผล

ประเมินผล 

อุดหนุน 
  37,000 

รวมงบประมาณท่ีใชDท้ังส้ิน   40,000 77,000 

หมายเหตุ ขอถัวจ+ายทุกรายการ 

7.  ระยะเวลาการใชDงบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 3 

( 1 เม.ย. 65-30 มิ.ย. 65 ) 

ไตรมาสท่ี 4 

( 1 ก.ค. 65-30 ก.ย. 65) 

ไตรมาสท่ี 1 

(1 ต.ค. 65-31 ธ.ค. 65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 

(1 ม.ค. 66-31 มี.ค. 66) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

20,000  40,000  40,000  17,000  

        

        

 

8.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชD 

ผลผลิต 

– งานทะเบียนวัดผลประเมินผลมีวัสดุอุปกรณJในการดำเนิน 

การวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนอย*างเพียงพอ รWอยละ 

100 

-นักเรียนทุกคนไดWรับการวัดผลประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ 

ตามหลักสูตร 

 

-สัมภาษณJ 

-สังเกต 

 

 

 

-แบบสอบถาม 

-แบบสังเกต 

-ภาพถ*าย 

 

 

ผลลัพธC 

 -  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนรWอยละ 85 

 

-ทดสอบ 

-สัมภาษณJ 

-สังเกต 

 

-แบบทดสอบ 

-แบบสอบถาม 

-แบบสังเกต 

-ภาพถ*าย 
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9.  ผลท่ีคาดว+าจะไดDรับ 

1. งานทะเบียนวัดผลประเมินผลมีวัสดุอุปกรณJในการดำเนินการอย*างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิท่ีสูงข้ึน 

 

 

(ลงช่ือ)                                            ผูWรับผิดชอบโครงการ            

             (นางเบญจมาศ  เมฆพัฒนJ) 

 

 

 

(ลงช่ือ)                                           ผูWเสนอโครงการ 

       ( นางเบญจมาศ  เมฆพัฒนJ) 

         หัวหนWางานทะเบียนวัดประเมินผล 

 

 

 

(ลงช่ือ)                                             ผูWเห็นชอบโครงการ 

      (นายสุรกิจ  นองขมวด ) 

    หัวหนWากลุ*มแผนงานและประกันคุณภาพ 

 

 

 

(ลงช่ือ)                                            ผูWเห็นชอบโครงการ 

                (นางเจริญสินธุJ  มุสิกปาน) 

           หัวหนWากลุ*มบริหารงบประมาณ 
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 (ลงช่ือ)                                             ผูWเห็นชอบโครงการ 

        ( นายประดิษฐJ  เจนดี  ) 

                         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

 

 

 

      (ลงช่ือ)                                    ผูWอนุมัติโครงการ 

                  ( นายเกียรติศักด์ิ  วจีศิริ )  

           ผูWอำนวยการโรงเรียนบWานแก*งวิทยา 
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โครงการ   2.1 ส*งเสริมคุณลักษณะและค*านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

กิจกรรมในโครงการ   รหัสกิจกรรม 211 ช่ือกิจกรรมค*ายผูWบำเพ็ญ 

                            รหัสกิจกรรม 212 ช่ือกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมนักเรียน 

                            รหัสกิจกรรม 213 ช่ือกิจกรรมค*ายลูกเสือและเนตรนารี 

                   รหัสกิจกรรม 214 ช่ือกิจกรรมค*าย รด 

                            รหัสกิจกรรม 215 ช่ือกิจกรรมค*ายจิตอาสา 

สนองกลยุทธCโรงเรียน ท่ี  

                     กลยุทธJท่ี 2 ปลูกฝMงคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคJ บนพ้ืนฐานความเปnนไทย

และดำรงชีวิตอย*างพอเพียง  

จุดเนDน สพฐ.   

  ขWอท่ี 6. ส*งเสริมการจัดการเรียนรูW ผ*านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนWนใหWผูWเรียนมีส*วนร*วม 

และมีปฏิสัมพันธJกับกิจกรรมการเรียนรูWผ*านการปฏิบัติท่ีหลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัด และ

ประเมินผลในช้ันเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรูWและสมรรถนะของผูWเรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ 

ผลการปฏิบัติตามโครงการน้ีส+งผลถึงมาตรฐาน 

               มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูWเรียน     

            1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคJของผูWเรียน    

ผูDรับผิดชอบ            นางสาวจีรนันทJ   คงรักษJ 

ลักษณะโครงการ        ต*อเน่ือง 

ระยะเวลาดำเนินการ   ตลอดปhการศึกษา 2565 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

จากผลการประเมินโครงการส*งเสริมคุณลักษณะและค*านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ประจำปh 2564  

พบว*า การดำเนินการกิจกรรมต*าง ๆ ในโครงการไม*สามารถดำเนินการตามแผนท่ีต้ังไวW  เน่ืองจาก    ปMจจัยต*าง ๆ 

ตามสถานการณJบWานเมือง เช*น กรณีโรคระบาดจากเช้ือไวรัสโคโรน*า (โควิด 19) ทำใหWกิจกรรมต*าง ๆ   ถูกระงับไป  

อย*างไรก็ตาม ทางโรงเรียนบWานแก*งวิทยา ไดWตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการท่ีจะช*วย

ส*งเสริมในการพัฒนาคนใหWมีคุณภาพ มีความสามารถท่ีจะปรับตัวไดWอย*างรูWเท*าทันการเปล่ียนแปลงต*าง ๆ และมี

คุณลักษณะตามท่ีประเทศชาติพึงประสงคJ เหมาะแก*กาลเวลาและบริบทสังคมไทยดังปรากฏจากนโยบายทางการ

ปฏิรูปการศึกษาใหWความสำคัญสูงสุดกับการปฏิรูปการเรียนรูW โดยยึดผูWเรียนเปnนศูนยJกลาง มีการจัดกระบวนการ

เรียนรูW ท่ีสอดคลWองกับความสนใจและความถนัดของผูWเรียน เนWนการปลูกฝMงคุณธรรม จริยธรรม  เพ่ือใหWคน

สามารถพัฒนาสู*การเปnนคนท่ีสมบูรณJ คือ  เปnนคนดี  คนเก*ง และมีความสุขอย*างแทWจริง 
 ดังน้ัน โรงเรียนบWานแก*งวิทยา จึงไดWดำเนินการจัดทำโครงการน้ีข้ึนในปhการศึกษา 2565 เพ่ือพัฒนา

ผูWเรียนใหWมีคุณธรรม จริยธรรม และค*านิยมท่ีพึงประสงคJ เพ่ือใหWสอดคลWองกับอุดมการณJ และหลักการในการจัด
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การศึกษา เพ่ือมุ*งใหWเกิดคุณลักษณะของคนไทยท่ีพึงประสงคJท้ังในฐานะพลเมืองและพลโลก    

    
2.  วัตถุประสงคC 

ผูWเรียนมีพฤติกรรมเปnนผูWท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตอาสา  มีคุณลักษณะอันพึงประสงคJ รวมท้ังมี

มารยาท ค*านิยมและจิตสำนึกตามท่ีสถานศึกษากำหนดโดยไม*ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 

3.  เปdาหมาย     

     3.1  เชิงปริมาณ 

ผูWเรียนรWอยละ 80  มีคุณลักษณะและค*านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

     3.2  เชิงคุณภาพ 

ผูWเรียนมีพฤติกรรมเปnนผูWท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตอาสา  มีคุณลักษณะอันพึงประสงคJ รวมท้ังมี

มารยาท ค*านิยมและจิตสำนึกตามท่ีสถานศึกษากำหนดโดยไม*ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

 

4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

ผูWรับผิดชอบ 

1. การวางแผนและระบบการปฏิบัติงาน (Plan) 

-เสนอโครงการ 

-ประชุมวางแผน 

-ออกคำส่ังปฏิบัติงาน 

มีนาคม ถึง 

เมษายน 2565 

น.ส.จีรนันทJ  คงรักษJ 

2. การดำเนินการตามแผนและระบบการปฏิบัติงาน (Do) 

กิจกรรมค*ายผูWบำเพ็ญ 

กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมนักเรียน 

กิจกรรมค*ายลูกเสือและเนตรนารี 

กิจกรรมค*าย รด  

กิจกรรมค*ายจิตอาสา  

 

ตลอดปhการศึกษา 

 

น.ส.จีรนันทJ  คงรักษJ 

น.ส.วิชุตา ศรีม*วง 

นายสุรกิจ  นองขมวด 

นายนพดล  มุสิกปาน 

นางแสงเดือน  อนุสรณJ 

 

3. การตรวจสอบและประเมินผล (Check) 

-ประเมินผลและสรุปผล 

มีนาคม 2566 น.ส.จีรนันทJ  คงรักษJ 

4. การปรับปรุงและพัฒนา (Action) 

-รายงานผลการดำเนินโครงการ 

มีนาคม 2566 น.ส.จีรนันทJ  คงรักษJ 

 

 

5.  งบประมาณท่ีใชD   เงินกิจกรรมพัฒนาผูDเรียน     รายหัว 100/คน  กิจกรรมลูกเสือฯ 150/คน   บาท 
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6.  รายละเอียดการใชDงบประมาณ 

 

ท่ี 

 

งาน/กิจกรรม 

ประเภทของเงิน  

หมายเหตุ เงินอุดหนุน

การศึกษา 

รายหัวกิจกรรม

พัฒนาผูDเรียน 

รายไดD

สถานศึกษา 

1. (211) กิจกรรมค*ายผูWบำเพ็ญ

ประโยชนJ 

 

 100/คน   

2 (212) กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม

นักเรียน 

 100/คน   

3 (213)  กิจกรรมค*ายลูกเสือและ

เนตรนารี 

 

 

150/คน   

4 (214) กิจกรรมค*าย ร.ด  100/คน   

5 (215) กิจกรรมค*ายจิตอาสา  100/คน   

รวม  *รายหัว   

 

 

 

กิจกรรม/และคำช้ีแจงการใชW 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและและกิจกรรม 
ตอบแทน ใชWสอย วัสดุ 

กิจกรรมค*ายผูWบำเพ็ญประโยชนJ 100/คน    

กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมนักเรียน 100/คน    

กิจกรรมค*ายลูกเสือและเนตรนารี 150/คน    

กิจกรรมค*าย ร.ด 100/คน    

กิจกรรมค*ายจิตอาสา 100/คน    

รวมงบประมาณท่ีใชDท้ังส้ิน     

หมายเหตุ ขอถัวจ+ายทุกรายการ 
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7.  ระยะเวลาการใชDงบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 3 

( 1 เม.ย. 65-30 มิ.ย. 65 ) 
ไตรมาสท่ี 4 

( 1 ก.ค. 65-30 ก.ย. 65) 
ไตรมาสท่ี 1 

( 1 ต.ค. 64-31 ธ.ค. 64 ) 
ไตรมาสท่ี 2 

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

    *100/คน    

    *150/คน    

 

8.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชD 

ผลผลิต 

     ผูWเรียนรWอยละ 80  มีคุณลักษณะและค*านิยมท่ีดีตามท่ี

สถานศึกษากำหนด 

 

การเขWาร*วมกิจกรรม 

 

แบบสังเกต 

แบบสอบถาม 

ภาพถ*าย 

ผลลัพธC 

    ผูWเรียนมีพฤติกรรมเปnนผูWท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตอาสา  

มีคุณลักษณะอันพึงประสงคJ รวมท้ังมีมารยาท ค*านิยมและ

จิตสำนึกตามท่ีสถานศึกษากำหนดโดยไม*ขัดกับกฎหมายและ

วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

 

 

การสังเกต 

การประเมิน 

 

แบบสังเกต 

แบบประเมิน 

 

9.  ผลท่ีคาดว+าจะไดDรับ 

          1. ผูWเรียนทุกคนไดWรับการพัฒนาใหWเปnนผูWมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะ ค*านิยมท่ีพึงประสงคJในทุก

กิจกรรม ตามท่ีโครงการกำหนด 

 2. ผูWเรียนมีพฤติกรรมเปnนผูWท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตอาสา  มีคุณลักษณะอันพึงประสงคJ รวมท้ังมี

มารยาท ค*านิยมและจิตสำนึกตามท่ีสถานศึกษากำหนดโดยไม*ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

 

   

                                (ลงช่ือ)           ผูWรับผิดชอบโครงการ 

    (  นางสาวจีรนันทJ   คงรักษJ  ) 
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               (ลงช่ือ)                       ผูWเสนอโครงการ 

                  (   นางสาวจีรนันทJ   คงรักษJ  ) 

 

 

    

(ลงช่ือ)              ผูWเห็นชอบโครงการ 

                       ( นายสุรกิจ  นองขมวด) 

             หัวหนWากลุ*มบริหารแผนงานและประกันคุณภาพ 

 

 

 

                                          (ลงช่ือ)              ผูWเห็นชอบโครงการ 

                  ( นางเจริญสินธุJ   มุสิกปาน ) 

                          หัวหนWากลุ*มบริหารงบประมาณ 

 

 

 

 

                                      (ลงช่ือ)             ผูWเห็นชอบโครงการ 

                       ( นายประดิษฐJ  เจนดี  ) 

                  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

 

 

 

                  (ลงช่ือ)     ผูWอนุมัติโครงการ 

                                ( นายเกียรติศักด์ิ   วจีศิริ ) 

                          ผูWอำนวยการโรงเรียนบWานแก*งวิทยา
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โครงการ   2.2 ส+งเสริมความภูมิใจในทDองถ่ินและความเปàนไทย 

กิจกรรมในโครงการ รหัสกิจกรรม 221  ช่ือกิจกรรม  กิจกรรมวันสำคัญ 

     รหัสกิจกรรม 222  ช่ือกิจกรรม  กิจกรรมวัฒนธรรมทWองถ่ิน   

สนองกลยุทธCโรงเรียน ท่ี  

                   กลยุทธJท่ี 1  :  พัฒนาคุณภาพผูWเรียนตามมาตรฐานการศึกษา 

กลยุทธJท่ี 2 :   ปลูกฝMงคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคJ บนพ้ืนฐานความเปnนไทย    

และดำรงชีวิตอย*างพอเพียง 

จุดเนDน สพฐ.   

  ขWอท่ี 6  ส*งเสริมการจัดการเรียนรูW ผ*านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนWนใหWผูWเรียนมีส*วนร*วม 

และมีปฏิสัมพันธJกับกิจกรรมการเรียนรูWผ*านการปฏิบัติท่ีหลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัด และ

ประเมินผลในช้ันเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรูWและสมรรถนะของผูWเรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ 

ผลการปฏิบัติตามโครงการน้ีส+งผลถึงมาตรฐาน 

               มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูWเรียน  

           1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคJของผูWเรียน     

ผูDรับผิดชอบ         นางสาววิชุตา  ศรีม*วง , นายสมศักด์ิ    โพธ์ิแยWม   

ลักษณะโครงการ      ต*อเน่ือง 

ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปhการศึกษา 2565 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

จากผลการประเมินโครงการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกประจำปh 2563 พบว*าการดำเนินกิจกรรม

ต*างๆในโครงการไม*สามารถดำเนินการตามแผนท่ีต้ังไวWเน่ืองจากปMจจัยต*างๆตามสถานการณJบWานเมือง เช*นกรณี

โรคระบาดจากเช้ือไวรัสโคโรน*า (โควิด19) ทำใหWกิจกรรมต*างๆถูกระงับไป 

 ดังน้ันโรงเรียนบWานแก*งวิทยา จึงไดWดำเนินการจัดทำโครงการน้ีข้ึนในปhการศึกษา 2564 เพ่ือพัฒนา

นักเรียนใหWเปnนบุคคลท่ีมีคุณภาพท้ังดWานร*างกาย จิตใจ สติปMญญา ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถี

ชีวิตท่ีเปnนความสุขตามท่ีสังคมมุ*งหวัง 

การมีความรูW   มีวิชาดี   มีความสามารถ  ยังไม*ทำใหWอยู*ในสังคมไดWอย*างสงบสุขหากยังจะตWองมีคุณธรรม

จริยธรรม  และมีวินัย  ไวWประจำใจเปnนเคร่ืองประคับประครองความประพฤติอยู*ตลอดเวลา และคงไวWซ่ึงสถาบัน

ต*าง ๆ  ไม*ว*าจะเปnนสถาบันครอบครัว  สถาบันการศึกษา  และสถาบันอันเก่ียวกับชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริยJ

เปnนส่ิงท่ีควรใหWความสำคัญ และปกปåองรักษา และควรปลูกฝMงค*านิยมดังกล*าวไปสู*เยาวชน โดยมีผูWใหญ*เปnนผูWนำ

ในการปลูกฝMง ดังน้ันจึงเห็นสมควรจัดทำโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค*านิยมท่ีพึงประสงคJ และวันสำคัญ 

 

 



2 

2.  วัตถุประสงคC 

1. ผูWเรียนยอมรับและอยู*ร*วมกันบนความแตกต*างระหว*างบุคคลในดWาน เพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา

วัฒนธรรม ประเพณี 
 

3.  เปdาหมาย     

     3.1  เชิงปริมาณ 

ผูWเรียนมีความภูมิใจในทWองถ่ินและความเปnนไทย รWอยละ 85 

    3.2  เชิงคุณภาพ 

ผูWเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคJตามมาตรฐานของหลักสูตรทุกคน 
 

4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

ผูWรับผิดชอบ 

1. การวางแผนและระบบการปฏิบัติงาน (Plan) 

-เสนอโครงการ 

-ประชุมวางแผน 

-ออกคำส่ังปฏิบัติงาน 

มี.ค. – เม.ย 65 นายสมศักด์ิ  โพธ์ิแยWม 

นางสาววิชุตา  ศรีม*วง 

2. การดำเนินการตามแผนและระบบการปฏิบัติงาน (Do) 

กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจWาสุทิดา 

กิจกรรมวันไหวWครู 

กิจกรรมวันเขWาพรรษา 

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร .10 

กิจกรรมวันแม*แห*งชาติ                  

กิจกรรมวันปBยมหาราช 

กิจกรรมวันข้ึนปhใหม* 

กิจกรรมวันพ*อขุนรามคำแหงฯ 

กิจกรรมประชุมผูWปกครองนักเรียน 

กิจกรรมสรWางภาคีเครือข*ายและสัมพันธJชุมชน 

พ.ค.65 – มี.ค 65 

ตลอดปhการศึกษา 

2 มิ.ย. 2565 

24 มิ.ย. 2565 

14 ก.ค. 2565 

28 ก.ค.2565 

11 ส.ค.2565 

23 ต.ค. 2565 

30 ธ.ค. 2565 

18 ม.ค. 2565 

มิ.ย.65และ พ.ย.65 

ตลอดปhการศึกษา 

นายสมศักด์ิ  โพธ์ิแยWม 

นางสาววิชุตา  ศรีม*วง 

3. การตรวจสอบและประเมินผล (Check) 

-ประเมินผลและสรุปผล 

มี.ค.65 นายสมศักด์ิ  โพธ์ิแยWม 

นางสาววิชุตา  ศรีม*วง 

4. การปรับปรุงและพัฒนา (Action) 

-รายงานผลการดำเนินโครงการ 

มี.ค. 65 นายสมศักด์ิ  โพธ์ิแยWม 

นางสาววิชุตา  ศรีม*วง 

 

5.  งบประมาณท่ีใชD  26,000  บาท 
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6.  รายละเอียดการใชDงบประมาณ 

 

กิจกรรม/และคำช้ีแจงการใชW 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและและกิจกรรม 
ตอบแทน ใชWสอย วัสดุ 

- กิจกรรมวันสำคัญ 16,000   16,000 

- กิจกรรมประชุมผูWปกครอง 6,000   6,000 

- กิจกรรมสรWางภาคีเครือข*ายและสัมพันธJชุมชน 4,000   4,000 

รวมงบประมาณท่ีใชDท้ังส้ิน 26,000     26,000   

หมายเหตุ ขอถัวจ+ายทุกรายการ 

7.  ระยะเวลาการใชDงบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 3 

( 1 เม.ย. 65-30 มิ.ย. 65 ) 
ไตรมาสท่ี 4 

( 1 ก.ค. 65-30 ก.ย. 65) 
ไตรมาสท่ี 1 

( 1 ต.ค. 65-31 ธ.ค. 65 ) 
ไตรมาสท่ี 2 

( 1 ม.ค. 66-31 มี.ค. 66) 
งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

7,000  7,000  7,000  5,000  

        
 

8.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชD 

ผลผลิต 

นักเรียน  ครู  และผูWปกครองเขWาร*วมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 

นักเรียน และวันสำคัญไม*นWอยกว*ารWอยละ 85 

ผูWปกครองนักเรียนเขWาร*วมประชุม ไม*นWอยกว*ารWอยละ 85 

 

การมีส*วนร*วม 

ปฏิบัติงาน 

 

แบบสังเกต  

แบบสัมภาษณJ  

แบบสอบถาม 

ภาพถ*าย 

ผลลัพธC 

ผูWเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคJตามมาตรฐานของหลักสูตร

ทุกคน 

 

การมีส*วนร*วม 

ปฏิบัติงาน 

 

แบบสังเกต  

แบบสัมภาษณJ  

แบบสอบถาม 

ภาพถ*าย 
 

9.  ผลท่ีคาดว+าจะไดDรับ 

1. นักเรียน ครู  ผูWปกครอง ไดWเขWาร*วมกิจกรรม 

2. นักเรียน ครู และผูWปกครองเกิดความจงรักภักดีต*อสถาบัน  
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                                          (ลงช่ือ)             ผูWรับผิดชอบโครงการ 

                 (นางสาววิชุตา  ศรีม*วง) 

 

 

 

    

(ลงช่ือ)             ผูWเสนอโครงการ 

             (  นางสุมิตรา   ประชัน) 

               หัวหนWางานกลุ*มบริหารงานวิชาการ  

 

 

 

(ลงช่ือ)              ผูWเห็นชอบโครงการ 

                       ( นายสุรกิจ  นองขมวด) 

             หัวหนWากลุ*มบริหารแผนงานและประกันคุณภาพ 

 

 

 

 

                                   (ลงช่ือ)               ผูWเห็นชอบโครงการ 

                ( นางเจริญสินธุJ  มุสิกปาน ) 

                        หัวหนWากลุ*มบริหารงบประมาณ 
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                                      (ลงช่ือ)              ผูWเห็นชอบโครงการ 

                   ( นายประดิษฐJ  เจนดี  ) 

            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

              (ลงช่ือ)             ผูWอนุมัติโครงการ 

                            ( นายเกียรติศักด์ิ  วจีศิริ ) 

                      ผูWอำนวยการโรงเรียนบWานแก*งวิทยา 
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โครงการ   2.3 ส*งเสริม การยอมรับท่ีจะอยู*ร*วมกันบนความแตกต*าง และหลากหลาย 

สนองกลยุทธCโรงเรียน กลยุทธJท่ี  1. พัฒนาคุณภาพผูWเรียนตาม 

กิจกรรมในโครงการ รหัสกิจกรรม 231  ช่ือกิจกรรม  กิจกรรมอนุรักษJภูมิปMญญาไทย 

     รหัสกิจกรรม 232  ช่ือกิจกรรม  กิจกรรมวันอาเซียน   

     รหัสกิจกรรม 233  ช่ือกิจกรรม  กิจกรรมการอยู*ร*วมกันบนความหลากหลาย 

                                             ทางวัฒนธรรม   

จุดเนDน สพฐ.   

ขDอ 6 ส*งเสริมการจัดการเรียนรูW ผ*านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนWนใหWผูWเรียนมีส*วนร*วม และมี

ปฏิสัมพันธJกับกิจกรรมการเรียนรูWผ*านการปฏิบัติท่ีหลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัด และ

ประเมินผลในช้ันเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรูWและสมรรถนะของผูWเรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ 

ขDอ 7. ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจําพักนอน สําหรับโรงเรียนท่ีอยู*ในพ้ืนท่ีสูง ห*างไกล            

และถ่ินทุรกันดาร                                  

ผลการปฏิบัติตามโครงการน้ีส+งผลถึงมาตรฐาน 

               มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูWเรียน     

          1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคJของผูWเรียน      

ผูDรับผิดชอบ    นางสาววิชุตา  ศรีม*วง 

ลักษณะโครงการ   โครงการต*อเน่ือง 

ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปhการศึกษา 2565 
 

1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนบWานแก*งวิทยาตระหนักดีว*าสังคมและส่ิงแวดลWอมในการทำงานจะเติบโตและขับเคล่ือนไปไดWเม่ือ

ทุกฝúายมีความเขWาใจ เช่ือม่ัน และใหWเกียรติซ่ึงกันและกัน น่ีเปnนเหตุผลท่ีเราใหWความสำคัญกับประเด็นความเสมอ

ภาค และความหลากหลายของผูWคนในทุกมิติของงานท่ีเราทำ เราวัดความกWาวหนWาของงานโดยใชWเคร่ืองมือช้ีวัด

อันเปnนเอกลักษณJเฉพาะท่ีเราสรWางข้ึน เรียกว*า “กรอบการประเมินความหลากหลาย” (Diversity Assessment 

Framework) 

 การส*งเสริมการยอมรับความแตกต*างและอยู*ร*วมกันอย*างเท*าเทียมเปnนหลักปฏิบัติท่ีทำใหWม่ันใจไดWว*าจะ

ไม*มีการเลือกปฏิบัติโดยไม*มีเหตุผลอันสมควรในการคัดเลือกนักเรียนเขWาเรียนรูW การรักษาดูแลนักเรียนใหWอยู*กับ

โรงเรียน การฝìกอบรม และการพัฒนาศักยภาพ โดยไม*เลือกปฏิบัติในความแตกต*างดWานอายุ ความทุพพลภาพ 

เพศ การต้ังครรภJและการลาคลอดบุตร ความคิดเห็นทางการเมือง เช้ือชาติ/เผ*าพันธุJ ศาสนาและความเช่ือ 

รสนิยมทางเพศ ภูมิหลังดWานเศรษฐกิจและสังคม ความผิดท่ีเคยกระทำ การเปnนสมาชิกหรือการเขWาร*วมกิจกรรม

เก่ียวกับสหภาพแรงงาน รูปแบบการทำงาน การมีหรือไม*มีครอบครัว และประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีไม*เก่ียวขWองกับการ

ทำงาน โรงเรียนมุ*งม่ันท่ีจะส*งเสริมและปฏิบัติตามกฏความเสมอภาคอย*างเคร*งครัด เราพยายามหลีกเล่ียงการ

เลือกปฏิบัติโดยไม*มีเหตุผลอันสมควร และตระหนักดีว*าการกระทำเช*นน้ันเปnนอุปสรรคในการดำเนินงานตาม

นโยบายความเสมอภาคทางโอกาส การมีส*วนร*วม และสิทธิมนุษยชน  โรงเรียนจึงเห็นความสำคัญและมุ*งม่ันท่ีจะ

ส*งเสริม การยอมรับท่ีจะอยู*ร*วมกันบนความแตกต*าง และหลากหลาย 
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2.  วัตถุประสงคC 

1. ผูWเรียนยอมรับและอยู*ร*วมกันบนความแตกต*างระหว*างบุคคลในดWาน เพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา

และวัฒนธรรม ประเพณีและมีจิตอาสาดีมีมารยาท 

 

3.  เปdาหมาย     

3.1 เชิงปริมาณ 

   - นักเรียนเรียนรูWและเขWาใจและยอมรับและอยู*ร*วมกันบนความแตกต*างระหว*างบุคคลในดWาน 

เพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม ประเพณีความแตกต*างทางวัฒนธรรม รWอยละ 85 % 

   - นักเรียนโรงเรียนบWานแก*งวิทยาเขWาร*วมกิจกรรมโครงการ ไม*ต่ำกว*า 90% 

   3.2  เชิงคุณภาพ 

             ผูWเรียนยอมรับและอยู*ร*วมกันบนความแตกต*างระหว*างบุคคลในดWาน เพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา 

ภาษาและวัฒนธรรม ประเพณี 

 

4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผูWรับผิดชอบ 

1. การวางแผนและระบบการปฏิบัติงาน (Plan) 

-เสนอโครงการ 

-ประชุมวางแผน 

-ออกคำส่ังปฏิบัติงาน 

 

         มี.ค. 65 

         มี.ค. 65 

         มี.ค. 65 

 
 
นางสาววิชุตา ศรีมPวง 

2. การดำเนินการตามแผนและระบบการปฏิบัติงาน 

(Do) 

-กิจกรรมศูนยJอนุรักษJภูมิปMญญาไทย 

 

-กิจกรรมหอพักนักเรียน 

 

-กิจกรรมวันอาเซียน 

  

 

 

1 เม.ย 65 –  1 มี.ค. 66 
 
 

1 เม.ย 65 –  1 มี.ค. 66 
 
       

 ส.ค. 2565 

 

 

 

นางสาววิชุตา ศรีมPวง 

3. การตรวจสอบและประเมินผล (Check) 

-ประเมินผลและสรุปผล 

 

มี.ค. 66 

 
นางสาววิชุตา ศรีมPวง 

4. การปรับปรุงและพัฒนา (Action) 

-รายงานผลการดำเนินโครงการ 

 

มี.ค. 66 

 

นางสาววิชุตา ศรีมPวง 

   5.  งบประมาณท่ีใชD  7,600  บาท 
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6.  รายละเอียดการใชDงบประมาณ 

 

กิจกรรม/และคำช้ีแจงการใชW 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและและ

กิจกรรม 

ตอบแทน ใชWสอย วัสดุ 

กิจกรรมศูนยJอนุรักษJภูมิปMญญาไทย 1,600   1,600 

กิจกรรมวันอาเซียน 4,000   4,000 

กิจกรรมหอพักนักเรียน 2,000   2,000 

รวมงบประมาณท่ีใชDท้ังส้ิน 7,600    

หมายเหตุ ขอถัวจ+ายทุกรายการ 

7.  ระยะเวลาการใชDงบประมาณ 

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

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ก.ค. 65-30 ก.ย. 65) 

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

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ม.ค. 66-31 มี.ค. 66) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

1,600  4,000  2,000    
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8.  การประเมินผล 

 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชB 
ผลผลิต 
  - นักเรียนเรียนรู+และเข+าใจและยอมรับและอยู6ร6วมกัน 
บนความแตกต6างระหว6างบุคคลในด+าน เพศ วัย เช้ือชาติ 
ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม  
ประเพณีความแตกต6างทางวัฒนธรรม ร+อยละ 85 % 
 - นักเรียนโรงเรียนบ+านแก6งวิทยาเข+าร6วมกิจกรรม 
โครงการ ไม6ต่ำกว6า 90% 
 

1.ทดสอบ ประเมินตามสภาพจริง  
2.จำนวนส่ือการเรียน 
3.ประเมินจากแบบสอบถาม 
 
 
1.แบบสังเกตุประเมินตามสภาพจริง  
2.ส่ือการเรียน 
3.ประเมินจากแบบสอบถาม 

1.แบบทดสอบ และการประเมินตาม
สภาพจริง 
2.แบบสังเกต 
3.แบบสอบถาม และแบบสังเกต 
1.แบบทดสอบ และการประเมินตาม
สภาพจริง 
2.แบบสังเกต 
3.แบบสอบถาม และแบบสังเกต 

ผลลัพธD 
 

    - ผู+เรียนยอมรับและอยู6ร6วมกันบนความแตกต6าง 
ระหว6างบุคคลในด+าน เพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา
และวัฒนธรรม ประเพณี 
 

 
 
1.แบบสังเกตุประเมินตามสภาพจริง  
2.ส่ือการเรียนรู+ 
3.ประเมินจากแบบสอบถาม 

 
1.แบบทดสอบ และการประเมินตาม
สภาพจริง 
2.แบบสังเกต 
3.แบบสอบถาม และแบบสังเกต 
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9.  ผลท่ีคาดว-าจะได1รับ 

          1.  นักเรียนเรียนรู,และเข,าใจในความแตกต8างทางวัฒนธรรม เพ่ิมข้ึน  

2.  นักเรียนตระหนัก และพัฒนาตนเองในการปรับตัวในความแตกต8างทางวัฒนธรรม   

3.  นักเรียนยอมรับและอยู8ร8วมกันบนความแตกต8างระหว8างบุคคลในด,าน เพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา  

       ภาษาและวัฒนธรรม ประเพณี 

 

 

                                         (ลงช่ือ)            ผู,รับผิดชอบโครงการ 

               ( นางสาววิชุตา  ศรีม8วง ) 

 

 

                 (ลงช่ือ)            ผู,เสนอโครงการ 

               (นางสาวสุมิตรา   ประชัน  ) 

                     หัวหน,างานกลุ8มบริหารงานวิชาการ 

 

 

(ลงช่ือ)              ผู,เห็นชอบโครงการ 

                       ( นายสุรกิจ  นองขมวด) 

             หัวหน,ากลุ8มบริหารแผนงานและประกันคุณภาพ 

 

 

                                   (ลงช่ือ)          ผู,เห็นชอบโครงการ 

               ( นางเจริญสินธW  มุสิกปาน ) 

                       หัวหน,ากลุ8มบริหารงบประมาณ 

 

 

                                   (ลงช่ือ)         ผู,เห็นชอบโครงการ 

                ( นายประดิษฐW  เจนดี  ) 

           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

 

              (ลงช่ือ)        ผู,อนุมัติโครงการ 

                          ( นายเกียรติศักด์ิ  วจีศิริ ) 

                   ผู,อำนวยการโรงเรียนบ,านแก8งวิทยา 
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โครงการ   2.4  ส-งเสริมสุขภาวะทางร-างกายและจิตสังคม 
กิจกรรมในโครงการ รหัสกิจกรรม 241  ช่ือกิจกรรม  พัฒนาชมรม TO BE NUMBER ONE 

     รหัสกิจกรรม 242  ช่ือกิจกรรม  โรงเรียนส8งเสริมสุขภาพและโภชนาการในโรงเรียน 

     รหัสกิจกรรม 243  ช่ือกิจกรรม  โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด 

สนองกลยุทธHโรงเรียน ท่ี  
                     กลยุทธHท่ี 1. พัฒนาคุณภาพผู,เรียนตามมาตรฐานการศึกษา 

กลยุทธHท่ี  2. ปลูกฝfงคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคW บนพ้ืนฐานความเปgนไทย

และดำรงชีวิตอย8างพอเพียง 

จุดเน1น สพฐ.     
  ข1อท่ี 6. ส8งเสริมการจัดการเรียนรู, ผ8านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน,นให,ผู,เรียนมีส8วนร8วมและ

มีปฏิสัมพันธWกับกิจกรรมการเรียนรู,ผ8านการปฏิบัติท่ีหลากหลายรูปแบบ (Active Learning)  มีการวัด และ

ประเมินผลในช้ันเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู,และสมรรถนะของผู,เรียน (Assessment for Learning) ทุกระ 

ผลการปฏิบัติตามโครงการน้ีส-งผลถึงมาตรฐาน 
               มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู,เรียน  

         1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคWของผู,เรียน  

ผู1รับผิดชอบ            นางสาววรารัตนW  ขันล้ือ 

ลักษณะโครงการ         โครงการต8อเน่ือง 
ระยะเวลาดำเนินการ    ตลอดปyการศึกษา 2565 

1.  หลักการและเหตุผล 
จากผลการประเมินโครงการส8งเสริมสุขภาวะทางร8างกายและจิตสังคม ประจำปyการศึกษา 2564 พบว8า

การดำเนินกิจกรรมต8างๆในโครงการไม8สามารถดำเนินการตามแผนท่ีต้ังไว,เน่ืองจากปfจจัยต8างๆตามสถานการณW

บ,านเมือง เช8น กรณีโรคระบาดจากเช้ือไวรัสโคโรน8า (โควิด 19) ทำให,กิจกรรมต8างๆถูกระงับไป 

อย8างไรก็ตาม ทางโรงเรียนบ,านแก8งวิทยา ได,ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของโครงการท่ีช8วยส8งเสริม

สุขภาวะทางร8างกายและจิตสังคม อีกท้ังโครงการน้ียังได,สอดคล,องกับกลยุทธWโรงเรียน กลยุทธWข,อท่ี 1. พัฒนา

คุณภาพผู,เรียน อีกด,วย 

โรงเรียนเปgนสถานท่ีท่ีสามารถส8งเสริมสุขภาพให,กับเด็ก-นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ครอบครัว 

ชุมชน ให,มีสุขภาวะสุขภาพท่ีดีข้ึน ภายใต,ส่ิงแวดล,อมท่ีเกิดจากการดูแลสุขภาพของตนเองและผู,อ่ืน โรงเรียนบ,าน

แก8งวิทยามีความตระหนักเร่ืองน้ีเปgนอย8างดี จึงจัดส8งเสริม เติมเต็มให,กับเด็ก-นักเรียนให,เปgนผู,มีสุขภาพสมบูรณWท้ัง

ทางร8างกายและจิต เพ่ือพัฒนาการเรียนรู,ให,บรรลุป�าหมายท่ีต้ังไว, และในสภาพปfจจุบันงานโภชนาการของ

โรงเรียน ยังไม8พร,อมเท8าท่ีควร จากการใช,บริการของบุคลากรภายใน และภายนอก ฉะน้ันจึงจำเปgนท่ีงาน

โภชนาการจะต,องมีการพัฒนาในส8วนต8าง ๆ ประกอบให,งานโภชนาการมีคุณภาพ และเปgนท่ีเช่ือถือของฝÅาย

บริหารท่ัวไป อันเปgนปfจจัยท่ีส8งผลให,ผู,ใช,บริการมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี และการจัดการศึกษาของประเทศ

ไทยยังตระหนักถึงความสำคัญในการส8งเสริมคุณภาพชีวิตของผู,เรียนในด,านคุณธรรมจริยธรรมให,ผู,เรียนเปgนคน
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เก8ง คนดี มีความสุข และเปgนหน่ึงโดยไม8ต,องพ่ึงยาเสพติด  โรงเรียนจึงได,น,อมนำโครงการ TO BE NUMBER 

ONE ในทูลกระหม8อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริโสภาพรรณวดีมาดำเนินงานต้ังแต8ปy พ.ศ.2545 เปgนต,นมา 

โครงการ TO BE NUMBER ONE เปgนหน่ึงโดยไม8พ่ึงยาเสพติดคาดหวังให,ผู,เรียนมีคุณลักษณะกล,าคิด 

กล,าทำ กล,าแสดงออกในเชิงสร,างสรรคW และมีคุณธรรมจริยธรรม ทำคุณประโยชนWให,กับสังคม โรงเรียน 

ครอบครัว และพัฒนาตนเองในการใช,เวลาว8างให,เกิดประโยชนWอย8างสูงสุด มีทักษะในการดำเนินชีวิต สามารถ

ดำรงตนในสังคมแห8งการเปล่ียนแปลงได,อย8างมีความสุข พร,อมเปgนบุคคลต,นแบบในการขับเคล่ือนกิจกรรมต8างๆ 

ให,ปรากฏเปgนรูปธรรมตามโครงการพระราชดำริ พร,อมขยายเครือข8ายสู8ชุมชน ส8งผลให,เยาวชนในสังคมห8างไกล

ยาเสพติด ดังน้ันโรงเรียนบ,านแก8งวิทยา จึงได,ดำเนินการจัดทำโครงการน้ีข้ึนในปyการศึกษา 2565 เพ่ือส8งเสริมสุข

ภาวะทางร8างกายและจิตสังคมของผู,เรียนให,ดีย่ิงข้ึนต8อไป 

 

2.  วัตถุประสงคH 
2.1 เพ่ือให,ผู,เรียนมีทุกคน มีน้ำหนักและส8วนสูงตามเกณฑW                    

2.2 เพ่ือให,ผู,เรียนทุกคน อยู8ร8วมกับสังคมในชุมชนอย8างมีความสุข 

 

3.  เปYาหมาย   
     3.1 เชิงปริมาณ 

1) ผู,เรียนมีทุกคน มีน้ำหนักและส8วนสูงตามเกณฑW  ร,อยละ 80 

2) ผู,เรียนทุกคน อยู8ร8วมกับสังคมในชุมชนอย8างมีความสุข  ร,อยละ 80 

    3.2 เชิงคุณภาพ 
1) ผู,เรียนมีทุกคน มีน้ำหนักและส8วนสูงตามเกณฑW   

2) ผู,เรียนทุกคน อยู8ร8วมกับสังคมในชุมชนอย8างมีความสุข   

 

4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู,รับผิดชอบ 

1. การวางแผนและระบบการปฏิบัติงาน (Plan) 
-เสนอโครงการ 

-ประชุมวางแผน 

-ออกคำส่ังปฏิบัติงาน 

 

มี.ค.65-เม.ย.65 

พ.ค.65-มิ.ย.65 

มิ.ย.65 

นางสาววรารัตนW ขันล้ือ 

2. การดำเนินการตามแผนและระบบการ
ปฏิบัติงาน(Do) 
-กิจกรรมโรงเรียนส8งเสริมสุขภาพและโภชนาการ

ในโรงเรียน 

-กิจกรรมพัฒนาชมรม TO BE NUMBER ONE 

-กิจกรรมโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด 

 

พ.ค.65-ก.พ.66 

 

พ.ค.65-ก.พ.66 

พ.ค.65-ก.พ.66 

 

นายสุรกิจ นองขมวด 

 

นางสาววรารัตนW ขันล้ือ 

นายเสฏฐวุฒิ  รอดอินทรW 

นางสาววรารัตนW ขันล้ือ 

นายศราวุฒิ  ศักด์ิอมรชัย 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู,รับผิดชอบ 

3. การตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
-ประเมินผลและสรุปผล 

ก.พ.66 นางสาววรารัตนW ขันล้ือ 

4. การปรับปรุงและพัฒนา (Action) 
-รายงานผลการดำเนินโครงการ 

ก.พ.66-มี.ค.66 นางสาววรารัตนW ขันล้ือ 

 

 
5.  งบประมาณท่ีใช1  .........25,000..................... บาท 
 
 

6.  รายละเอียดการใช1งบประมาณ 
 
 

กิจกรรม/และคำช้ีแจงการใช, 

งบประมาณ 

งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและและกิจกรรม 
ตอบแทน ใช,สอย วัสดุ 

กิจกรรมโรงเรียนส8งเสริมสุขภาพและโภชนาการใน

โรงเรียน 

10,000 

  10,000 

กิจกรรมพัฒนาชมรม TO BE NUMBER ONE 5,000   5,000 

กิจกรรมโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด 10,000   10,000 

รวมงบประมาณท่ีใช1ท้ังส้ิน 10,000   25,000 
หมายเหตุ ขอถัวจ-ายทุกรายการ 
 

7.  ระยะเวลาการใช1งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

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

( 1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64) 
ไตรมาสท่ี 1 

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

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

7,500  7,500  5,000  5,000  

        

 
8.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช1 
ผลผลิต 

1) ผู,เรียนมีทุกคน มีน้ำหนักและส8วนสูงตามเกณฑW  

ร1อยละ 80 

2) ผู,เรียนทุกคน อยู8ร8วมกับสังคมในชุมชนอย8างมี

ความสุข  ร1อยละ 80 

 

-สอบถาม 

-สัมภาษณW 

-สังเกต 

 

 

 

-แบบสอบถาม 

-แบบสัมภาษณW 

-แบบสังเกต 

-ภาพถ8าย 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช1 
ผลลัพธH 

1) ผู,เรียนมีทุกคน มีน้ำหนักและส8วนสูงตามเกณฑW   

2) ผู,เรียนทุกคน อยู8ร8วมกับสังคมในชุมชนอย8างมี

ความสุข 

 

-สอบถาม 

-สัมภาษณW 

-สังเกต 

 

 

-แบบสอบถาม 

-แบบสัมภาษณW 

-แบบสังเกต 

-ภาพถ8าย 

 

 
9.  ผลท่ีคาดว-าจะได1รับ 

9.1 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสุขภาพพลานามัยสมบูรณW ท้ังร8างกายและจิตใจ  

 9.2 นักเรียนปฏิบัติตามหลักโภชนาการได,อย8างถูกหลักอนามัย 

 9.3 นักเรียนมีสุขนิสัยท่ีดีในการดำเนินชีวิต 

 9.4 โรงเรียนสภาพแวดล,อมเปgนไปตามเกณฑWท่ีกำหนดพร,อมเปgนแหล8งเรียนรู, 

9.5 นักเรียนโรงเรียนบ,านแก8งวิทยาเปgนสมาชิกของชมรม TO BE NUMBER ONE   

9.6 นักเรียนโรงเรียนบ,านแก8งวิทยาทุกคน มีความรู,   ความเข,าใจและไม8ให,ยุ8งเก่ียวกับยาเสพติด มีความ 

เช่ือม่ันและภาคภูมิใจในตนเอง ร8วมสร,างสรรคWกิจกรรม เสริมสร,างไม8ให,ยุ8งเก่ียวกับยาเสพติด 

 

 

 

                                 (ลงช่ือ)                       ผู,รับผิดชอบโครงการ 

          (  นางสาววรารัตนW  ขันล้ือ  ) 

 

 

 

      (ลงช่ือ)     ผู,เสนอโครงการ 

             ( นายสุรกิจ  นองขมวด ) 

                 หัวหน,างานกลุ8มบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ 

 

 

 

                                   (ลงช่ือ)              ผู,เห็นชอบโครงการ 

           (  นางเจริญสินธุW  มุสิกปาน ) 

                  หัวหน,ากลุ8มบริหารงบประมาณ 
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                                   (ลงช่ือ)              ผู,เห็นชอบโครงการ 

                ( นายประดิษฐW  เจนดี  ) 

        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

 

 

 

         (ลงช่ือ)     ผู,อนุมัติโครงการ 

                       ( นายเกียรติศักด์ิ  วจีศิริ ) 

                   ผู,อำนวยการโรงเรียนบ,านแก8งวิทยา 
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ช่ือโครงการ               3.1 บริหารจัดการ วิสัยทัศนH และพันธกิจสถานศึกษา  
กิจกรรมภายในโครงการ  รหัสกิจกรรม 311  ช่ือกิจกรรม งบกลาง 10 % 

สนองกลยุทธH               กลยุทธH ท่ี 3    พัฒนาระบบการบริหาร จัดการสถานศึกษาโดยให,มี 

                                                    ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

จุดเน1น สพฐ.               ข,อท่ี 9   เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยการกระจายอำนาจและใช,พ้ืนท่ี

เปgนฐานเพ่ือสร,างความเข,มแข,งโดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) 

ตามหลักธรรมาภิบาลให,กับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท้ังน้ีต้ังแต8บัดน้ีเปgนต,นไป 
ผลการปฎิบัติตามโครงการน้ีส-งผลถึงมาตรฐาน 
                             มาตรฐานการศึกษา ท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                                         2.1  มีเป�าหมาย วิสัยทัศนH และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
                                    2.2 มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ผู1รับผิดชอบ                     นางเจริญสินธุW   มุสิกปาน    นางสาวจีระนันทW  คงรักษW,  

                                    นางสาวรัชดาภรณW กันสุข    นางสาววิชุตา   ศรีม8วง 
ลักษณะโครงการ               โครงการต8อเน่ือง 

ระยะเวลาการดำเนินงาน     เมษายน 2565 -  มีนาคม 2566 

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

1.หลักการและเหตุผล 
จากผลการประเมินโครงการบริหารจัดการ วิสัยทัศนW และพันธกิจสถานศึกษา ประจำปyการศึกษา 2564 

พบว8าการดำเนินกิจกรรมต8างๆในโครงการไม8สามารถดำเนินการตามแผนท่ีต้ังไว,เน่ืองจากปfจจัยต8างๆตาม

สถานการณWบ,านเมือง เช8น กรณีโรคระบาดจากเช้ือไวรัสโคโรน8า (โควิด 19) ทำให,กิจกรรมต8างๆไม8เปgนไปตามแผน

ท่ีกำหนดไว, อย8างไรก็ตาม ทางโรงเรียนบ,านแก8งวิทยา ได,ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของโครงการท่ีช8วยให,

การบริหารและการจัดการศึกษาเปgนกลไกสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาในอันท่ีจะทำให,การปฏิรูปการศึกษา

ขับเคล่ือนไปได,ท้ังระบบ โดยท่ีโรงเรียนบ,านแก8งวิทยามีการบริหารงานเปgน 6 กลุ8ม คือ กลุ8มบริหารงานวิชาการ 

กลุ8มบริหารงบประมาณ กลุ8มบริหารบุคคล กลุ8มบริหารท่ัวไป กลุ8มแผนงานและประกันคุณภาพ และกลุ8มกิจการ

นักเรียน ซ่ึงมีการบริหารงานโดยคำนึงถึงหลักในการกระจายอำนาจและจัดสรรอำนาจหน,าท่ีในแต8ละกลุ8ม เพ่ือเปgน

การเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการบริหารจัดการศึกษาโดยใช,โรงเรียนเปgนฐาน  สถานศึกษาสามารถ

บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาได,อย8างเปgนระบบ  

ดังน้ันโรงเรียนบ,านแก8งวิทยา จึงได,ดำเนินการจัดทำโครงการน้ีข้ึนในปyการศึกษา 2565 เพ่ือส8งเสริมการ

บริหารจัดการงานบริหารงบประมาณในสถานศึกษาให,มีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีการบริหารจัดการดูแลเร่ืองค8า

สาธารณูปโภคท่ีดีเพ่ือสนับสนุนและดำเนินการในการจัดกิจกรรมด,านเรียนการสอนเพ่ือส8งเสริมให,มีประสิทธิภาพ

ต8อไป 
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2.วัตถุประสงคH 
      1. สถานศึกษากำหนดเป�าหมาย วิสัยทัศนW และพันธกิจ ไว,อย8างชัดเจน สอดคล,องกับบริบทของสถานศึกษา 

ความต,องการของชุมชน ท,องถิ่น วัตถุประสงคWของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต,นสังกัด 

รวมท้ังทันต8อการเปล่ียนแปลง 

 

3. เปYาหมาย 
1. ด1านปริมาณ 

- สถานศึกษากำหนดเป�าหมาย วิสัยทัศนW และพันธกิจ ไว,อย8างชัดเจน สอดคล,องกับบริบทของ

สถานศึกษา ความต,องการของชุมชน ท,องถ่ิน วัตถุประสงคWของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต,น

สังกัด รวมท้ังทันต8อการเปล่ียนแปลง ร1อยละ 95 
     2.  ด1านคุณภาพ 
- สถานศึกษากำหนดเป�าหมาย วิสัยทัศนW และพันธกิจ ไว,อย8างชัดเจน สอดคล,องกับบริบทของ

สถานศึกษา ความต,องการของชุมชน ท,องถ่ิน วัตถุประสงคWของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต,น

สังกัด รวมท้ังทันต8อการเปล่ียนแปลง อย8างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 

4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
          4.1 กิจกรรมท่ี 1 ส8งเสริมประสิทธิภาพการบริหารและจัดการศึกษา(งบกลาง 10 %) 

 
วิธีการดำเนินงาน 

ท่ี งาน/กิจกรรม เวลา ผู1รับผิดชอบ สถานท่ีดำเนินงาน 
1. การวางแผนและระบบการปฏิบัติงาน 

Plan) 
-เสนอโครงการ 

-ประชุมวางแผน 

-ออกคำส่ังปฏิบัติงาน 

 

 

มี.ค. 65 

มี.ค. 65 

มี.ค. 65 

ครูเจริญสินธW  มุสิกปาน 

ครูวิชุตา   ศรีม8วง 

ครูจีรนันทW  คงรักษW   

ครูรัชดาภรณW  กันสุข

คณะครูทุกคน 

โรงเรียนบ)านแก-งวิทยา 

2. 

 

การดำเนินการตามแผนและระบบการ
ปฏิบัติงาน (Do)  
-กิจกรรมพัฒนางานด,านบริหารจัดการ

ตามวิสัยทัศนW และพันธกิจใน

สถานศึกษาทุกๆด,าน 

 

 

 

มี.ค. 65-พ.ค. 

66 

 

ครูเจริญสินธW  มุสิกปาน 

ครูวิชุตา   ศรีม8วง 

ครูจีรนันทW  คงรักษW 

ครูรัชดาภรณW  กันสุข

คณะครูทุกคน 

 

 

 

โรงเรียนบ)านแก-งวิทยา 
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ท่ี งาน/กิจกรรม เวลา ผู1รับผิดชอบ สถานท่ีดำเนินงาน 
3. การตรวจสอบและประเมินผล 

(Check) 
-ประเมินผลและสรุปผล 

 

มี.ค. 66 

ครูเจริญสินธW  มุสิกปาน 

ครูวิชุตา   ศรีม8วง 

ครูจีรนันทW  คงรักษW   

ครูรัชดาภรณW  กันสุข            

คณะครูทุกคน 

โรงเรียนบ)านแก-งวิทยา 

4. การปรับปรุงและพัฒนา (Action) 
-รายงานผลการดำเนินโครงการ 

มี.ค. 66 ครูเจริญสินธW  มุสิกปาน 

 

โรงเรียนบ)านแก-งวิทยา 

 
5. งบประมาณท่ีใช1 74,400  บาท 

 

6.  รายละเอียดการใช1งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และคำช้ีแจงการใช, 

งบประมาณ 

งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและและกิจกรรม 
ตอบแทน ใช,สอย วัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1 ส8งเสริมประสิทธิภาพการบริหารและจัด

การศึกษา (งบกลาง 10 %) 

89,000 - 29,000 60,000 

รวมงบประมาณท่ีใช1ท้ังส้ิน 89,000    
หมายเหตุ ขอถัวจ-ายทุกรายการ 

7.  ระยะเวลาการใช1งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 3 
( 1 เม.ย. 65-30 มิ.ย. 66 ) 

ไตรมาสท่ี 4 
( 1 ก.ค. 65-30 ก.ย. 65) 

ไตรมาสท่ี 1 
( 1 ต.ค. 65-31 ธ.ค. 65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 
( 1 ม.ค. 66-31 มี.ค. 66) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

30,000  20,000  20,000  19,000  

 

8.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช1 
ผลผลิต  
สถานศึกษาสามารถ บริหารจัดการ การ

ดำเนินการตาม เป�าหมาย วิสัยทัศนW 

และพันธกิจ ไว,อย8างชัดเจน สอดคล,อง

กับบริบทของสถานศึกษา ควมต,องการ

 

-สัมภาษณW 

-สอบถาม 

-สังเกต 

 

 

-แบบสัมภาษณW 

-แบบสอบถาม 

-แบบสังเกต 

-ภาพถ8าย 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช1 
ของชุมชน ท,องถ่ิน วัตถุประสงคWของ

แผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาล

และของต,นสังกัด รวมท้ังทันต8อการ

เปล่ียนแปลง ร,อยละ 95 

ผลลัพธH 
สถานศึกษาสามารถดำเนินการ ตาม

เป�าหมาย วิสัยทัศนW และพันธกิจ ท่ี 

สอดคล,องกับบริบทของสถานศึกษา 

ความต,องการของชุมชน ท,องถ่ิน 

วัตถุประสงคWของแผนการศึกษาชาติ 

นโยบายของรัฐบาลและของต,นสังกัด 

รวมท้ังทันต8อการเปล่ียนแปลง อย8างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 

 

 

 

 

-สัมภาษณW 

-สอบถาม 

-สังเกต 

 

 

 

 

 

 

 

-แบบสัมภาษณW 

-แบบสอบถาม 

-แบบสังเกต 

-ภาพถ8าย 

 
 
9.  ผลท่ีคาดว-าจะได1รับ 

           1.โรงเรียนบ,านแก8งวิทยามีบริหารจัดการสถานศึกษาอย-างมีระบบ มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา และนำแผนไปปฏิบัติ อย-างมีรูปแบบกระบวนการการบริหารท่ีชัดเจน และเปvนแบบอย-างได1 
 
 
  

 

 (ลงช่ือ) ....... ........ ............................ผู,รับผิดชอบโครงการ            

 (นางเจริญสินธุW  มุสิกปาน) 

 

 

 

(ลงช่ือ)............................................ผู,เสนอโครงการ 

           (นางเจริญสินธุW  มุสิกปาน) 

                                  หัวหน,ากลุ8มบริหารงบประมาณ 
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         (ลงช่ือ)............................................ผู,   เห็นชอบโครงการ 

               (นายสุรกิจ   นองขมวด) 

                                      หัวหน,ากลุ8มแผนงานและประกันคุณภาพ 

 

 

 

                (ลงช่ือ)…............................ ..............   ..ผู,เห็นชอบโครงการ 

                (นางเจริญสินธุW   มุสิกปาน) 

                                             หัวหน,ากลุ8มบริหารงบประมาณ 

 

 

                             (ลงช่ือ)........................... ............................ผู,เห็นชอบโครงการ 

                                                  (นายประดิษฐW  เจนดี) 

                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ,านแก8งวิทยา 

 

 

 

(ลงช่ือ).................... ...........................   ..ผู,อนุมัติโครงการ 

          (นายเกียรติศักด์ิ  วจีศิริ) 

              ผู,อำนวยการโรงเรียนบ,านแก8งวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 



12 

ช่ือโครงการ       3.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
กิจกรรมในโครงการ รหัสกิจกรรม 321  ช่ือกิจกรรม พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา 
   รหัสกิจกรรม 322  ช่ือกิจกรรม พัฒนาแผนงาน 

   รหัสกิจกรรม 323  ช่ือกิจกรรม พัฒนางานการเงิน การบัญชี การพัสดุและทรัพยWสิน 

   รหัสกิจกรรม 324  ช่ือกิจกรรม พัฒนางานบริหารงานกิจการนักเรียน 

   รหัสกิจกรรม 325  ช่ือกิจกรรม กิจกรรม ITA 

   รหัสกิจกรรม 326  ช่ือกิจกรรม ค8าสาธารณูปโภค 

สนองกลยุทธHโรงเรียน  พัฒนากระบวนการบริหาร จัดการ และการมีส8วนร8วมจัดการศึกษา 
ข,อท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  

จุดเน1น สพฐ.      
  ข1อท่ี 9. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใช,พ้ืนท่ีเปgนฐาน เพ่ือสร,าง

ความเข,มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล ให,กับ สำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ท้ังน้ี ต้ังแต8บัดน้ีเปgนต,นไป   

ผลการปฏิบัติตามโครงการน้ีส-งผลถึงมาตรฐาน 
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ผู1รับผิดชอบ                     นายสุรกิจ  นองขมวด 

ลักษณะโครงการ               โครงการต8อเน่ือง 

ระยะเวลาการดำเนินงาน     ตลอดปyการศึกษา 2565 

 

 

1.หลักการและเหตุผล 
จากผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ประจำปyการศึกษา 2564 

พบว8า การบริหารและการจัดการศึกษาเปgนไปตามแผนท่ีกำหนด โดยท่ีโรงเรียนบ,านแก8งวิทยามีการบริหารงานเปgน 

6 กลุ8ม คือ กลุ8มบริหารงานวิชาการ กลุ8มบริหารงบประมาณ กลุ8มบริหารบุคคล กลุ8มบริหารทั่วไป กลุ8มแผนงาน

และประกันคุณภาพ และกลุ8มกิจการนักเรียน ซึ่งมีการบริหารงานโดยคำนึงถึงหลักในการกระจายอำนาจและ

จัดสรรอำนาจหน,าที่ในแต8ละกลุ8ม เพื่อเปgนการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารในการบริหารจัด

การศึกษาโดยใช,โรงเรียนเปgนฐาน  สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย8างเปgนระบบ ท้ัง

ในส8วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

อย8างไรก็ตาม ทางโรงเรียนบ,านแก8งวิทยา ได,ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการน้ี ได,นำแผน

ไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย8างต8อเนื่องมี

การบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช8วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนำ

ข,อมูลมาใช,ในการพัฒนา บุคลากร และผู,ที่เกี่ยวข,องทุกฝÅายมีส8วนร8วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร8วม

รับผิดชอบต8อผลการจัดการศึกษาให,ดีย่ิงข้ึน จึงได,ดำเนินการจัดทำโครงการน้ีข้ึนในปyการศึกษา 2565 ต8อไป 
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2.วัตถุประสงคH 
      2.1 สถานศึกษามีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย8างเปgนระบบ ท้ังในส8วนการวางแผนพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการติดตามตรวจสอบประเมินผล

และปรับปรุงพัฒนางานอย8างต8อเน่ือง 

      2.2. สถานศึกษามีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา 

      2.3. สถานศึกษามีระบบดูแลช8วยเหลือนักเรียน  

      2.4. สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายใน การนำข,อมูลมาใช,ในการพัฒนา บุคลากร  

      2.5. สถานศึกษาส8งเสริมให,ผู,ท่ีเก่ียวข,องทุกฝÅายมีส8วนร8วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร8วม

รับผิดชอบต8อผลการจัดการศึกษา 

 

3. เปYาหมาย 
เชิงปริมาณ 

      1. สถานศึกษามีการส8งเสริมการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย8างเปgนระบบ ท้ังในส8วนการวางแผน

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการติดตามตรวจสอบ

ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย8างต8อเน่ือง ได,ร,อยละ 85 

      2. สถานศึกษามีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา ได,ร,อยละ 85 

      3. สถานศึกษามีการจัดการระบบดูแลช8วยเหลือนักเรียน ร,อยละ 85 

      4. สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายใน การนำข,อมูลมาใช,ในการพัฒนา บุคลากร ร,อยละ 85 

      5. สถานศึกษามีให,ผู,ท่ีเก่ียวข,องทุกฝÅายมีส8วนร8วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร8วมรับผิดชอบต8อผล

การจัดการศึกษา ร,อยละ 85 

เชิงคุณภาพ 
      1. สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย8างเปgนระบบ ท้ังในส8วนการวางแผนพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการติดตามตรวจสอบประเมินผล

และปรับปรุงพัฒนางานอย8างต8อเน่ือง  

      2. สถานศึกษามีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา 

      3. สถานศึกษามีระบบดูแลช8วยเหลือนักเรียน  

      4. สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายใน การนำข,อมูลมาใช,ในการพัฒนา บุคลากร  

      5. สถานศึกษาส8งเสริมให,ผู,ท่ีเก่ียวข,องทุกฝÅายมีส8วนร8วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร8วมรับผิดชอบ

ต8อผลการจัดการศึกษา  
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4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

รหัสกิจกรรม 321 พัฒนางานประกันคุณภาพทางการศึกษา          

  รหัสกิจกรรม 322 พัฒนาแผนงาน 

รหัสกิจกรรม 323  ช่ือกิจกรรม พัฒนางานการเงิน การบัญชี การพัสดุและทรัพยWสิน 

รหัสกิจกรรม 324  ช่ือกิจกรรม พัฒนางานบริหารงานกิจการนักเรียน 

รหัสกิจกรรม 325  ช่ือกิจกรรม กิจกรรม ITA 

รหัสกิจกรรม 326  ช่ือกิจกรรม ค8าสาธารณูปโภค 

           
วิธีการดำเนินงาน 

ท่ี งาน/กิจกรรม เวลา ผู1รับผิดชอบ 
1 การวางแผนและระบบการปฏิบัติงาน 

(Plan) 
-เสนอโครงการ 

-ประชุมวางแผน 

-ออกคำส่ังปฏิบัติงาน 

 

 

มี.ค.2565 

มี.ค.2565 

มี.ค.2565 

 

ครูสุรกิจ  นองขมวด 

ครูเสฎฐวุฒิ รอดอินทรW 

ครูเจริญสินธุW มุสิกปาน 

ครูแสงเดือน อนุสรณW 

ครูจีรนันทW คงรักษW 

ครูรัชดาภรณW กันสุข 

2 

 

การดำเนินการตามแผนและระบบการ
ปฏิบัติงาน (Do)  
กิจกรรมท่ี 1  พัฒนางานประกันคุณภาพทาง

การศึกษา          
 กิจกรรมท่ี 2  พัฒนาแผนงาน 
           
 

 

 

 

มี.ค.65 - มี.ค.66 

 

 

ครูสุรกิจ  นองขมวด 

ครูเสฎฐวุฒิ รอดอินทรW 

ครูเจริญสินธุW มุสิกปาน 

ครูแสงเดือน อนุสรณW 

ครูจีรนันทW คงรักษW 

ครูรัชดาภรณW กันสุข 

3. การตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
-ประเมินผลและสรุปผล 

 

มี.ค. 2566 

ครูสุรกิจ  นองขมวด 

ครูเสฎฐวุฒิ รอดอินทรW 

ครูวรารัตนW  ระวังการ 

4. การปรับปรุงและพัฒนา (Action) 
-รายงานผลการดำเนินโครงการ 

 

มี.ค. 2566 

ครูสุรกิจ  นองขมวด 

ครูเสฎฐวุฒิ รอดอินทรW 

ครูวรารัตนW  ระวังการ 

 

5. งบประมาณท่ีใช1  284,400 บาท 



15 

6.  รายละเอียดการใช1งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และคำช้ีแจงการใช, 

งบประมาณ 

งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม 

รายการและและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช,สอย วัสดุ 

รหัสกิจกรรม 321   

พัฒนางานประกันคุณภาพทางการศึกษา          

7,000 

- - 

7,000 

รหัสกิจกรรม 322  พัฒนาแผนงาน 7,000 - - 7,000 

รหัสกิจกรรม 323   

พัฒนางานการเงิน การบัญชี การพัสดุและทรัพยWสิน 

14,300 

- - 

14,300 

 

รหัสกิจกรรม 324   

กิจกรรม พัฒนางานบริหารงานกิจการนักเรียน 

4,000 

- - 

4,000 

 

รหัสกิจกรรม 325  ช่ือกิจกรรม กิจกรรม ITA 2,000 - - 2,000 

รหัสกิจกรรม 326  ช่ือกิจกรรม ค8าสาธารณูปโภค 250,000 - 250,000 - 

รวมงบประมาณท่ีใช1ท้ังส้ิน 284,400 - 250,000 34,400 
หมายเหตุ ขอถัวจ-ายทุกรายการ 

7. ระยะเวลาการใช1งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 เม.ย. 65-30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ก.ค. 65-30 ก.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 1 
(1 ต.ค.65-31 ธ.ค. 65) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 ม.ค.66-31 มี.ค.66) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

  100,000    184,400  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช1 
1. สถานศึกษามีการส8งเสริมการ

บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

อย8างเปgนระบบ ท้ังในส8วนการวางแผน

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การ

นำแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษามีการติดตามตรวจสอบ

ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางาน

อย8างต8อเน่ือง ได, ร,อยละ 80 

 2. สถานศึกษามีการบริหารอัตรา 

กำลังทรัพยากรทางการศึกษาได,  

ร,อยละ 80 

  3. สถานศึกษามีการจัดการระบบ

ดูแลช8วยเหลือนักเรียน ร,อยละ 80 

  4. สถานศึกษามีระบบการนิเทศ

ภายใน การนำข,อมูลมาใช,ในการ

พัฒนา บุคลากร ร,อยละ 80  

   5. สถานศึกษามีให,ผู,ท่ีเก่ียวข,องทุก

ฝÅายมีส8วนร8วมการวางแผน ปรับปรุง 

และพัฒนา และร8วมรับผิดชอบต8อผล

การจัดการศึกษา ร,อยละ 80 

ผลลัพทH 
ความพึงพอใจของบุคลากรและชุมชน

ในการบริหารจัดการโรงเรียนมีการ

พัฒนาท่ีตอบสนองความต,องการของ

บุคลากร ส8งผลต8อคุณภาพการศึกษา

ของนักเรียน  

 

-สัมภาษณW 

-สอบถาม 

-สังเกต 

 

 

-แบบสัมภาษณW 

-แบบสอบถาม 

-แบบสังเกต 

-ภาพถ8าย 
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9. ผลท่ีคาดว-าจะได1รับ 

บุคลากร มีส8วนร8วมคิด ร8วมตัดสินใจ ร8วมทำ ร8วมประเมินผลและรับรู,ร8วมกันโดยใช,โรงเรียนเปgนฐาน

และเพ่ิมประสิทธิผลและประสิทธิภาพการบริหารการจัดการทางการศึกษา 

 

 

                                        (ลงช่ือ)                      ผู,รับผิดชอบโครงการ 

              (นายสุรกิจ  นองขมวด) 

 

 

            (ลงช่ือ)    ผู,เสนอโครงการ 

               (นางสุมิตรา ประชัน) 

                 หัวหน,างานกลุ8มบริหารงานวิชาการ 

 

 

    (ลงช่ือ)     ผู,เห็นชอบโครงการ 

                    (นายสุรกิจ  นองขมวด) 

              หัวหน,ากลุ8มบริหารแผนงานและประกันคุณภาพ 

 

 

                                  (ลงช่ือ)    ผู,เห็นชอบโครงการ 

            (นางเจริญสินธุW  มุสิกปาน) 

                  หัวหน,ากลุ8มบริหารงบประมาณ 

 

 

    (ลงช่ือ)    ผู,เห็นชอบโครงการ 

                (นายประดิษฐW  เจนดี) 

        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

 

              (ลงช่ือ)    ผู,อนุมัติโครงการ 

                       (นายเกียรติศักด์ิ  วจีศิริ) 

                   ผู,อำนวยการโรงเรียนบ,านแก8งวิทยา 
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ช่ือโครงการ   3.3 โครงการจัดสภาพแวดล,อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต8อการจัดการเรียนรู,อย8างมีคุณภาพ 

กิจกรรมในโครงการ    รหัสกิจกรรม 331  ช่ือกิจกรรม  พัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล,อม 

   รหัสกิจกรรม 332  ช่ือกิจกรรม  โรงเรียนปลอดขยะ 

   รหัสกิจกรรม 333  ช่ือกิจกรรม  สถานศึกษาปลอดภัย 

แผนงาน   พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยให,มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
สนองกลยุทธHโรงเรียน ท่ี  
                     กลยุทธWท่ี 2. กระบวนการบริหารและการจัดการของผู,บริหารสถานศึกษา 

  กลยุทธWท่ี 3. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

  กลยุทธWท่ี 4. ส8งเสริมการมีส8วนร8วมของทุกภาคส8วนในการบริหารจัดการเพ่ือให,โรงเรียนเปgน

        สังคมแห8งการเรียนรู, 

จุดเน1น สพฐ.   
ข1อท่ี 1. เร8งแก,ปfญหากลุ8มผู,เรียนท่ีได,รับผลกระทบจากสถานการณWการแพร8ระบาดของโรคโควิด–19 โดยเพ่ิม

โอกาสในการเข,าถึงการศึกษาฟíìนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู,           ( Learning Loss Recovery ) ให,กับ

ผู,เรียนทุกระดับรวมท้ังลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู,เรียน 

ข1อท่ี 6. ส8งเสริมการจัดการเรียนรู, ผ8านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน,นให,ผู,เรียนมีส8วนร8วมและมีปฏิสัมพันธWกับ

กิจกรรมการเรียนรู,ผ8านการปฏิบัติท่ีหลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัด และประเมินผลในช้ันเรียน 

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู,และสมรรถนะของผู,เรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ 

  ข1อท่ี 8. มุ8งเน,นการใช,เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู,ทุกระดับ 

ผลการปฏิบัติตามโครงการน้ีส-งผลถึงมาตรฐาน 
               มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู,เรียน     

  มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู,บริหารสถานศึกษา 

  มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน,นผู,เรียนเปgนสำคัญ 

                     มาตรฐานท่ี 4  ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
ผู1รับผิดชอบ          นายสมศักด์ิ  โพธ์ิแย,ม 

ลักษณะโครงการ       โครงการต8อเน่ือง 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดป~การศึกษา 2565 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 จากผลการประเมินโครงการจัดสภาพแวดล,อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต8อการจัดการเรียนรู,อย8างมี

คุณภาพ ประจำปy 2564 พบว8าการดำเนินกิจกรรมต8างๆในโครงการไม8สามารถดำเนินการตามแผนท่ีต้ังไว,

เน่ืองจากปfจจัยต8างๆตามสถานการณWบ,านเมือง เช8นกรณีโรคระบาดจากเช้ือไวรัสโคโรน8า (โควิด19) ทำให,กิจกรรม

ต8างๆถูกระงับไป 
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 ดังน้ันโรงเรียนบ,านแก8งวิทยา จึงได,ดำเนินการจัดทำโครงการน้ีข้ึนในปyการศึกษา 2565 เพ่ือพัฒนา

นักเรียนให,เปgนบุคคลท่ีมีคุณภาพท้ังด,านร8างกาย จิตใจ สติปfญญา ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถี

ชีวิตท่ีเปgนความสุขตามท่ีสังคมมุ8งหวัง 

สถานศึกษามีภารกิจหลักคือการจัดการศึกษาแก8ผู,เรียนให,เกิดการเรียนรู,ท้ังในและนอก  ห,องเรียน

โดยมีการบริหารจัดการด,านอาคารสถานท่ี ให,มีความสะอาด ร8มร่ืน สวยงาม ปลอดภัย มีกิจกรรมการจัดการ

ส่ิงแวดล,อมเพ่ือเสริมสร,างบรรยากาศท่ีเอ้ืออำนวยต8อการเรียนรู,และการปฏิบัติงาน โดยให,ครูนักเรียน  และชุมชน

มีส8วนร8วมในการดำเนินงานอย8างมีระบบ เพ่ือสร,างสภาพแวดล,อม ทางกายภาพท่ีดี เอ้ือต8อการจัดการเรียนรู,อย8าง

มีคุณภาพ จึงเห็นสมควรจัดโครงการจัดสภาพแวดล,อม ทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต8อการจัดการเรียนรู,อย8างมี

คุณภาพข้ึน 

 2.  วัตถุประสงคH 
 เพ่ือให,สถานศึกษามีสภาพแวดล,อมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอกห,องเรียนท่ีดี  และสภาพแวด

ส,อมทางสังคมท่ีเอ้ือต8อการจัดการเรียนรู,และมีความปลอดภัย 

 3.  เปYาหมาย     

    เปYาหมายเชิงปริมาณ 
      1. สภาพแวดล,อมภายในโรงเรียนสะอาด ร8มร่ืน  สวยงาม มีความปลอดภัย ร,อยละ 90 

     2. อาคารเรียน อาคารประกอบ มีสภาพดี สะอาด สวยงามและปลอดภัย ร,อยละ 90 

      3. โรงเรียนมีแหล8งเรียนรู,ท่ีเอ้ือต8อการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน  ร,อยละ 90 

 

    เปYาหมายเชิงคุณภาพ 
      1.  นักเรียนร,อยละ 90 เกิดการเรียนรู,อย8างมีคุณภาพ 

 2.  อาคารเรียนอาคารประกอบมีคุณภาพพร,อมใช,ในกิจกรรมการเรียนการสอน  ได,อย8างมีประสิทธิภาพ 

      3.  ครูและนักเรียนใช,แหล8งเรียนรู,ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย8างปลอดภัย 

 

4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู,รับผิดชอบ 

1. การวางแผนและระบบการปฏิบัติงาน (Plan) 
-เสนอโครงการ 

-ประชุมวางแผน 

-ออกคำส่ังปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

มีนาคม 2565 

พฤษภาคม 2565 

พฤษภาคม 2565 

 

 

 

 

นายสมศักด์ิ  โพธ์ิแย,ม 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู,รับผิดชอบ 

2. การดำเนินการตามแผนและระบบการปฏิบัติงาน 
(Do) 
-กิจกรรม ปรับปรุงซ8อมแซมอาคารเรียนอาคาร

ประกอบ 

-กิจกรรม ปรับปรุงแหล8งเรียนรู, 

-กิจกรรม ซ8อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค 

-กิจกรรม รักษาความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศนW 

-กิจกรรม เพ่ือชาติ ศาสนW กษัตริยW 

-กิจกรรม โรงเรียนปลอดขยะ 

-กิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัย 

ตลอดปyการศึกษา 

 

นายสมศักด์ิ  โพธ์ิแย,ม 

3. การตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
-ประเมินผลและสรุปผล 

มีนาคม 2566 นายสมศักด์ิ  โพธ์ิแย,ม 

4. การปรับปรุงและพัฒนา (Action) 
-รายงานผลการดำเนินโครงการ 

มีนาคม 2566 นายสมศักด์ิ  โพธ์ิแย,ม 

 

5.  งบประมาณท่ีใช1    109,000  บาท 
 

6.  รายละเอียดการใช1งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และคำช้ีแจงการใช, 

งบประมาณ 

งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและและกิจกรรม 
ตอบแทน ใช,สอย วัสดุ 

ปรับปรุงซ8อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ 25,000 10,000  15,000 

ปรับปรุงแหล8งเรียนรู, 20,000 10,000  10,000 

ซ8อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค 20,000   20,000 

รักษาความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศนW 30,000 10,000  20,000 

เพ่ือชาติ ศาสนWกษัตริยW 5,000   5,000 

โรงเรียนปลอดขยะ 9,000   9,000 

สถานศึกษาปลอดภัย     

รวมงบประมาณท่ีใช1ท้ังส้ิน 109,000 30,000  79,000 

หมายเหตุ ขอถัวจ-ายทุกรายการ 
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7.  ระยะเวลาการใช1งบประมาณ 

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

ไตรมาสท่ี 4 
( 1 ก.ค. 65-30 ก.ย. 65) 

ไตรมาสท่ี 1 
( 1 ต.ค. 65-31 ธ.ค. 65) 

ไตรมาสท่ี 2 
( 1 ม.ค. 66-31 มี.ค. 66) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

30,000  30,000  30,000  19,000  

 

8.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช1 
ผลผลิต 
1.โรงเรียนมีสภาพแวดล,อมท่ีดี มี

บรรยากาศร8มร่ืน ปลอดภัย 

2.อาคารเรียนอาคารประกอบได,รับการ

ดูแลให,มีสภาพดี ปลอดภัย 

 

สังเกต   

สัมภาษณW 

สอบถาม 

 

แบบสังเกต 

แบบสัมภาษณW 

แบบสอบถาม 

ผลลัพธH 
1.บริเวณโรงเรียนสะอาด ร8มร่ืน นักเรียนมี

ความสุขและปลอดภัย 

2.อาคารเรียนอาคารประกอบมีสภาพดี 

สามารถใช,งานได,อย8างมีประสิทธิภาพ 

 

สังเกต 

สัมภาษณW 

สอบถาม 

 

แบบสังเกต 

แบบสัมภาษณW 

แบบประเมิน 

 

9.  ผลท่ีคาดว-าจะได1รับ 

          1.   สภาพอาคารเรียน อาคารประกอบ มีความม่ันคง ปลอดภัย พร,อมใช,งาน เอ้ือต8อการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน 

2.   บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด ร8มร่ืน สวยงาม ส8งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู, 

3.  .นักเรียนมีนิสัยใฝÅเรียนรู, มีทักษะในการคิดวิเคราะหW และแสวงหาความรู,ด,วยตนเองอย8างสม่ำเสมอ 

 

 

                                 (ลงช่ือ)              ผู,รับผิดชอบโครงการ 

          (นายสมศักด์ิ    โพธ์ืแย,ม ) 

 

 

 

        (ลงช่ือ)     ผู,เสนอโครงการ 

            (นายสมศักด์ิ    โพธ์ิแย,ม) 

                หัวหน,างานกลุ8มบริหารงานท่ัวไป 
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(ลงช่ือ)              ผู,เห็นชอบโครงการ 

                       ( นายสุรกิจ  นองขมวด) 

             หัวหน,ากลุ8มบริหารแผนงานและประกันคุณภาพ 

 

 

 

                                   (ลงช่ือ)              ผู,เห็นชอบโครงการ 

              ( นางเจริญสินธุW   มุสิกปาน) 

                       หัวหน,ากลุ8มบริหารงบประมาณ 

 

 

 

                                   (ลงช่ือ)              ผู,เห็นชอบโครงการ 

                ( นายประดิษฐW  เจนดี  ) 

        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

 

 

              (ลงช่ือ)     ผู,อนุมัติโครงการ 

                         ( นายเกียรติศักด์ิ  วจีศิริ ) 

                   ผู,อำนวยการโรงเรียนบ,านแก8งวิทยา 
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โครงการ  3.4 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
                              และการจัดการเรียนรู1 
กิจกรรมในโครงการ รหัสกิจกรรม 341 ช่ือกิจกรรม การจัดทำเว็บไซตWโรงเรียน  
 รหัสกิจกรรม 342 ช่ือกิจกรรม การจัดทำเอกสาร วารสารของโรงเรียน 

 รหัสกิจกรรม 343 ช่ือกิจกรรม ปรับปรุงระบบอินเทอรWเน็ต และกล,อง 

วงจรภายในโรงเรียน 

   รหัสกิจกรรม 344 ช่ือกิจกรรม จัดทำเอกสาร แผ8นป�ายไวนิล ข8าวสาร 

ต8างๆ ของทางโรงเรียน 

สนองกลยุทธHโรงเรียนท่ี กลยุทธWท่ี  3  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
จุดเน1น สพฐ.   ข,อท่ี 2. เสริมสร,างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด,วยระบบ 

มาตรฐานความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platfrom) 

 ข,อท่ี 8. มุ8งเน,นการใช,เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู,ทุกระดับ 

ผลการปฏิบัติตามโครงการน้ีส-งผลถึงมาตรฐาน    
มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ     

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหาร

จัดการและการจัดการเรียนรู, 

ลักษณะโครงการ โครงการต8อเน่ือง 
ผู1รับผิดชอบ  นางสาวกัญญารัตนW  ม่ิงมิตร  

ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปyการศึกษา  2565  

 

1.  หลักการและเหตุผล 
 จากผลการประเมินโครงการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรู, ประจำปyการศึกษา 2564 พบว8าการดำเนินกิจกรรมต8าง ๆ ของโครงการในบางกิจกรรมไม8สามารถ

ดำเนินการได, เนื่องจากเกิดสถานการณWเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดในปyดังกล8าว อย8างไรก็ตามทางโรงเรียน

บ,านแก8งวิทยาได,ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของโครงการท่ีช8วยให,การจัดการศึกษาพัฒนาย่ิงข้ึนไป 

 ตามยุทธศาสตรW  ข,อที่  3  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู,บริหารสถานศึกษา สถานศึกษา

ต,องจัดระบบการจัดหาการพัฒนา  และการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อให,ใช,ในการบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรู,ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  ดังนั้นการสื่อสารและการประชาสัมพันธWของโรงเรียนจึงมี

ความสำคัญในการเปgนสื่อประสานให,เกิดความเข,าใจตรงกันระหว8างโรงเรียนกับชุมชนเปgนข,อมูลในการเผยแพร8

ข8าวสารต8างๆ ของโรงเรียนสู8ชุมชน  
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 จากหลักการดังกล8าวเห็นสมควรให,มีการจัดทำโครงการจัดระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือ

สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู,  ซึ่งทางโรงเรียนได,ตระหนักเห็นถึงความสำคัญในข,อนี้ และ

เพื่อให,การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  การจัดการเรียนรู,  ตลอดถึง

การสื่อสารประชาสัมพันธWระหว8างโรงเรียน นักเรียน และชุมชน ตลอดจนการติดตั้งซ8อมแซมกล,องวงจรปòดภายใน

โรงเรียนให,มีคุณภาพดีมากย่ิงข้ึน  

 

2.  วัตถุประสงคH 
1. เพ่ือจัดระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศและกล,องวงจรปòดภายในโรงเรียน 

2. เพ่ือพัฒนาบริการเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังด,านบริการจัดการและการจัดการเรียนรู,ท่ีเหมาะสม 

3.    เปYาหมาย     

      3.1  เชิงปริมาณ 
นักเรียน ผู,ปกครอง ชุมชน  จำนวนอย8างน,อย  ร,อยละ 85  มีความพึงพอใจต8อการจัดการ

สารสนเทศ และกล,องวงจรปòดของโรงเรียนในระดับมากท่ีสุด 

 3.2  เชิงคุณภาพ 
นักเรียน  ผู,ปกครอง  ชุมชน  ได,รับข,อมูลข8าวสารจากทางโรงเรียน  การจัดการสารสนเทศและ

การจัดการกล,องวงจรปòดมีความพึงพอใจต8อการดำเนินการ  อยู8ในระดับมากท่ีสุด 

 

4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู1รับผิดชอบ 
1. การวางแผนและระบบการปฏิบัติงาน (Plan) 

-เสนอโครงการ 

-ออกคำส่ังปฏิบัติงาน 

 

 

24  มีนาคม - 

พฤษภาคม  65 

 

 

 

นางสาวกัญญารัตน6  มิ่งมิตร 

2. 

 

การดำเนินการตามแผนและระบบการปฏิบัติงาน 
(Do) 

 

 

 

 

    

 - เว็บไซตWโรงเรียน 

-การจัดเอกสารวารสาร 

ตลอดปyการศึกษา 2565 

ตลอดปyการศึกษา 2565 

นางสาวกัญญารัตน6  มิ ่งมิตร
นางสาวกัญญารัตน6  มิ่งมิตร 

 -จัดการอินเทอรWเน็ตและกล,องวงจรปòด ตลอดปyการศึกษา 2565 ครูสมศักด์ิ โพธ์ิแย,ม  

 -จัดทำแผ8นป�ายไวนิล ข8าวสารต8าง ๆ ของทาง

โรงเรียน 

 

ตลอดปyการศึกษา 2565 

 

นางสาวกัญญารัตน6  มิ่งมิตร 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู1รับผิดชอบ 

3. การตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
-ประเมินผลและสรุปผล 

 

มีนาคม  66 

 

นางสาวกัญญารัตน6  มิ่งมิตร 

4. การปรับปรุงและพัฒนา (Action) 
-รายงานผลการดำเนินโครงการ 

 

มีนาคม  66 

 

นางสาวกัญญารัตน6  มิ่งมิตร 

 
5.  งบประมาณท่ีใช1  งบประมาณ  20,700  บาท 

 

6.  รายละเอียดการใช1งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และคำช้ีแจงการใช1 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามรายการและและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช1สอย วัสดุ 

1. การจัดทำเว็บไซตWโรงเรียน เงินอุดหนุน  3,210  

2. การจัดทำเอกสาร  วารสารของโรงเรียน เงินอุดหนุน   500 

3. จัดทำเอกสาร  แผ8นป�ายไวนิล  ข8าวสาร    

ต8าง ๆ ของทางโรงเรียน 

เงินอุดหนุน  2,590  

4. ปรับปรุงระบบอินเทอรWเน็ต กล,องงวงจรปòด

ภายในโรงเรียนและบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

เงินอุดหนุน   14,400 

รวมงบประมาณท่ีใช1ท้ังส้ิน 20,700  5,800 14,900 
รวมท้ังส้ิน 20,700 

หมายเหตุ ขอถัวจ-ายทุกรายการ 

7.  ระยะเวลาการใช1งบประมาณ 

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

ไตรมาสท่ี 4 
( 1ก.ค. 65 -30 ก.ย.65 ) 

ไตรมาสท่ี 1 
(1 ต.ค. 65 -31 ธ.ค.65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 ม.ค. 66-31 มี.ค. 66) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

13,490  2,000  3,210  2,000  
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8.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช1 
ผลผลิต 
นักเรียน ผู,ปกครอง ชุมชน  จำนวนอย8าง

น,อย  ร,อยละ 85 มีความพึงพอใจต8อการ

จัดการสารสนเทศ และกล,องวงจรปòดของ

โรงเรียนในระดับมากท่ีสุด 

 

การสำรวจ /  การสอบถาม 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

ผลลัพธH 
นักเรียน  ผู,ปกครอง  ชุมชน  ได,รับข,อมูล

ข8าวสารจากทางโรงเรียน  การจัดการ

สารสนเทศและการจัดการกล,องวงจรปòด

มีความพึงพอใจต8อการดำเนินการ  อยู8ใน

ระดับมากท่ีสุด 

 

 
การสำรวจ /  การสอบถาม 

 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 

9.  ผลท่ีคาดว-าจะได1รับ 

  1. สถานศึกษามีระบบอินเทอรWเน็ตและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีดีข้ึน เพ่ือการบริหาร        

จัดการและการจัดการเรียนรู,ท่ีดีย่ิงข้ึน 

2.  ชุมชนกับโรงเรียนมีความสัมพันธWและมีความเข,าใจตรงกัน 
  3. สารประชาสัมพันธWได,รับความนิยมและเปgนท่ีช่ืนชอบของครู นักเรียน ผู,ปกครอง 

  4. ชุมชนให,ความสนับสนุนโรงเรียนในด,านต8างๆ อย8างดี 

  5. คณะครูนักเรียนและผู,ปกครองมีความพึงพอใจต8อการดูแลปรับปรุงเทคโนโลยีและกล,อง 

                    วงจรปòดของโรงเรียน  

 

 

(ลงช่ือ                      ผู,รับผิดชอบโครงการ 

(นางสาวกัญญารัตนW  ม่ิงมิตร) 

ครูอัตราจ,าง 

 

 

 

(ลงช่ือ)      ผู,เสนอโครงการ 

(นายสมศักด์ิ  โพธ์ิแย,ม) 

หัวหน,ากลุ8มบริหารงานท่ัวไป 
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(ลงช่ือ)              ผู,เห็นชอบโครงการ 

                       ( นายสุรกิจ  นองขมวด) 

             หัวหน,ากลุ8มบริหารแผนงานและประกันคุณภาพ 

 

 

 

 

          (ลงช่ือ)                  ผู,เห็นชอบโครงการ 

         (นางเจริญสินธุW  มุสิกปาน) 

             หัวหน,ากลุ8มบริหารงบประมาณ 

 

 

 

          (ลงช่ือ)                     ผู,เห็นชอบโครงการ 

         (นายประดิษฐW  เจนดี) 

         ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

 

 

 

         (ลงช่ือ)          ผู,อนุมัติโครงการ 

                  (นายเกียรติศักด์ิ  วจีศิริ) 

                                                       ผู,อำนวยการโรงเรียนบ,านแก8งวิทยา
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ช่ือโครงการ   4.1 พัฒนาครูและบุคลากรให1มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพด1านการบริหารงานบุคคล 
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมภายในโครงการ  รหัสกิจกรรม 411  ช่ือกิจกรรม พัฒนาด,านการบริหารงานบุคคล ตามปรัชญา 

                                                                        เศรษฐกิจพอเพียง 

            รหัสกิจกรรม 412 ช่ือกิจกรรม ส8งเสริมขวัญและกำลังใจ   
            รหัสกิจกรรม 413  ช่ือกิจกรรม  กิจกรรมส8งเสริมวิทยฐานะ    
   รหัสกิจกรรม 414  ช่ือกิจกรรม  ศึกษาดูงานโรงเรียนต,นแบบ  

                                                                        โรงเรียนมาตรฐานสากล   โรงเรียนในฝfน และ  

                                                                        ประเทศอาเซียน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สนองกลยุทธHโรงเรียน ท่ี  
กลยุทธHท่ี   4  :   พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จุดเน1น สพฐ.   
ข1อท่ี 5. จัดการอบรมครูโดยใช,พ้ืนท่ีเปgนฐาน พร,อมกับการเสริมทักษะการสอนแบบ

ออนไลนW อย8างมีประสิทธิภาพ และการให,ความรู,ด,านการวางแผนและการสร,างวินัยด,าน

การเงินและการออม เพ่ือแก,ไขปfญหาหน้ีสินครู 
ข1อท่ี 8. มุ8งเน,นการใช,เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู,ทุกระดับ 

ผลการปฏิบัติตามโครงการน้ีส-งผลถึงมาตรฐาน   
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

       2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให,มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  

ผู1รับผิดชอบ          นายนพดล   มุสิกปาน 

ลักษณะโครงการ    โครงการต8อเน่ือง 

ระยะเวลาการดำเนินงาน     เมษายน 2565 -  มีนาคม 2566 

 

1.หลักการและเหตุผล 
จากผลการประเมินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรให,มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพด,านการ

บริหารงานบุคคลตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำป~  2564  พบว-า  การดำเนินกิจกรรมต8างๆในโครงการไม8

สามารถดำเนินการตามแผนท่ีต้ังไว,อย8างครบถ,วนเน่ืองจากปfจจัยต8างๆตามสถานการณWบ,านเมือง เช8น กรณีโรค

ระบาดจากเช้ือไวรัสโคโรน8า(โควิด19) ทำให,กิจกรรมมีการปรับเปล่ียนรูปแบบ สถานท่ีตามความเหมาะสม น้ัน 

อย-างไรก็ตาม  ทางโรงเรียนบ1านแก-งวิทยา ได1ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการที่ช8วย

ส8งเสริมพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา อีกท้ังโครงการน้ียังได1สอดคล1องกับกลยุทธHโรงเรียน     
กลยุทธHข1อท่ี 4 พัฒนาครูและบุคลากรให,มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ อีกด1วย 

      การบริหารและการจัดการศึกษาเปgนกลไกสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาในอันที่จะทำให,การปฏิรูป

การศึกษาขับเคลื่อนไปได,ทั้งระบบ โดยที่โรงเรียนบ,านแก8งวิทยามีการบริหารงานเปgน 6 กลุ8ม คือ กลุ8มบริหารงาน
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วิชาการ กลุ8มบริหารงบประมาณ กลุ8มบริหารบุคคล กลุ8มบริหารทั่วไป กลุ8มแผนงานและประกันคุณภาพ และกลุ8ม

กิจการนักเรียน ซึ่งมีการบริหารงานโดยคำนึงถึงหลักในการกระจายอำนาจและจัดสรรอำนาจหน,าที่ในแต8ละกลุ8ม 

เพื่อเปgนการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการบริหารจัดการศึกษาโดยใช,โรงเรียนเปgนฐาน  สถานศึกษา

สามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาได,อย8างเปgนระบบ  

    ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห8งชาติ พ.ศ. 2542  ได,กำหนดให,ครูต,องมีการพัฒนาตนเอง ในวิชาชีพ

ท่ีตนเองสอนอยู8สม่ำเสมอ    ครูทุกคนต,องเข,ารับการอบรม   ประชุม   สัมมนา  นำนักเรียนไปเข,าร8วม การแข8งขัน 

เพื่อวัดความรู,ในวิชาที่ได,เรียนมา ดังนั้น กลุ8มบริหารงานบุคคล งานบุคลากรและการพัฒนาบุคลากร ด,านการ

บริหาร กฎหมาย  จึงจำเปgนต,องใช,งบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณWในการปฏิบัติการ ในส8วนที่เกี่ยวข,องเพ่ือ

เก็บรวบรวม ข,อมูลการเข,ารับการอบรม  ประชุม  สัมมนา  นำนักเรียนไปเข,าร8วมการแข8งขัน เพื่อวัดความรู,ในวิชา

ท่ีได,เรียนมา  ของข,าราชการครูทุกคน 

                    กลุ8มบริหารงานบุคคล ได,เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคน ให,มีความก,าวหน,า จะนำมาซ่ึง

การพัฒนางานในหน,าท่ีรับผิดชอบ  น่ันก็คือ การพัฒนาผู,เรียนและชุมชนให,เข,มแข็ง 

2.วัตถุประสงคH 
      1. สถานศึกษาส8งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให,มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให,มีชุมชนการ

เรียนรู,ทางวิชาชีพมาใช,ในการพัฒนางานและการเรียนรู,ของผู,เรียน ให,จิตอาสาดี มีมรรยาท  

 

3. เปYาหมาย 
ด1านปริมาณ 
1.     สถานศึกษาส8งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให,มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ร,อยละ 85  

2.    จัดให,มีชุมชนการเรียนรู,ทางวิชาชีพมาใช,ในการพัฒนางานและการเรียนรู,ของผู,เรียน ร,อยละ 85 

ด1านคุณภาพ 
1. สถานศึกษาส8งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให,มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพมากข้ึน 

2. ชุมชนการเรียนรู,ทางวิชาชีพมาใช,ในการพัฒนางานและการเรียนรู,ของผู,เรียนมากข้ึน 

6. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
          4.1 กิจกรรมท่ี  1 พัฒนาด,านการบริหารงานบุคคล   ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

          4.2  กิจกรรมท่ี 2 จัดกิจกรรมส8งเสริมขวัญและกำลังใจ   

          4.3 กิจกรรมท่ี  3 กิจกรรมส8งเสริมวิทยฐานะ 

          4.4 กิจกรรมท่ี  4 ศึกษาดูงานโรงเรียนต,นแบบ โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนในฝfน และประเทศ 

อาเซียน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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วิธีการดำเนินงาน 

ท่ี งาน/กิจกรรม เวลา ผู1รับผิดชอบ สถานท่ีดำเนินงาน 
1. การวางแผนและระบบการปฏิบัติงาน Plan) 

-เสนอโครงการ 

-ประชุมวางแผน 

-ออกคำส่ังปฏิบัติงาน 

 

มี.ค. 65 

มี.ค. 65 

มี.ค. 65 

 

ครูนพดล 

คณะครูทุกคน 

คณะครูทุกคน 

 

 

โรงเรียนบ,านแก8งวิทยา 

2. 

 

การดำเนินการตามแผนและระบบการปฏิบัติงาน (Do)  
-การจัดทำแผนการพัฒนาครู 

-  ดำเนินการพัฒนาครู 

-  จัดครูเข,ารับการพัฒนาและอบรมตามหลักสูตรท่ี ทำการ

สอน , พัฒนาด,านการบริหารงานบุคคล , กิจกรรมส8งเสริม

ขวัญและกำลังใจ  กิจกรรมส8งเสริมวิทยฐานะ  ทัศนศึกษา  

ดูงาน ของครู 

-ครูผู,เข,ารับการพัฒนาและอบรม รายานผลการพัฒนาและ

อบรมต8อผู,บริหารสถานศึกษา 

-ประเมินครูหลังการพัฒนาและอบรม 

 

 

มี.ค. 65 - 

พ.ค.  66 

 

 

คณะครูทุกคน 

 

 

 

โรงเรียนบ,านแก8งวิทยา 

3. การตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
-ประเมินผลและสรุปผล 

 

มี.ค. 66 

 

ครูนพดล 

 

 

โรงเรียนบ,านแก8งวิทยา 

4. การปรับปรุงและพัฒนา (Action) 
-รายงานผลการดำเนินโครงการ 

 

มี.ค. 66 

 

ครูนพดล 

 

 

โรงเรียนบ,านแก8งวิทยา 

 

7. งบประมาณท่ีใช1 67,000  บาท 
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    6.  รายละเอียดการใช1งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และคำช้ีแจงการใช, 

งบประมาณ 

งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและและกิจกรรม 
ตอบแทน ใช,สอย วัสดุ 

พัฒนาด,านการบริหารงานบุคคล งานธุรการ 10,000   10,000 

,กิจกรรมส8งเสริมขวัญและกำลังใจ   

กิจกรรมส8งเสริมวิทยฐานะ   

3,000 

4,000 

  

3,000 

4,000 

ทัศนศึกษา  ดูงาน ของครู 50,000  50,000  

รวมงบประมาณท่ีใช1ท้ังส้ิน 67,000  50,000 67,000 
หมายเหตุ ขอถัวจ-ายทุกรายการ 

7.  ระยะเวลาการใช1งบประมาณ 

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

ไตรมาสท่ี 4 
( 1 ก.ค. 65-30 ก.ย. 65) 

ไตรมาสท่ี 1 
( 1 ต.ค. 65-31 ธ.ค. 65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 
( 1 ม.ค. 66-31 มี.ค. 66) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

    10,000    

    3,000    

    4,000    

    50,000    

 

8.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช1 
1. สถานศึกษาส8งเสริม สนับสนุน 

พัฒนาครู บุคลากรให,มีความเช่ียวชาญ 

ทางวิชาชีพ ร,อยละ 85 

2. จัดให,มีชุมชนการเรียนรู,ทางวิชาชีพ 

มาใช,ในการพัฒนางานและการเรียนรู, 

ของผู,เรียน  ร,อยละ 85 

 

 

-สัมภาษณW 

-สอบถาม 

-สังเกต 

 

 

-แบบสัมภาษณW 

-แบบสอบถาม 

-แบบสังเกต 

-ภาพถ8าย 
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9.  ผลท่ีคาดว-าจะได1รับ 

                1. สถานศึกษาส8งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให,มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  

                    มีประสิทธิภาพสูงสุด  

      2. จัดให,มีชุมชนการเรียนรู,ทางวิชาชีพมาใช,ในการพัฒนางานและการเรียนรู,ของผู,เรียน ในวิชาชีพ  

ช้ันสูงต8อไป เพ่ือให,มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

 

 

       (ลงช่ือ) ............... .....................  .......ผู,รับผิดชอบโครงการ           

              (นายนพดล  มุสิกปาน) 

 

 

 

   (ลงช่ือ).........................................    .  .  .ผู,เสนอโครงการ 

                   (นายนพดล  มุสิกปาน) 

                                         หัวหน,ากลุ8มบริหารงานบุคคล 

 

 

 

      (ลงช่ือ) ............... ... ............................ ผู,เห็นชอบโครงการ 

          (นายสุรกิจ  นองขมวด) 

                                   หัวหน,ากลุ8มแผนงานและประกันคุณภาพ 

 

 

 

 

        (ลงช่ือ)….................. ..........................ผู,เห็นชอบโครงการ 

           (นางเจริญสินธุW   มุสิกปาน) 

                                       หัวหน,ากลุ8มบริหารงบประมาณ 
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(ลงช่ือ)......................... ........................ผู,เห็นชอบโครงการ 

                                                  (นายประดิษฐW  เจนดี) 

              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ,านแก8งวิทยา 

 
 
 
 
 
   

(ลงช่ือ)....................... ..........................ผู,อนุมัติโครงการ 

           (นายเกียรติศักด์ิ  วจีศิริ) 

              ผู,อำนวยการโรงเรียนบ,านแก8งวิทยา



1 

 
โครงการ   4.2 บริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
กิจกรรมในโครงการ   รหัสกิจกรรม 421  ช่ือกิจกรรม  ระบบดูแลช8วยเหลือนักเรียน 

สนองกลยุทธHโรงเรียน ท่ี  
                     กลยุทธWท่ี 1  :  พัฒนาคุณภาพผู,เรียนตามมาตรฐานการศึกษา 

จุดเน1น สพฐ.   

ข1อท่ี 1. เร8งแก,ปfญหากลุ8มผู,เรียนท่ีได,รับผลกระทบจากสถานการณWการแพร8ระบาดของโรคโค

วิด–19 โดยเพ่ิมโอกาสในการเข,าถึงการศึกษาฟíìนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู,  ( Learning 

Loss Recovery ) ให,กับผู,เรียนทุกระดับรวมท้ังลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู,เรียน 

ข1อท่ี 6. ส8งเสริมการจัดการเรียนรู, ผ8านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน,นให,ผู,เรียนมีส8วนร8วมและ

มีปฏิสัมพันธWกับกิจกรรมการเรียนรู,ผ8านการปฏิบัติท่ีหลากหลายรูปแบบ (Active Learning)  มี

การวัด และประเมินผลในช้ันเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู,และสมรรถนะของผู,เรียน 

(Assessment for Learning) ทุกระดับ 

  ข1อท่ี 8. มุ8งเน,นการใช,เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู,ทุกระดับ  

ผลการปฏิบัติตามโครงการน้ีส-งผลถึงมาตรฐาน     

  มาตรฐานท่ี   3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน,นผู,เรียนเปgนสำคัญ 

           3.1 จัดการเรียนรู,ผ8านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกตWใช, 

       ในชีวิตประจำวันได,  

                     3.2  ใช,ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล8งเรียนรู,ท่ีเอ้ือต8อการเรียนรู,  

ผู1รับผิดชอบ        นายเสฏฐวุฒิ   รอดอินทรW 

ลักษณะโครงการ          ต8อเน่ือง 

ระยะเวลาดำเนินการ     ตลอดปyการศึกษา 2565 

 

1.  หลักการและเหตุผล 
  จากผลการประเมินโครงการส-งเสริมการเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล-งเรียนรู1ท่ีเอ้ือต-อการ

จัดการเรียนรู1 ประจำป~  2564  พบว-า  การดำเนินกิจกรรมต8างๆในโครงการไม8สามารถดำเนินการตามแผนท่ีต้ัง

ไว,อย8างครบถ,วนเน่ืองจากปfจจัยต8างๆตามสถานการณWบ,านเมือง เช8น กรณีโรคระบาดจากเช้ือไวรัสโคโรน8า(โควิด

19) ทำให,กิจกรรมมีการปรับเปล่ียนรูปแบบ สถานท่ีตามความเหมาะสม น้ัน 

อย-างไรก็ตาม  ทางโรงเรียนบ1านแก-งวิทยา ได1ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการ
บริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ซ่ึงเปvนกิจกรรมระบบดูแลช-วยเหลือนักเรียน เปgนกิจกรรมท่ีสนองโครงการ ซ่ึง 

กิจกรรมระบบดูแลช8วยเหลือนักเรียนในพระราชบัญญัติการศึกษาแห8งชาติ พุทธศักราช 2542 ได,กำหนดความมุ8ง

หมายห,พัฒนานักเรียนให,เปgนบุคคลท่ีมีคุณภาพท้ังด,านร8างกาย จิตใจ สติปfญญา ความสามารถ มีคุณธรรม 

จริยธรรม และมีวิถีชีวิตท่ีเปgนความสุขตามท่ีสังคมมุ8งหวัง โดยผ8านกระบวนการทางการศึกษาในรูปแบบของระบบ

ดูแลช8วยเหลือนักเรียน โดยต,องอาศัยความร8วมมือจากผู,ท่ีเก่ียวข,องทุกฝÅาย ครูทุกคนในโรงเรียน ซ่ึงมีครูท่ีปรึกษา
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เปgนหลักสำคัญในการดำเนินการช8วยเหลือนักเรียน เพ่ือให,นักเรียนเปgนบุคคลท่ีมีความสามารถ และมีคุณลักษณะ

ท่ีพึงประสงคWของสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให,เติบโต งอกงาม เก8ง ดี และมีความสุข 

อีกท้ังโครงการน้ียังได1สอดคล1องกับกลยุทธHโรงเรียนกลยุทธWข,อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู,เรียนตามมาตรฐาน

การศึกษาอีกด,วย ดังน้ัน ในปyการศึกษา 2565 โรงเรียนบ,านแก8งวิทยา จึงได,ดำเนินการจัดทำโครงการน้ีข้ึนใน     ปy

การศึกษา2565 เพ่ือเสริมสร,าง เพ่ิมพูนและส-งเสริมสมรรถนะการเรียนรู,และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู,เรียนให,

ดีย่ิงข้ึนต8อไป 

2.  วัตถุประสงคH 
  2.1 เพ่ือให,นักเรียนได,รับการดูแลช8วยเหลือนักเรียนอย8างท่ัวถึงและใกล,ชิด 

 2.2 เพ่ือให,นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีดี รู,จักตนเองและควบคุมตนเองได, 

 2.3 เพ่ือให,นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเปgนไทย และห8างไกลยาเสพติด  

               2.4  เพื่อให, โรงเรียนมีระบบอยู8แลช8วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลช8วยพัฒนา

นักเรียนในด,านต8างๆ อีกท้ังยังเปgนการ ช8วยเหลือนักเรียนท่ีมี ปfญหาในเร่ืองต8างๆ 

3.  เปYาหมาย     

          3.1  เชิงปริมาณ 
3.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ,านแก8งวิทยาร,อยละ 85   คนได,รับการดูแลช8วยเหลือ ส8งเสริม ป�องกันและ

แก,ปfญหา โดยมีวิธีการและเคร่ืองมือสำหรับครูประจำช้ันหรือครูท่ีปรึกษา และบุคลากรท่ีเก่ียวข,องเพ่ือให,

นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคWและปลอดภัยจากสารเสพติด 

 3.2  เชิงคุณภาพ 
 3.2.1. นักเรียนโรงเรียนบ,านแก8งวิทยาร,อยละ  85  เปgนบุคคลท่ีพึงประสงคWของสังคม  

 3.2.2. บุคลากรในโรงเรียนบ,านแก8งวิทยา ผู,ปกครองและชุมชนเข,ามามีส8วนร8วมในการบริหารงานระบบ

ดูแลช8วยเหลือนักเรียนในทุกมิติ  

 

4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู,รับผิดชอบ 

1. การวางแผนและระบบการปฏิบัติงาน (Plan) 

-เสนอโครงการ 

-ออกคำส่ังแต8งต้ังคณะทำงาน 

17-27 มีนาคม 2565 

27 มีนาคม  2565 

18 พฤษภาคม  2565 

นายเสฏฐวุฒิ   รอดอินทรW 

2. การดำเนินการตามแผนและระบบการ

ปฏิบัติงาน(Do) 

-กิจกรรมเย่ียมบ,านนักเรียน 

-กิจกรรมรณรงคWวันงดสูบบุหร่ีโลก(31 พ.ค) 

-กิจกรรมอบรมให,ความรู,เร่ืองยาเสพติด 

(26 มิ.ย) 

-กิจกรรมพัฒนางานระบบดูแลช8วยเหลือฯ 

 

 

 

24 พ.ค. -24 มิ.ย.2565 

31  พฤษภาคม  2565 

26  มิถุนายน  2565 

 

ตลอดปyการศึกษา 

 

 

 

นายเสฏฐวุฒิ   รอดอินทรW

และคณะครูท่ีปรึกษาแต8ละ

ระดับช้ัน 
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-กิจกรรมป�องกันดูแลความปลอดภัยของ

นักเรียนภายในโรงเรียน 

 

 

-กิจกรรมตรวจหาสารเสพติดในนักเรียน 

 

 

-กิจกรรมพัฒนา ส8งเสริมและสนับสนุน

ศักยภาพของผู,เรียนให,พัฒนาเต็มศักยภาพ 

ตลอดปyการศึกษา 

 

 

 

ตลอดปyการศึกษา 

 

 

 

ตลอดปyการศึกษา 

นายสมศักด์ิ  โพธ์ิแย,ม     

นายศราวุฒิ  ศักด์ิอมรชัย 

 

 

นายเสฏฐวุฒิ   รอดอินทรW 

นายสมศักด์ิ  โพธ์ิแย,ม 

นายศราวุฒิ  ศักด์ิอมรชัย 

 

นางแสงเดือน  อนุสรณW 

นายเสฏฐวุฒิ   รอดอินทรW 

นางสาววรารัตนW  ขันล้ือ 

3. การตรวจสอบและประเมินผล(Check) 

-ประเมินผลและสรุปผล 

1-15  มีนาคม  2566 

 

นายเสฏฐวุฒิ   รอดอินทรW 

 

4. การปรับปรุงและพัฒนา(Action) 

-รายงนผลการดำเนินโครงการ 

16-31  มีนาคม  2566 นายเสฏฐวุฒิ   รอดอินทรW 

 

 

5.  งบประมาณท่ีใช1   เงินอุดหนุน 15,000  บาท 
6.  รายละเอียดการใช1งบประมาณ 

กิจกรรม/และคำช้ีแจงการใช, 

งบประมาณ 

งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการละกิจกรรม 

ตอบแทน ใช,สอย วัสดุ 

1.กิจกรรมเย่ียมบ,านนักเรียน 9,000-  9,000-  

2.กิจกรรมรณรงคWวันงดสูบบุหร่ีโลก(31 พ.ค) 500-  500-  

3.กิจกรรมอบรมให,ความรู,เร่ืองยาเสพติด(26 มิ.ย) 1,500- 500- 1,000-  

4.กิจกรรมพัฒนางานระบบดูช8วยเหลือนักเรียน 1,000-  1,000-  

5.กิจกรรมป�องกันดูแลความปลอดภัยของนักเรียน

ภายในโรงเรียน 

1,000-  1,000-  

6.กิจกรรมงานดอกไม,(ตรวจหาสารเสพติดใน

นักเรียน) 

1,000-  1,000-  

7.กิจกรรมพัฒนา ส8งเสริมและสนับสนุนศักยภาพ

ของผู,เรียนให,พัฒนาเต็มศักยภาพ 

1,000-  1,000-  

รวมงบประมาณท่ีใช1ท้ังส้ิน 15,000- 500- 14,500  
หมายเหตุ ขอถัวจ-ายทุกรายการ 
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ท่ี งาน/กิจกรรม 

ประเภทของเงิน 

หมายเหตุ เงินอุดหนุน

การศึกษา 

รายหัวกิจกรรมพัฒนา

ผู,เรียน 

รายได,

สถานศึกษา 

1. กิจกรรมเย่ียมบ,านนักเรียน - 

รายหัวกิจกรรมทัศนศึกษา

ม.ต,น250บาท              

ม.ปลาย300บาท 

- 9,000- 

2. 
 
 

กิจกรรมรณรงคWวันงดสูบบุหร่ี

โลก(31 พ.ค) 

 
- 

รายหัวกิจกรรมทัศนศึกษา

ม.ต,น250บาท              

ม.ปลาย300บาท 

- 500- 

3. 
 
 

กิจกรรมอบรมให,ความรู,เร่ือง

ยาเสพติด(26 มิ.ย) 

 
- 

รายหัวกิจกรรมทัศนศึกษา

ม.ต,น250บาท              

ม.ปลาย300บาท 

- 1,500- 

4. 
 
 

กิจกรรมพัฒนางานบริหาร

กิจการนักเรียน 

 
- 

รายหัวกิจกรรมทัศนศึกษา

ม.ต,น250บาท               

ม.ปลาย300บาท 

- 1,000- 

5. 
 
 

กิจกรรมป�องกันดูแลความ

ปลอดภัยของนักเรียน   

ภายในโรงเรียน 
- 

รายหัวกิจกรรมทัศนศึกษา

ม.ต,น250บาท               

ม.ปลาย300บาท 

- 1,000- 

6. 
 

กิจกรรมงานดอกไม,(ตรวจหา

สารเสพติดในนักเรียน) 

- 
รายหัวกิจกรรมทัศนศึกษา

ม.ต,น250บาท              

ม.ปลาย300บาท 

- 1,000- 

7. 
 

กิจกรรมพัฒนา ส8งเสริมและ

สนับสนุนศักยภาพของผู,เรียน

ให,พัฒนาเต็มศักยภาพ 

- 
รายหัวกิจกรรมทัศนศึกษา

ม.ต,น250บาท               

ม.ปลาย300บาท 

- 1,000- 

 

7.  ระยะเวลาการใช1งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 3 
( 1 เม.ย. 66-30 มิ.ย. 66 

) 

ไตรมาสท่ี 4 
( 1 ก.ค. 60-31 ก.ย. 63)  

ไตรมาสท่ี 1 
( 1ต.ค. 65-31 ธค. 65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 
( 1ม.ค. 66-31 มี.ค. 66) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

(1)     9,000-        

(2)       500-        

(3)     1,500-    2,000-    

(4)     1,000-  1,000-  1,000-  1,000-  
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7.  ระยะเวลาการใช1งบประมาณ (ต-อ) 

(5)     1,000-  1,000-  1,000-  1,000-  

(6)     1,000-        

(7)     1,000-        

 

8.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช1 
ผลผลิต (Outputs)  

- นักเรียนโรงเรียนบ,านแก8งวิทยาร,อยละ 

85   คนได,รับการดูแลช8วยเหลือ ส8งเสริม 

ป�องกันและแก,ปfญหา โดยมีวิธีการและ

เคร่ืองมือสำหรับครูประจำช้ันหรือครูท่ี

ปรึกษา และบุคลากรท่ีเก่ียวข,องเพ่ือให,

นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคWและ

ปลอดภัยจากสารเสพติด 

 

-นิเทศ กำกับ ติดตาม 

การปฏิบัติงาน 

ตามโครงการ 

 

-แบบสรุปผล 

การดำเนินงาน 

โครงการ 

ผลลัพธH (Outcomes) 

- นักเรียนโรงเรียนบ,านแก8งวิทยาร,อยละ  

85  เปgนบุคคลท่ีพึงประสงคWของสังคม  

- บุคลากรในโรงเรียนบ,านแก8งวิทยา 

ผู,ปกครองและชุมชนเข,ามามีส8วนร8วมใน

การบริหารงานระบบดูแลช8วยเหลือ

นักเรียนในทุกมิติ  

 

 

-ประเมินการตามปฏิบัติการ

แผนงานโครงการ 

-นิเทศ กำกับ ติดตาม 

การปฏิบัติงานของครู 

สอบถามความคิดเห็น 

นักเรียน และทุกฝÅาย 

ท่ีเก่ียวข,อง-สังเกตพฤติกรรม 

 

-แบบบันทึก 

-แบบสำรวจ 

-แบบประเมิน 

 

9.  ผลท่ีคาดว-าจะได1รับ 

 1. นักเรียนร,อยละ85 ได,รับการดูแลช8วยเหลือนักเรียนอย8างท่ัวถึงและใกล,ชิด 

 2. นักเรียนร,อยละ85 มีพฤติกรรมท่ีดี รู,จักตนเองและควบคุมตนเองได, 

 3. นักเรียนร,อยละ85 มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเปgนไทย และห8างไกลยาเสพติด  

      4. โรงเรียนมีการดำเนินงาน ตามระบบดูแลช8วยเหลือนักเรียน 

   

 

 (ลงช่ือ)                                              ผู,รับผิดชอบโครงการ           

              (  นายเสฏฐวุฒิ   รอดอินทรW) 
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                      (ลงช่ือ)                   ผู,เสนอโครงการ 

                  (  นางแสงเดือน  อนุสรณW   ) 

              หัวหน,างานกลุ8มบริหารกิจการนักเรียน 

 

 

 

(ลงช่ือ)              ผู,เห็นชอบโครงการ 

                       ( นายสุรกิจ  นองขมวด) 

             หัวหน,ากลุ8มบริหารแผนงานและประกันคุณภาพ 

 

 

 

 

                                    (ลงช่ือ)                              ผู,เห็นชอบโครงการ 

                (   นางเจริญสินธุW       มุสิกปาน  ) 

                           หัวหน,ากลุ8มบริหารงบประมาณ 

 

 

 

 

                                     (ลงช่ือ)                   ผู,เห็นชอบโครงการ 

                        ( นายประดิษฐW  เจนดี  ) 

           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

 

 

 

                (ลงช่ือ)                             ผู,อนุมัติโครงการ 

                               ( นายเกียรติศักด์ิ  วจีศิริ ) 

                           ผู,อำนวยการโรงเรียนบ,านแก8งวิทยา



1 

 
โครงการ   4.3 แลกเปล่ียนเรียนรู1และให1ข1อมูลสะท1อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู1 
กิจกรรมในโครงการ รหัสกิจกรรม 431 กิจกรรม PLC 
  รหัสกิจกรรม 432 ส8งเสริมและสนับสนุนการเรียน   
สนองกลยุทธHโรงเรียน ท่ี  
                     กลยุทธWท่ี   4  :   พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จุดเน1น สพฐ.   
  ข1อท่ี 6. ส8งเสริมการจัดการเรียนรู, ผ8านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน,นให,ผู,เรียนมีส8วนร8วม  

    และมีปฏิสัมพันธWกับกิจกรรมการเรียนรู,ผ8านการปฏิบัติท่ีหลากหลายรูปแบบ  

    (Active Learning) มีการวัด และประเมินผลในช้ันเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู,และ  

    สมรรถนะของผู,เรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ 

ผลการปฏิบัติตามโครงการน้ีส-งผลถึงมาตรฐาน 
               มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน,นผู,เรียนเปgนสำคัญ 

ลักษณะโครงการ  โครงการต8อเน่ือง 
ผู1รับผิดชอบ    นายพิพัฒนW  พ่ึงอู† และ นางสาวรัชดาภรณW  กันสุข 

ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปyการศึกษา 2565 

 

1.  หลักการและเหตุผล 
จากผลการประเมินโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู1และให1ข1อมูลสะท1อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู1 ประจำปy 2564  พบว8าการดำเนินกิจกรรมต8าง ๆ ในโครงการสามารถดำเนินการตามแผนท่ีต้ังไว,

โดยมีร,อยละความสำเร็จท่ีร,อยละ 100 สูงกว8าค8าเป�าหมายโรงเรียนบ,านแก8งวิทยา ประจำปy 2564 แต8ยังมีบางจุด

ท่ีควรพัฒนาในบางกิจกรรม เช8น การเชิญวิทยากรภายนอกมามีส8วนร8วมในการนิเทศช้ันเรียน หรือ กิจกรรมสร,าง

สังคมแห8งการเรียนรู, (PLC) จึงได,นำมาปรับปรุงและพัฒนาแก,ไขในปyการศึกษา 2565 น้ี   

อย-างไรก็ตาม  ทางโรงเรียนบ1านแก-งวิทยา  ได1ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการ การ

เรียนการสอนที่ทำให,เปgนไปตามขั้นตอนและมีระเบียบแบบแผนถูกต,อง  จึงจะทำให,มีการเรียนการสอนบรรลุผล

เปgนอย8างดี จำเปgนต,องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู,และให,ข,อมูลสะท,อนกลับ  เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการแก8

คณะครูผู,สอนและบุคลากรทางการศึกษาที่พอเพียง เหมาะสม จัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดประเมินผล

เพื่อการศึกษาระดับชาติสืบไป  อีกทั้งโครงการนี้ยังได1สอดคล1องกับกลยุทธHโรงเรียน  กลยุทธHที่ 4 : พัฒนา
คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาอีกด1วย 

ดังนั ้น โรงเรียนบ1านแก-งวิทยา จึงได1ดำเนินการจัดทำโครงการนี ้ข ึ ้นในป~การศึกษา 2565               
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู,เพื่อเสริมสร,าง เพิ่มพูนและส8งเสริมสมรรถนะการเรียนรู,และผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของผู,เรียนให,ดีย่ิงข้ึนต8อไป 
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2.  วัตถุประสงคH 
2.1  เพ่ือให,ครูและผู,มีส8วนเก่ียวข,องร8วมกันแลกเปล่ียนความรู,และประสบการณW รวมท้ังให,ข,อมูล

ป�อนกลับเพ่ือนำไปใช,ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู, (PLC) 

2.2  เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู,เรียนโดยให,ข,อมูลแก8ผู,สอนในการปรับปรุงการเรียนการสอน (การนิเทศ) 

2.3  เพ่ือให,ผู,สอนได,พัฒนาความรู, ความสามารถในด,านการสอน ส8งเสริมประสิทธิภาพด,านวิชาการของ

สถานศึกษา (การนิเทศการสอน)                                    

2.4  เพ่ือสร,างขวัญและกำลังใจแก8ผู,สอนมีความม่ันใจในการปฏิบัติการสอน (การนิเทศการสอน) 

 2.5  เพ่ือสร,างความสัมพันธWท่ีดีระหว8างบุคคลในการทำงานร8วมกันเก่ียวกับการนิเทศการสอน(การนิเทศ) 

          2.6  เพ่ือพัฒนาการเรียนรู,ของผู,เรียนให,มีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน (การนิเทศ) 

 

3.  เปYาหมาย     
     3.1  เชิงปริมาณ 

1.  ครูผู,สอนทุกคนในโรงเรียนบ,านแก8งวิทยาร8วมกันแลกเปล่ียนความรู,และประสบการณW รวมท้ังให,

ข,อมูลป�อนกลับเพ่ือนำไปใช,ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู,และมีแบบบันทึกกิจกรรม พร,อมรายงาน

สรุปผลกิจกรรมแลกเปล่ียนและสร,างสังคมแห8งการเรียนรู, ( PLC ) รายบุคคล 

2.  ครูผู,สอน ร,อยละ  80 ได,รับการพัฒนา อบรมจากหน8วยงานภายนอกด,านการจัดการเรียนการสอน

ผ8านกิจกรรมแลกเปล่ียนและสร,างสังคมแห8งการเรียนรู, ( PLC )  
3.  ครูผู,สอนทุกคนในโรงเรียนบ,านแก8งวิทยา  ได,รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนอย8างน,อย 

ภาคเรียนละ 2 คร้ังต8อปyการศึกษา       
    3.2  เชิงคุณภาพ 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได,รับการปรับปรุงพัฒนาและกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน,น

ผู,เรียนเปgนสำคัญ 

2. ผู,เรียน มีห,องเรียนท่ีมีคุณภาพในการเรียนรู,อย8างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ส8งผลให,มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
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4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน ผู1รับผิดชอบ 

1. การวางแผนและระบบการปฏิบัติงาน (Plan) 
- เขียนโครงการ 

- เสนอโครงการ 

- ประชุมวางแผน 

- ออกคำส่ังปฏิบัติงาน 

 

มีนาคม  2565 

พฤษภาคม  2565 

พฤษภาคม  2565 

มิถุนายน  2565 

 

นายพิพัฒนW  พ่ึงอู† 

นางสุมิตรา  ประชัน 

น.ส.รัชดาภรณW  กันสุข 

2. การดำเนินการตามแผนและระบบการปฏิบัติงาน (Do) 
- กิจกรรม PLC 

- กิจกรรมส8งเสริมและสนับสนุนการเรียน  

 

1 มิถุนายน 2565 

– 

31 มีนาคม 2566 

 

นายพิพัฒนW  พ่ึงอู† 

นางสุมิตรา  ประชัน 

น.ส.รัชดาภรณW  กันสุข 

ครูผู,สอนทุกคน 

3. การตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
- ประเมินผลและสรุปผล 

 

มีนาคม  2566 

นายพิพัฒนW  พ่ึงอู† 

นางสุมิตรา  ประชัน 

น.ส.รัชดาภรณW  กันสุข 

4. การปรับปรุงและพัฒนา (Action) 
- รายงานผลการดำเนินโครงการ 

 
เมษายน  2566 

นายพิพัฒนW  พ่ึงอู† 

นางสุมิตรา  ประชัน 

น.ส.รัชดาภรณW  กันสุข 

 
 
5.  งบประมาณท่ีใช1  47,000 บาท 
 

 
 
 
 
 

 
ท่ี 

 
งาน/กิจกรรม 

ประเภทของเงิน 
เงินอุดหนุน
การศึกษา 

เงินกิจกรรมพัฒนา
ผู1เรียน 

รายได1
สถานศึกษา/อ่ืน ๆ 

1. กิจกรรม PLC 10,000 - - 

2 กิจกรรมส8งเสริมและสนับสนุนการเรียน 5,000 - - 

รวม 15,000 - - 
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6.  ระยะเวลาดำเนินการ 
 

ท่ี งาน/กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินการ ผู1รับผิดชอบ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1 กิจกรรม PLC / / / / / / / / / / - 

ครูพิพัฒน/ 
ครูรัชดาภรณ/ 

2 กิจกรรมส8งเสริมและ

สนับสนุนการเรียน 
- - - / / - - - / / - ครูสุมิตรา 

 
7.  ระยะเวลาการใช1งบประมาณ 

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

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ก.ค. 65-30 ก.ย. 65) 

ไตรมาสท่ี 1 
(1 ต.ค. 65-31 ธ.ค. 65) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 ม.ค. 66-31 มี.ค. 66) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

4,500  3,500  3,500  3,500  

 

8.  การประเมินผล 

ตัวบ-งช้ีสภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช1 ผู1รับผิดชอบ 
ผลผลิต 
 
1.  ครูผู,สอนทุกคนในโรงเรียนบ,านแก8ง

วิทยาร8วมกันแลกเปล่ียนความรู,และ

ประสบการณW รวมท้ังให,ข,อมูล

ป�อนกลับเพ่ือนำไปใช,ในการปรับปรุง

และพัฒนาการจัดการเรียนรู,และมี

แบบบันทึกกิจกรรม พร,อมรายงาน

สรุปผลกิจกรรมแลกเปล่ียนและสร,าง

สังคมแห8งการเรียนรู, ( PLC ) 

รายบุคคล 

 

2.  ครูผู,สอน ร,อยละ  80 ได,รับการ

พัฒนา อบรมจากหน8วยงานภายนอก

ด,านการจัดการเรียนการสอนผ8าน

 

 

- ลงทะเบียนเข,าร8วม

กิจกรรม 

- การบันทึกกิจกรรม

PLC รายกลุ8มสาระ/

กลุ8มงาน 

- ถ8ายภาพ 

 

 

 

  

 

 

 

- แบบบันทึกกิจกรรม 

PLC 

- รายงานสรุปผลการ

จัดกิจกรรม PLC 

 

- ภาพถ8ายกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

- นางสาวรัชดาภรณW  

กันสุข 

- นายพิพัฒนW  พ่ึงอู† 

- ครูทุกกลุ8มสาระ

การเรียนรู, 

 

 

 

 

 

 

 

 

- นางสาวรัชดาภรณW  

กันสุข 
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ตัวบ-งช้ีสภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช1 ผู1รับผิดชอบ 
กิจกรรมแลกเปล่ียนและสร,างสังคม

แห8งการเรียนรู, ( PLC )  
 
3.  ครูผู,สอนทุกคนในโรงเรียนบ,านแก8ง

วิทยา  ได,รับการนิเทศการจัดการเรียน

การสอนอย8างน,อย 

ภาคเรียนละ 2 คร้ังต8อปyการศึกษา      

- ลงทะเบียนเข,าร8วม

กิจกรรม 

 

- ใบประกาศนียบัตร 

- ถ8ายภาพ 

 

- การบันทึกผลการ

นิเทศการสอน 

 

- ถ8ายภาพ 

- รายงานสรุปผลการ

เข,ารับการอบรมพัฒนา

โดยหน8วยงานภายนอก 

- ใบประกาศนียบัตร 

- ภาพถ8ายกิจกรรม 

 

- รายงานผลการจัด

กิจกรรมนิเทศการสอน

รายภาคเรียน 

- ภาพถ8ายกิจกรรม 

- ครูโรงเรียนบ,าน

แก8งวิทยา 

 

 

 

- นางสุมิตรา ประชัน 

- ครูโรงเรียนบ,าน

แก8งวิทยา 

 

ผลลัพธH 
1.  ผู,เรียน มีห,องเรียนท่ีมีคุณภาพใน

การเรียนรู,อย8างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล  ส8งผลให,มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงข้ึน 

 
- ประเมิน/เทียบเคียง

ผลการเรียน/การ

ทดสอบของผู,เรียน 

 

 

- แบบประเมินผล

พัฒนาการเรียนรู,/ผล

การทดสอบของผู,เรียน 

 

 

- นางสาวรัชดาภรณW  

กันสุข 

- ครูโรงเรียนบ,าน

แก8งวิทยา 

 

9.  ผลท่ีคาดว-าจะได1รับ 

1.  ครูและผู,มีส8วนเก่ียวข,องร8วมกันแลกเปล่ียนความรู,และประสบการณW รวมท้ังให,ข,อมูลป�อนกลับเพ่ือ

นำไปใช,ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู, (PLC) ได, 

2.  ผู,เรียนได,รับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู,ของครูผู,สอน  โดยให,ข,อมูลแก8ผู,สอนในการปรับปรุง

การเรียนการสอน (การนิเทศการสอน) 

3.  ครูผู,สอนได,รับการพัฒนาความรู, ความสามารถในด,านการสอน ส8งเสริมประสิทธิภาพด,านวิชาการ

ของสถานศึกษา (การนิเทศการสอน)                                    

4.  ครูผู,สอนได,รับการสร,างขวัญและกำลังใจให,มีความม่ันใจในการปฏิบัติการสอน (การนิเทศการสอน) 

 5.  บุคลากรในโรงเรียนมีการสร,างความสัมพันธWท่ีดีในการทำงานร8วมกันเก่ียวกับการนิเทศการสอน  

(การนิเทศการสอน) 

          6.  ผู,เรียนได,รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู,ให,มีประสิทธิภาพ และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

(การนิเทศการสอน) 

 

 

 ลงช่ือ           ผู,รับผิดชอบโครงการ 

     (นายพิพัฒนW  พ่ึงอู†) 



6 

 

 

 ลงช่ือ           ผู,รับผิดชอบโครงการ 

(นางสาวรัชดาภรณW  กันสุข) 

 

 

 

ลงช่ือ ผู,เสนอโครงการ 

    (นางสุมิตรา ประชัน) 

                      หัวหน,ากลุ8มงานบริหารวิชาการ 

 

 

(ลงช่ือ)           ผู,เห็นชอบโครงการ 

                            (นายสุรกิจ  นองขมวด) 

             หัวหน,ากลุ8มบริหารแผนงานและประกันคุณภาพ 

 

 

 

ลงช่ือ ผู,เห็นชอบโครงการ 

 (นางเจริญสินธุW   มุสิกปาน) 

   หัวหน,ากลุ8มบริหารงบประมาณ 

 

 

ลงช่ือ ผู,เห็นชอบโครงการ 

    (นายประดิษฐW  เจนดี) 

 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

 

ลงช่ือ ผู,อนุมัติโครงการ 

   (นายเกียรติศักด์ิ  วจีศิริ) 

  ผู,อำนวยการโรงเรียนบ,านแก8งวิทยา 
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ช่ือโครงการ         5.1 โครงการการมีส-วนร-วมของทุกภาคส-วนเพ่ือส-งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
กิจกรรมในโครงการ    รหัสกิจกรรม 511  ช่ือกิจกรรม  สร,างภาคีเครือข8าย 

   รหัสกิจกรรม 512 ช่ือกิจกรรม  ประชุมผู,ปกครอง 

สนองกลยุทธHโรงเรียน ท่ี  
                     กลยุทธWท่ี 2. กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

  กลยุทธWท่ี 3. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

กลยุทธWท่ี 4. ส8งเสริมการมีส8วนร8วมของทุกภาคส8วนในการบริหารจัดการเพ่ือให,โรงเรียน 

      เปgนสังคมแห8งการเรียนรู, 

จุดเน1น สพฐ.   
ข1อท่ี 1. เร8งแก,ปfญหากลุ8มผู,เรียนท่ีได,รับผลกระทบจากสถานการณWการแพร8ระบาดของโรคโค

วิด–19 โดยเพ่ิมโอกาสในการเข,าถึงการศึกษาฟíìนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู, ( Learning 

Loss Recovery ) ให,กับผู,เรียนทุกระดับรวมท้ังลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู,เรียน 

ข1อท่ี4. ตัวบ8งช้ีท่ี 1.1 กระจายอำนาจและความรับผิดชอบการบริหาร จัดการศึกษา 

ผลการปฏิบัติตามโครงการน้ีส-งผลถึงมาตรฐาน 
               มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู,เรียน     

  มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน,นผู,เรียนเปgนสำคัญ 

                     มาตรฐานท่ี 4  ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
ผู1รับผิดชอบ   นายสมศักด์ิ  โพธ์ิแย,ม 

ลักษณะโครงการ      โครงการต8อเน่ือง 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดป~การศึกษา 2565 

 

1. หลักการและเหตุผล 
  จากผลการประเมินโครงการการมีส-วนร-วมของทุกภาคส-วนเพ่ือส-งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษา ประจำป~  2564  พบว-า  การดำเนินกิจกรรมต8างๆในโครงการไม8สามารถดำเนินการตามแผนท่ีต้ังไว,

อย8างครบถ,วนเน่ืองจากปfจจัยต8างๆตามสถานการณWบ,านเมือง เช8น กรณีโรคระบาดจากเช้ือไวรัสโคโรน8า(โควิด19) 

ทำให,กิจกรรมมีการปรับเปล่ียนรูปแบบ สถานท่ีตามความเหมาะสม อย-างไรก็ตาม  ทางโรงเรียนบ1านแก-งวิทยา 
ได1ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการเปgนการพัฒนานักเรียนให,มีความรู,และมีทักษะด,านต8างๆ

รวมท้ังการเสริมสร,างลักษณะนิสัยท่ีดีน้ันโรงเรียนตระหนักว8าโรงเรียนไม8สามารถดำเนินการได,โดยลำพัง ถ,าขาด

การประสานงานและช8วยเหลือจากชุมชนและผู,ปกครอง เพราะผู,ปกครองมีส8วนในการอบรมดูแลนักเรียน ซ่ึงเปgน

บุตรหลานของตนเองในขณะเม่ือเด็กอยู8กับครอบครัว โรงเรียนจึงมีความจำเปgนอย8างย่ิงท่ีจะมีการประสานงาน 

ติดต8อและแลกเปล่ียนข,อมูลอันเปgนประโยชนWในการส8งเสริมและพัฒนานักเรียนให,เปgนคนเก8ง เปgนคนดีและอยู8ใน
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สังคมได,อย8างมีความสุขอีกท้ังโรงเรียนและผู,ปกครองจะได,มีโอกาส เพ่ิมความสัมพันธWอันดีต8อกัน ซ่ึงจะยัง

ประโยชนWสูงสุดแก8นักเรียนให,ได,รับการพัฒนาอย8างเต็มท่ี 

ความสัมพันธWระหว8างบ,านกับโรงเรียน นับเปgนปfจจัยสำคัญต8อความสำเร็จในการเรียนของเด็กท้ัง

สองฝÅายจึงต,องติดต8อและร8วมมือกันเพ่ือส8งเสริมการเรียนรู,และพัฒนาการด,านต8าง ๆของเด็กได,อย8างมี

ประสิทธิภาพ พ8อแม8ผู,ปกครองสมควรท่ีจะได,รู,จักกับครูของลูก รับรู,นโยบาย - แนวการสอน ระเบียบของโรงเรียน 

กิจกรรมและการบ,านท่ีครูมอบหมายให,ลูกเพ่ือจะได,ช8วย ส8งเสริมการเรียนรู,ของลูกหลานได,ถูกต,องเหมาะสม 

โรงเรียนบ,านแก8งวิทยา เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลช8วยเหลือนักเรียน โดยการจัด

ดำเนินการระบบการดูแลช8วยเหลือนักเรียนอย8างต8อเน่ือง เพ่ือส8งเสริม พัฒนา ป�องกัน และแก,ไขปfญหานักเรียน

อย8างเต็มความสามารถ เพ่ือให,สอดคล,องกับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พัฒนาผู,เรียนให,มีความเปgนเลิศ โรงเรียนจึงจัด

ประชุมผู,ปกครองนักเรียน ปyการศึกษา 2565 ข้ึน เพ่ือให,ทางโรงเรียนได,ประสานความร8วมมือในการดูแล

ช8วยเหลือนักเรียนระหว8างบ,านกับโรงเรียนให,มีประสิทธิภาพ 

        2.  วัตถุประสงคH 

 1. เพ่ือสร,างความสัมพันธWอันดีระหว8างบ,านกับโรงเรียน 

2. เพ่ือเปòดโอกาสให,ผู,ปกครองนักเรียนได,มีส8วนร8วมให,ข,อมูล ข,อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียน 

3. เพ่ือร8วมมือกับผู,ปกครองนักเรียนในการส8งเสริมการเรียนรู,และพัฒนาการด,านต8างๆของนักเรียนได, 

อย8างมีประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือให,ผู,ปกครองได,มีโอกาสพบปะกับครูท่ีปรึกษา ทำให,เกิดสัมพันธภาพท่ีดีระหว8างผู,ปกครอง 

นักเรียนอันเปgนการแลกเปล่ียนเรียนรู,ร8วมกันระหว8างครูท่ีปรึกษาประจำช้ันและผู,ปกครองนักเรียน ซ่ึงจะ 

นำไปสู8ความร8วมมือในการดูแลช8วยเหลือนักเรียนและร8วมกันส8งเสริม พัฒนา ป�องกัน และแก,ไขปfญหานักเรียน 

 3.  เปYาหมาย     

    เปYาหมายเชิงปริมาณ 
      1. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ,านแก8งวิทยา ร,อยละ 95 

     2. ผู,ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ,านแก8งวิทยา ร,อยละ 95 

    เปYาหมายเชิงคุณภาพ 
1.  เพ่ือให,สร,างสัมพันธWท่ีดีระหว8างครู นักเรียนและผู,ปกครอง 

2.  เพ่ือให,สร,างสัมพันธWท่ีดีระหว8างโรงเรียนและชุมชน 

3.  เพ่ือแลกเปล่ียนมุมมองความคิดเก่ียวกับเด็กร8วมกัน 
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4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู,รับผิดชอบ 

1. การวางแผนและระบบการปฏิบัติงาน (Plan) 
-เสนอโครงการ 

-ประชุมวางแผน 

-ออกคำส่ังปฏิบัติงาน 

 

มีนาคม 2565 

พฤษภาคม 2565 

พฤษภาคม 2565 

นายสมศักด์ิ  โพธ์ิแย,ม 

2. การดำเนินการตามแผนและระบบการปฏิบัติงาน 
(Do) 
-กิจกรรม ประชุมผู,ปกครองนักเรียน 1/2565 

-กิจกรรม ประชุมผู,ปกครองนักเรียน 2/2565 

-กิจกรรม สร,างภาคีเครือข8าย 

 

 

 

  มิถุนายน 2565 

  พฤศจิกายน 2565 

  

นายสมศักด์ิ  โพธ์ิแย,ม 

3. การตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
-ประเมินผลและสรุปผล 

มีนาคม 2566 นายสมศักด์ิ  โพธ์ิแย,ม 

4. การปรับปรุงและพัฒนา (Action) 
-รายงานผลการดำเนินโครงการ 

มีนาคม 2566 นายสมศักด์ิ  โพธ์ิแย,ม 

 

5.  งบประมาณท่ีใช1    8,240  บาท 
 

6.  รายละเอียดการใช1งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และคำช้ีแจงการใช, 

งบประมาณ 

งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและและกิจกรรม 
ตอบแทน ใช,สอย วัสดุ 

สร,างภาคีเครือข8าย 2,240   2,240 

ประชุมผู,ปกครอง 6,000   6,000 

รวมงบประมาณท่ีใช1ท้ังส้ิน 8,240   8,240 

หมายเหตุ ขอถัวจ-ายทุกรายการ 

7.  ระยะเวลาการใช1งบประมาณ 

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

ไตรมาสท่ี 4 
( 1 ก.ค. 65-30 ก.ย. 65) 

ไตรมาสท่ี 1 
( 1 ต.ค. 65-31 ธ.ค. 65) 

ไตรมาสท่ี 2 
( 1 ม.ค. 66-31 มี.ค. 66) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

3,000  -  3,000  2,240  
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8.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช1 
ผลผลิต 
ผู,ปกครองและชุมชนเข,ามามีส8วนร8วมใน 

การจัดการศึกษา ผู,เรียนมีคุณธรรม  

จริยธรรม มีระเบียบวินัย คุณลักษณะอัน

พึงประสงคW 

 

สังเกต   

สัมภาษณW 

สอบถาม 

 

แบบสังเกต 

แบบสัมภาษณW 

แบบสอบถาม 

ผลลัพธH 
ผู,ปกครองและชุมชนเข,ามามีส8วนร8วมใน 

การจัดการศึกษา ผู,เรียนมีคุณธรรม  

จริยธรรม มีระเบียบวินัย คุณลักษณะอัน

พึงประสงคW 

 

สังเกต 

สัมภาษณW 

สอบถาม 

 

แบบสังเกต 

แบบสัมภาษณW 

แบบประเมิน 

 

9.  ผลท่ีคาดว-าจะได1รับ 

1. นักเรียนและผู,ปกครองได,รับทราบข,อมูลข8าวสารต8างๆของโรงเรียน 

2. เกิดสัมพันธภาพระหว8างบ,านกับโรงเรียน นำมาซ่ึงความร8วมมือในการดูแลปกครอง 

              นักเรียนและการพัฒนาโรงเรียน 

3. โรงเรียนได,รับทราบข,อคิดเห็น ข,อเสนอแนะจากผู,ปกครองในการพัฒนาโรงเรียน 

4. ผู,ปกครองและโรงเรียนร8วมมือกันส8งเสริมการเรียนรู,และพัฒนาการด,านต8าง ๆ   

 

 

 

                                 (ลงช่ือ)              ผู,รับผิดชอบโครงการ 

          (นายสมศักด์ิ    โพธ์ืแย,ม ) 

 

 

 

        (ลงช่ือ)     ผู,เสนอโครงการ 

            (นายสมศักด์ิ    โพธ์ิแย,ม) 

                      หัวหน,างานกลุ8มบริหารงานท่ัวไป 
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(ลงช่ือ)              ผู,เห็นชอบโครงการ 

                       ( นายสุรกิจ  นองขมวด) 

             หัวหน,ากลุ8มบริหารแผนงานและประกันคุณภาพ 

 

 

 

 

                                   (ลงช่ือ)              ผู,เห็นชอบโครงการ 

              ( นางเจริญสินธุW   มุสิกปาน) 

                       หัวหน,ากลุ8มบริหารงบประมาณ 

 

 

 

 

                                   (ลงช่ือ)              ผู,เห็นชอบโครงการ 

                ( นายประดิษฐW  เจนดี  ) 

        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

 

 

 

            (ลงช่ือ)     ผู,อนุมัติโครงการ 

                         ( นายเกียรติศักด์ิ  วจีศิริ ) 

                   ผู,อำนวยการโรงเรียนบ,านแก8งวิทยา 

 

   



 

 
     รายละเอียดงบประมาณ ประจำป2 2565 
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ประกาศโรงเรียนบ/านแก1งวิทยา 

เร่ือง ให/ใช/มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

.......................................................................................................................................... 
 โดยท่ีมีประกาศใช$กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูป

การศึกษา ในทศวรรษท่ีสองท่ีกำหนดเปLาหมายและยุทธศาสตรQการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษา

ไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพท้ังภายในและ

ภายนอกของทุกระดับกVอน จะมีการประเมินคุณภาพในรอบตVอไป จำเปXนต$องปรับปรุงมาตรฐาน

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานให$สอดคล$องกัน จึงให$ ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองให$ใช$มาตรฐาน

การศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษา ลงวันท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 

2554 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ให$ใช$มาตรฐาน การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาลงวันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติการศึกษาแหVงชาติ พ.ศ. 2542 

และท่ีแก$ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 (3) ได$กำหนดการจัดระบบโครงสร$างและ

กระบวนการจัดการศึกษาให$ยึดหลักสำคัญข$อหน่ึงคือมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา 31 ให$กระทรวงมีอำนาจหน$าท่ี

กำกับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กำหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน การศึกษาและมาตรา 

48 ให$หนVวยงานต$นสังกัดและสถานศึกษาจัดให$มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให$ถือวVา

การประกันคุณภาพภายในเปXนสVวนหน่ึงของการบริหารการศึกษาท่ีต$องดำเนินการอยVางตVอเน่ือง โดยมี

การจัดทำรายงานประจำปfเสนอตVอหนVวยงานต$นสังกัดหนVวยงานท่ีเก่ียวข$อง และเปgดเผยตVอสาธารณชน 

โรงเรียนบ$านแกVงวิทยา  จึงขอยกเลิกประกาศโรงเรียนบ$านแกVงวิทยา เร่ือง ให$ใช$มาตรฐานการศึกษาข้ัน 

พ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 และปรับ

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให$เหมาะสมและสอดคล$องกัน  
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 เพ่ือให$การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ$านแกVงวิทยา  มีคุณภาพและ

มาตรฐาน นำไปสูVการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานการประเมินคุณภาพ

ภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก   โรงเรียนบ$านแกVงวิทยา จึงประกาศให$ใช$มาตรฐาน

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท$ายประกาศน้ี เพ่ือ

เปXนเปLาหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการประเมินคุณภาพภายใน 

ต้ังแตVปfการศึกษา 2565  เปXนต$นไป 

 

 

  ประกาศ   ณ   วันท่ี  2  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2565 

 

 

 

                                              ( นายเกียรติศักด์ิ  วจีศิริ )   

                                         ผู$อำนวยการโรงเรียนบ$านแกVงวิทยา        
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บันทึกการพิจารณาให/ความเห็นชอบ 

เร่ือง ให/ใช/มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนบ$านแกVงวิทยา คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือ

วันท่ี 21 พฤษภาคม 2565 ได$พิจารณา ให$ใช$มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปf 2565 มีมติเห็นชอบและรับรองการใช$มาตรฐาน

การศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปfการศึกษา 

2565 ให$นำไปใช$เปXนแนวทางในการบริหารการจัดการของสถานศึกษาเพ่ือให$เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลตVอทางราชการอยVางสูงสุดตามแผนกลยุทธ์ิ  ประจำปfพุทธศักราช 2565 – 2567 ตVอไป 

 

 

 

 

            (นายประดิษฐQ เจนดี) 

                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

            โรงเรียนบ$านแกVงวิทยา 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

แนบท/ายประกาศโรงเรียนบ/านแก1งวิทยา 

เร่ือง ให/ใช/มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

ฉบับลงวันท่ี 21  พฤษภาคม พ.ศ.2563 

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

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2565 

มีจำนวน 3 มาตรฐาน ดังน้ี  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู$เรียน  

  1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู$เรียน  

  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคQของผู$เรียน  

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน$นผู$เรียนเปXนสำคัญ  

แตVละมาตรฐานมีรายละเอียดดังน้ี  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู/เรียน  

 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู/เรียน  

  1) ความสามารถในการอVาน เขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณตามเกณฑQของแตVละ

ระดับช้ัน 

  2) ความสามารถในการคิดวิเคราะหQ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปล่ียนความคิดเห็น

และแก$ปnญหา 

  3) ความสามารถในการใช$เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 

   4) ความก$าวหน$าทางการเรียนตามหลักสูตร 

  5) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 

  6) ความพร$อมในการศึกษาตVอ การฝpกงาน หรือการทำงาน 

 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคZของผู/เรียน  

  1)  มีคุณลักษณะและคVานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด โดยไมVขัดกับกฎหมายและ

วัฒนธรรม 

อันดีของสังคม 

  2)  ความภูมิใจในท$องถ่ิน และความเปXนไทย 

  3)  ยอมรับท่ีจะอยูVรVวมกันบนความแตกตVางและความหลากหลาย 

  4)  สุขภาวะทางรVางกาย และลักษณะจิตสังคม 

 

 



                                                                                                              หน$า 202 

 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

 2.1 โรงเรียนกำหนดเปLาหมายวิสัยทัศนQ และพันธกิจท่ีชัดเจน  

   1. การมีเปLาหมาย วิสัยทัศนQ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน  

  2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

   1) การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน$นคุณภาพของผู$เรียนรอบด$าน ทุก

กลุVมเปLาหมาย และดำเนินการอยVางเปXนรูปธรรม 

   2) การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให$มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

   3) การวางแผนและการจัดการข$อมูลสารสนเทศอยVางเปXนระบบ 

   4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล$อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตVอการจัดการเรียนรู$             

อยVางมีคุณภาพ 

  3. การมีสVวนรVวมของผู$เก่ียวข$องทุกฝqาย และการรVวมรับผิดชอบตVอผลการจัดการศึกษา                    

ให$มีคุณภาพและได$มาตรฐาน 

  4 การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน/นผู/เรียนเป[นสำคัญ 

  1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร$างโอกาสให$ผู$เรียนทุกคนมีสVวนรVวม 

  2. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท$องถ่ิน 

  3. การตรวจสอบและประเมินความรู$ความเข$าใจของผู$เรียนอยVางเปXนระบบ และมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                              หน$า 203 

 
 

 

 

ประกาศโรงเรียนบ/านแก1งวิทยา 

เร่ือง กำหนดค1าเป̂าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำป_ 2565 

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

  สืบเน่ืองจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหVงชาติพ.ศ. 2542 ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2545 มาตรา 

9(3) ได$ กำหนดการจัดระบบ โครงสร$าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให$ยึดหลักท่ีสำคัญข$อหน่ึง คือ มี

การกำหนด มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา 

โดยมาตรา 31 ให$กระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจหน$าท่ีกำกับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท 

กำหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา และมาตรา 48 ให$หนVวยงานต$นสังกัดและสถานศึกษาจัด

ให$มีระบบประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา และให$ถือวVาการประกันคุณภาพภายในเปXนสVวนหน่ึงของ

การบริหารการศึกษาท่ีต$อง ดำเนินการอยVางตVอเน่ือง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปfเสนอตVอหนVวยงาน

ต$นสังกัด หนVวยงานท่ีเก่ียวข$อง และเปgดเผยตVอสาธารณชน เพ่ือนำไปสูVการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

การศึกษา และเพ่ือรองรับการประกัน คุณภาพภายนอก 

  ดังน้ัน เพ่ือให$การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ$านแกVงวิทยา  มี

คุณภาพและมาตรฐาน นำไปสูVการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานการ

ประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก   โรงเรียนบ$านแกVงวิทยา จึงประกาศ

กำหนดคVาเปLาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปf 2565  เพ่ือเปXนเปLาหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการประเมินคุณภาพภายใน ตามเอกสารแนบท$ายประกาศน้ี  

 

ประกาศ ณ วันท่ี 21  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 

 

 

 

                                              ( นายเกียรติศักด์ิ  วจีศิริ )   

                                         ผู$อำนวยการโรงเรียนบ$านแกVงวิทยา   
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การกำหนดค1าเป̂าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

แนบท/ายประกาศโรงเรียนบ/านแก1งวิทยา 

เร่ือง กำหนดค1าเป̂าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำป_การศึกษา 2565 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค1าเป̂าหมายมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู/เรียน  ระดับดีเลิศ 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู/เรียน  

1)  ความสามารถในการอVาน เขียน การส่ือสาร 

และการคิดคำนวณตามเกณฑQ ของแตVละระดับช้ัน 

ร$อยละ 75 ได$ระดับดีข้ึนไป 

 2) ความสามารถในการคิดวิเคราะหQ คิด

วิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปล่ียนความคิดเห็น  

และแก$ปnญหา 

ร$อยละ 65 ได$ระดับดีข้ึนไป 

3) สVงเสริมความสามารถในการสร$างนวัตกรรม ร$อยละ75 ได$ระดับดีข้ึนไป 

4) ความสามารถในการใช$เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการส่ือสาร 

ร$อยละ 85 ได$ระดับดีข้ึนไป 

5) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา 

ร$อยละ 75 ได$ผลการเรียน                                    

ระดับ 2 ข้ึนไป 

 6) สVงเสริมความรู$ ทักษะพ้ืนฐานและเจตนคติท่ีดี

ตVออาชีพ 

ร$อยละ 85 ได$ระดับดีข้ึนไป 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคZของผู/เรียน 

1) มีคุณลักษณะและคVานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา

กำหนด โดยไมVขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี

ของสังคม 

ร$อยละ 85 ได$ระดับดีข้ึนไป 

2) ความภูมิใจในท$องถ่ิน และความเปXนไทย ร$อยละ 85 ได$ระดับดีข้ึนไป 

 3) ยอมรับท่ีจะอยูVรVวมกันบนความแตกตVางและ

ความหลากหลาย 

ร$อยละ 85 ได$ระดับดีข้ึนไป 

4) สุขภาวะทางรVางกาย และลักษณะจิตสังคม ร$อยละ 85 ได$ระดับดีข้ึนไป 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับดีเลิศ 

2.1  บริหารจัดการ วิสัยทัศนQ และพันธกิจ

สถานศึกษา 

ร$อยละ 85 ได$ระดับดีข้ึนไป 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค1าเป̂าหมายมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 

2.2  พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของ

สถานศึกษา 

ร$อยละ 90 ได$ระดับดีข้ึนไป 

2.3  พัฒนาวิชาการท่ีเน$นคุณภาพผู$เรียนรอบด$าน

ทุกกลุVมเปLาหมาย  

ร$อยละ 90 ได$ระดับดีข้ึนไป 

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให$มีความเช่ียวชาญทาง

วิชาชีพ 

ร$อยละ 90 ได$ระดับดีข้ึนไป 

2.5  จัดสภาพแวดล$อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือ

ตVอการจัดการเรียนรู$อยVางมีคุณภาพ 

ร$อยละ 90 ได$ระดับดีข้ึนไป 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือ

สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู$ 

ร$อยละ 90 ได$ระดับดีข้ึนไป 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี

เน/นผู/เรียนเป[นสำคัญ 
ระดับดีเลิศ 

3.1 จัดการเรียนรู$ผVานกระบวนการคิดและปฏิบัติ

จริง และสามารถนำไปประยุกตQใช$ในชีวิตได$ 

ร$อยละ 85 ได$ระดับดีข้ึนไป 

3.2 สVงเสริมใช$ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลVง

เรียนรู$ท่ีเอ้ือตVอการเรียนรู$ 

ร$อยละ 85 ได$ระดับดีข้ึนไป 

3.3 บริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ร$อยละ 85 ได$ระดับดีข้ึนไป 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู$เรียนอยVางเปXนระบบ 

และนำผลมาพัฒนาผู$เรียน 

ร$อยละ 85 ได$ระดับดีข้ึนไป 

3.5 แลกเปล่ียนเรียนรู$และให$ข$อมูลสะท$อนกลับ

เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู$ 

ร$อยละ 85 ได$ระดับดีข้ึนไป 
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การกำหนดค*าเป-าหมาย 

 1. ศึกษาข$อมูลเดิม ผลการประเมินตVางๆ ท่ีผVานมา เพ่ือเปXนข$อมูลฐานในการกำหนดคVาเปLาหมาย 

 2. มาตรฐานการตัดสินแตVละระดับ กำหนดการตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน มี 5 ระดับ 

เพ่ือให$สอดคล$องกับการประเมิน ดังน้ี 

     ระดับ 5 ระดับยอดเย่ียม 

   ระดับ 4 ดีเลิศ  

   ระดับ 3 ดี 

   ระดับ 2 ปานกลาง  

   ระดับ 1 กำลังพัฒนา 

 

 3. การกำหนดคVาเปLาหมาย ในแตVละประเด็นพิจารณา จะกำหนดเปXนระดับคุณภาพ หรือ 

เปXน ร$อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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บันทึกการพิจารณาให/ความเห็นชอบ 

เร่ือง กำหนดค1าเป̂าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำป_การศึกษา 2565 

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

 

 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนบ$านแกVงวิทยา  คร้ังท่ี 1/2565  เม่ือ

วันท่ี 24  กรกฏาคม 2563  ได$พิจารณา กำหนดคVาเปLาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปf 2565  มีมติเห็นชอบ

และรับรอง คVาเปLาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปfการศึกษา 2565 ให$นำไปใช$เปXนแนวทางในการบริหาร

การจัดการของสถานศึกษาตVอไป 

 

 

 

            (นายประดิษฐQ เจนดี) 

                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

            โรงเรียนบ$านแกVงวิทยา 
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รายละเอียดการจัดสรรเงินโครงการประจำป5การศึกษา 2565 
โรงเรียนบ>านแก@งวิทยา  จังหวัดสุโขทัย 

 

  

ช่ือโครงการ 
  

รหั
สกิ

จก
รร

ม 

กิจกรรม 
 รายละเอียด
งบประมาณ   งบกิจกรรม

พัฒนาผู8เรียน  ผู>รับผิดชอบ 

 อุดหนุน  

กลยุทธ'ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู6เรียนตามมาตรฐานการศึกษา      

1.1 ส'งเสริมความสามารถในการอ'าน การ

เขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ                  

111 กิจกรรมส'งเสริมนิสัยรักการอ'าน         6,000    แสงเดือน อนุสรณM 

112 กิจกรรมสุนทรภู'          4,000    เบญจมาศ เมฆพัฒนP 

113 กิจกรรมวันภาษาไทย         4,000    เบญจมาศ เมฆพัฒนP 

114 กิจกรรมประเมินการอ,านPISA         2,000    จีรนันทP  คงรักษP 

115 กิจกรรมเปVดโลกคณิตศาสตรP          4,000    สมศักด์ิ โพธ์ิแย$ม 

116 

กิจกรรมค'ายฟ\ง พูด อ'าน เขียน              

(คริสมาสตP) +ค'ายทักษะภาษาอังกฤษ 
        9,000    

นิพล วังคะออม 

117 กิจกรรมพัฒนาห$องสมุด         8,000    แสงเดือน อนุสรณP 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน   37,000  บาท 
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1.2 
 ส'งเสริมความสามารถในการวิเคราะหP 

คิดอย'างมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปล่ียนความคิดเห็นแก$ป\ญหา 

121 กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี         7,600    สุรกิจ นองขมวด 
122 กิจกรรมผู$บำเพ็ญ         2,000    จีรนันทP  คงรักษP 

123 กิจกรรมส'งเสริมประชาธิปไตย       30,000    เสฏฐวุฒิ รอดอินทรP 

124 กิจกรรมวันรัฐธรมมนูญ         4,000    วิชุตา ศรีม'วง 

125 กิจกรรมจิตสาธารณะ          4,000    ศราวุฒิ ศักด์ิอมรชัย 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน   47,600   บาท 

1.3 ส'งเสริมความสามารถในการสร$าง

นวัตกรรม 

131 

กิจกรรมโครงงานบูรณาการหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง       24,000    

รัชดาภรณM กันสุข 

132 กิจกรรมห$องเรียนคุณภาพ       15,000    รัชดาภรณP  กันสุข 

133 กิจกรรม IS         4,000    นพดล มุสิกปาน 

134 กิจกรรมสัปดาหPวิทยาศาสตรP         4,000    จุรีรัตนP วังคะออม 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน   47,000   บาท 

1.4 

 

 

ส'งเสริมความสามารถในการใช$เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 

 

 

141 กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

   32,470  สุมิตรา  ประชัน 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน   32,470   บาท 
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1.5 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม

หลักสูตรสถานศึกษา 

151 กิจกรรมยกระดับผลการสอบ 
      15,000    นิพล วังคะออม 

152 กิจกรรมปรับสภาพและป\จฉิม 
        3,720    สุมิตรา ประชัน 

153 กิจกรรมค'ายวิชาการ 
     30,000  สุมิตรา ประชัน 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน     18,720    บาท 

1.6  

 

ส'งเสริมความรู$ ทักษะพ้ืนฐาน และเจต

คติท่ีดีต'องานอาชีพ 

  

161 ส'งเสริมและพัฒนางานแนะแนว       12,600    จุรีรัตนM วังคะออม 
162 พัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู$      12,000  สุมิตรา ประชัน 

163 กิจกรรมชุมนุม      10,000  เสฏฐวุฒิ รอดอินทรP 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน     12,600   บาท 

1.7 
 
 
 
 
 
  

พัฒนาวิชาการท่ีเน$นคุณภาพผู$เรียนรอบ

ด$านทุกกลุ'มเปnาหมาย  

 

 

 

 

 

 

 

171 
กิจกรรมพัฒนางานวิชาการ  

        2,000    สมหญิง ฉ่ำนารายณM 
172 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร         1,600    สมหญิง ฉ่ำนารายณP 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน     3,600   บาท 
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1.8  
จัดการเรียนรู$ผ'านกระบวนการคิดและ

ปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตPใช$

ในชีวิตได$ 

181 

ความเป<นเลิศทางวิชาการกิจกรรม                   การ
เรียนรู>เด็กพิเศษ       50,000    

สุมิตรา ประชัน 

182 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ,มสาระภาษาไทย 
      15,000    เบญจมาศ เมฆพัฒนP 

183 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ,มสาระคณิตศาสตรH 
      15,000    สมศักด์ิ โพธ์ิแย$ม 

184 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ,มสาระสังคมศึกษา 
      15,000    เจริญสินธุP  มุสิกปาน 

185 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ,มสาระวิทยH/ 
      30,000    จุรีรัตนP วังคะออม 

1850  พัฒนาการเรียนการสอนเทคโนโลย ี
      10,000    สุมิตรา  ประชัน 

186 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ,มสาระศิลปะ 
      15,000    สุระนิต สวนสอน 

187 พัฒนาการเรียนกลุ,มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
      30,000    สุรกิจ นองขมวด 

188 พัฒนาการเรียนการสอนของกลุ,มสาระภาษาต,างประเทศ 
      15,000    

นิพล วังคะออม 

189 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ,มสาระการงานอาชีพ 
      15,000    พิพัฒนP  พ่ึงอูo 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน   210,000  บาท 

1.9 ส,งเสริมใช>สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล,งเรียนรู>ที่
เอื้อต,อการเรียนรู> 

191 ทัศนศึกษาแหล'งเรียนรู$ 
69,300 

  

เสฏฐวุฒิ รอดอินทรM 

 
 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 69,300  บาท 
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1.10 ตรวจสอบและประเมินผู$เรียนอย'างเปpน

ระบบ และนำผลมาพัฒนาผู$เรียน 

101 
พัฒนางานวัดผลประเมินผล 

    117,000    
ครูเบญจมาศ เมฆพัฒนM 

 รวมงบประมาณท้ังส้ิน   117,000   บาท 

กลยุทธ'   2 ปลูกฝBงคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค' บนพื้นฐานความเปMนไทยและดำรงชีวิตอยSางพอเพียง 

2.1 ส'งเสริมคุณลักษณะและค'านิยมท่ีดีตามท่ี

สถานศึกษากำหนด 

211 กิจกรรมค'ายผู$บำเพ็ญ      4,000    จีรนันทM  คงรักษM 
212 กิจกรรม พัฒนาคุณธรรมนักเรียน     25,600    วิชุตา ศรีม'วง 

213 กิจกรรมค'ายลูกเสือและเนตรนารี     22,500    สุรกิจ นองขมวด 

214 กิจกรรมค'าย รด       2,250    นพดล มุสิกปาน 

215 กิจกรรมค'ายจิตอาสา       5,100    ศราวุฒิ ศักด์ิอมรชัย 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน   59,450   บาท  

2.2 
 
 
  

ส'งเสริมความภูมิใจในท$องถ่ินและความ

เปpนไทย 

 

 

 

 

 

221 กิจกรรมวันสำคัญ 

      16,000    

สมศักด์ิ โพธ์ิแย>ม วิชุตา ศรี
ม@วง 

222 กิจกรรมวัฒนธรรมท$องถ่ิน       10,000    สุดารัตนP  เหมันตP 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน   26,000 บาท  
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2.3 ส'งเสริม การยอมรับท่ีจะอยู'ร'วมกันบน

ความแตกต'างและหลากหลาย 

231 กิจกรรมศูนยPอนุรักษPภูมิป\ญญาไทย         1,600    วิชุตา ศรีม@วง 
232 กิจกรรมวันอาเซียน         4,000    เจริญสินธุP  มุสิกปาน 

233 

กิจกรรมการอยู'ร'วมกันบน                  

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

        2,000  

 

 

  

รัชดาภรณP  กันสุข  

สุระนิต สวนสอน 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน   7,600   บาท 
 

2.4 ส'งเสริมสุขภาวะทางร'างกายและจิตสังคม 

241 พัฒนาชมรม TO BE NUMBER ONE   
        5,000    วรารัตนM  ขันล้ือ 

242 

 

โรงเรียนส'งเสริมสุขภาพและ 
โภชนาการในโรงเรียน       10,000    

สุรกิจ นองขมวด 

243 

 

 

โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด 
10,000 

 

 

  

เสฏฐวุฒ ิรอดอินทร3  
วรารัตน3  ขันลื้อ 
ศราวุฒิ  ศักดิ์อมรชัย 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน   25,000  บาท 
 

กลยุทธ'   3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยให6มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.1 
  

บริหารจัดการ วิสัยทัศนP และพันธกิจ

สถานศึกษา 

 

 

 

 

311 

ส#งเสริมประสิทธิภาพการบริหารและ

จัดการศึกษา(งบกลาง 10 %)       70,000  

 

  

 

เจริญสินธุM  มุสิกปาน 

 รวมงบประมาณท้ังส้ิน   70,000 บาท 
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3.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของ

สถานศึกษา 

321 พัฒนางานประกันคุณภาพทางการศึกษา 
        7,000    สุรกิจ นองขมวด 

322 พัฒนาแผนงาน 
        7,000    เสฏฐวุฒิ รอดอินทรP 

323 

พัฒนางานการเงิน  การบัญชี  

การพัสดุ และทรัพยPสิน       14,400  

 

  

เจริญสินธุP  มุสิกปาน 

 

324 พัฒนางานบริหารงานกิจการนักเรียน         4,000    แสงเดือน อนุสรณP 

325 กิจกรรม ITA         2,000    เจริญสินธุP  มุสิกปาน สุรกิจ  

326 ค'าสาธารณูปโภค     250,000    จีรนันทP รัชดาภรณP 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน    284,400    บาท 

3.3 จัดสภาพแวดล$อมทางกายภาพและสังคม

ท่ีเอ้ือต'อการจัดการเรียนรู$อย'างมีคุณภาพ 

331 พัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล$อม 
    100,000    สมศักด์ิ โพธ์ิแย>ม 

332 โรงเรียนปลอดขยะ 
        9,000    สมศักด์ิ โพธ์ิแย$ม 

333 
สถานศึกษาปลอดภัย      5,000    สมศักด์ิ โพธ์ิแย$ม 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน     114,000    บาท 

3.4 
จัดระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือ

สนับสนุนการบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรู$ 

341 การจัดทำเว็บไซตPโรงเรียน 3,210   กัญญารัตนP  ม่ิงมิตร 

342 การจัดทำเอกสาร  วารสารของโรงเรียน 

500   

กัญญารัตนM  ม่ิงมิตร 

343 

ปรับปรุงระบบอินเทอรPเน็ตและกล$องวงจร

ภายในโรงเรียน 
10,000   

สมศักด์ิ โพธ์ิแย>ม 
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344 

จัดทำเอกสาร  แผ'นปnายไวนิล  ข'าวสารต'าง 

ๆ ของทางโรงเรียน         2,590    

กัญญารัตนP  ม่ิงมิตร 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน     16,300   บาท 

กลยุทธ3   4 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4.1 พัฒนาครูและบุคลากรให$มีความ

เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

411 พัฒนาด$านการบริหารงานบุคคล 
      10,000    นพดล มุสิกปาน 

412 

กิจกรรมส'งเสริมขวัญและกำลังใจ  กิจกรรม

ส'งเสริมวิทยฐานะ          3,000    

นพดล มุสิกปาน 

413 กิจกรรมส'งเสริมวิทยฐานะ          4,000    นพดล มุสิกปาน 

414 ทัศนศึกษาครูและบุคลากร       50,000    นพดล มุสิกปาน 

415 พัฒนาบุคลากร       60,000    นพดล มุสิกปาน จีรนันทP 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน     127,000   บาท 

4.2 บริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

421 
ระบบดูแลช,วยเหลือนักเรียน 

      15,000    
เสฏฐวุฒิ รอดอินทร/ พิพัฒน/ 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน      15,000  บาท 

4.3 แลกเปลี่ยนเรียนรูFและใหFขFอมูลสะทFอนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรูF 

431 

กิจกรรม PLC 

      10,000    

นายพิพัฒนM  พ่ึงอูb  
รัชดาภรณM  กันสุข 

432 ส'งเสริมและสนับสนุนการเรียน         5,000    สุมิตรา ประชัน 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน       15,000  บาท 
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กลยุทธ3   5. มุFงเนHนการมีสFวนรFวมของทุกภาคสFวนเพ่ือสFงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

5.1 การมีส'วนร'วมของทุกภาคส'วนเพ่ือ

ส'งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

511 กิจกรรมสร$างภาคีเครือข'าย 
        2,240    

สมศักด์ิ โพธ์ิแย$ม 

512 กิจกรรมประชุมผู$ปกครอง 
        6,000    

สมศักด์ิ โพธ์ิแย$ม 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน         8,240     บาท 

   

สรุปการจัดสรรงบประมาณเงินเรียนฟรี 15 ป8   

รายการ ม.ต6น ม.ปลาย 

1. กิจกรรมวิชาการ 250 300 

2. กิจกรรมคุณธรรม ลูกเสือ ผูKบำเพ็ญ 250 200 

3. กิจกรรมทัศนศึกษา 250 300 

4. กิจกรรมบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 130 150 

รวมทั้งหมด 880 950 



 

 
     คำสั่งจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป7 2565 

 

 

 

 

 



 
    ค าสั่ง โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  

ท่ี 78/2565 
เรื่อง  การแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (ประจ าป ี2565 - 2567)  

และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 
-----------------------------  

ด้วย ฝ่ายงานแผนงานและงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  จะด าเนินการ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรยีนและแผนกลยุทธ์  (2565-2567) แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2565 และ
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึง อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และมาตรา  ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพและแผนกลยุทธ์  
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2565  ดังต่อไปน้ี  

 
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย  

1.1. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา               ที่ปรึกษา  
1.2. นายเกียรติศักดิ์    วจีศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียน               ประธานกรรมการ  
1.3. นายสมศักดิ์    โพธิ์แย้ม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป                        กรรมการ  
1.4. นางเจริญสินธุ์  มุสิกปาน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ          กรรมการ  
1.5. นายนพดล   มุสิกปาน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล                  กรรมการ  
1.6. นางแสงเดือน อนุสรณ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน        กรรมการ  
1.7. นางสุมิตรา  ประชัน         หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ                         กรรมการ 
1.8. นายสุรกิจ  นองขมวด   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนงานฯ       กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที่ มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา ค าแนะน าตลอดจนให้ข้อมูลต่าง ๆ  
 

2.. คณะกรรมการด าเนินงาน จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรยีน (2565-2567) ประกอบด้วย 
2.1. นายเกียรติศักดิ์    วจีศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียน                  ประธานกรรมการ  
2.2. นายสมศักดิ์    โพธิ์แย้ม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป                           กรรมการ  
2.3. นางเจริญสินธุ์  มุสิกปาน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ              กรรมการ  
2.4. นายนพดล   มุสิกปาน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล                     กรรมการ  
2.5. นางแสงเดือน อนุสรณ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน          กรรมการ  
2.6. นางสุมิตรา  ประชัน         หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ                            กรรมการ 
2.7. นายสุรกิจ  นองขมวด   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนงานฯ                            กรรมการ  
2.8.  นายเสฏฐวุฒิ  รอดอินทร์  เจ้าหน้าทีก่ลุ่มบริหารงานแผนงานฯ                       กรรมการ 
2.9.  นางสาววรารัตน์  ขันลื้อ   เจ้าหน้าทีก่ลุ่มบริหารงานแผนงานฯ      กรรมการและเลขานุการ                  

มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูลการท า SWOT โรงเรียน เพื่อน าไปจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  
(2565-2567) ให้เสร็จสมบูรณ์และน าไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการโรงเรียน ต่อไป  



 
 

3. คณะกรรมการด าเนินงาน จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2565 ประกอบด้วย 
3.1. นายเกียรติศักดิ์    วจีศิริ    ผู้อ านวยการโรงเรียน                  ประธานกรรมการ  
3.2. นายสมศักดิ์    โพธิ์แย้ม    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป                           กรรมการ  
3.3. นางเจริญสินธุ์  มุสิกปาน    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ              กรรมการ  
3.4. นายนพดล   มุสิกปาน    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล                     กรรมการ  
3.5. นางแสงเดือน อนุสรณ์    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน          กรรมการ  
3.6. นางสุมิตรา  ประชัน         หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ                            กรรมการ 
3.7. นายสุรกิจ  นองขมวด      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนงานฯ                         กรรมการ  
3.8.  นายเสฏฐวุฒิ  รอดอินทร์   เจ้าหน้าทีก่ลุ่มบริหารงานแผนงานฯ                      กรรมการ 
3.9.  นางสาววรารัตน์  ขันลื้อ    เจ้าหน้าทีก่ลุ่มบริหารงานแผนงานฯ    กรรมการและเลขานุการ                  

มีหน้าที่ 1. จัดเตรียมข้อมูล วางแผนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2565         
          2. ประสานงานกลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระการเรียนรู ้
          3. พิจารณาโครงการ กิจกรรมตามกรอบแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  
          4. วิเคราะห์งบประมาณ ประจ าปี 2565   
          5. รวบรวมข้อมูลในรปูแบบไฟล์ข้อมูล แฟลชไดรฟ์ และ ระบบ Google Drive  
 
4. คณะกรรมการจัดพิมพ์ และจัดท ารูปเล่ม ประกอบด้วย  

4.1.  นายสุรกิจ  นองขมวด      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนงานฯ               ประธานกรรมการ  
4.2.  นายเสฏฐวุฒิ  รอดอินทร์   เจ้าหน้าทีก่ลุ่มบริหารงานแผนงานฯ                      กรรมการ 
4.3  นางสาวตติยาพร  พึ่งอู๋      เจ้าหน้าที่งานธุรการ                                         กรรมการ 
4.4.  นางสาววรารัตน์  ขันลื้อ    เจ้าหน้าทีก่ลุ่มบริหารงานแผนงานฯ     กรรมการและเลขานุการ   
 

มีหน้าที่ จัดพิมพ์ และจัดท ารูปเล่ม แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน (2565-2567) และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 2565 

สั่ง ณ วันท่ี 18  มีนาคม พ.ศ. 2565 

 

 
 

           (นายเกียรติศักด์ิ   วจีศิร)ิ  
                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  

 
  



ก าหนดการ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา และ แผนกลยุทธ์ ประจ าปี 2565-2567 

และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2565  
โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา จังหวัดสุโขทัย 

 ระหว่างวันที่ 17-18  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2565 
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา จังหวัดสุโขทัย 

 
การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ แผนกลยุทธ์ ประจ าปี 2565-2567 
วันพฤหัสบดี  ที ่17  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2565  

08.30 น. พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
            และ แผนกลยุทธ์ ประจ าปี 2565-2567 
09.00 น. การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปโครงการประจ าปี 2564  
10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
11.30 น. กิจกรรมสรุปโครงการ ประจ าปี 2564 (ต่อ)  
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 น. กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
            และ แผนกลยุทธ์ ประจ าปี 2565-2567 
14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
16.30 น. กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
            และ แผนกลยุทธ์ ประจ าปี 2565-2567  (ต่อ)  
 

การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2565 
วันศุกร์  ที่ 18  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2565  

08.30 น. กิจกรรมการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
            ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
10.00 น. กิจกรรมการพัฒนางานแผนงาน  
10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
11.30 น. กิจกรรมการวางแผนและก าหนดกิจกรรมในโครงการ ประจ าปี 2565  
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 น. การประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนโครงการเพ่ือตอบสนองแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา ประจ าปี 2564  
            (การวางกรอบงบประมาณ)  
14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
16.00 น. สรุปกิจกรรมผลการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2565 
16.30 น. พิธีปิด โดย ท่านผู้อ านวยการเกียรติศักดิ์ วจีศิริ  
 
หมายเหตุ : 1. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

                         2. ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนาคอมพิวเตอร์แบบพกพา (notebook) เข้าร่วมประชุม 



   ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ 
     ที ่193/2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2565-2567) 
…………………………………………………………… 

เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2565-2567) สอดคล้องกับ
แนวทางการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุโขทัย    อันจะเป็นการส่งผลให้การด าเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
โรงเรียนบ้างแก่งวิทยา จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์ 
พ.ศ.2565-2567)  ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
1. นายเกียรติศักดิ์ วจีศิริ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา     ประธาน 
2. นายสมศักดิ์ โพธิ์แย้ม  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป      กรรมการ 
3. นายนพดล      มุสิกปาน   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล      กรรมการ 
4. นางเจริญสินธุ์ มุสิกปาน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ     กรรมการ 
5. นางแสงเดือน อนุสรณ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน          กรรมการ 
6. นายสุรกิจ นองขมวด หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานฯ       กรรมการ 
7. นางสุมิตรา ประชัน หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ           กรรมการ 
8. นางสาววรารัตน ์ ขันลื้อ เจ้าหน้าที่งานแผนงาน            กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน า  อ านวยความสะดวก ในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
(แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2565-2567) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตรงตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 

2. คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2565-2567) ประกอบด้วย 

๑. นายเกียรติศักดิ์  วจีศิริ      ประธาน 
๒. นางสุมิตรา  ประชัน      กรรมการ 
๓. นายสมศักดิ์  โพธิ์แย้ม      กรรมการ 
๔. นายนพดล       มุสิกปาน       กรรมการ 
๕. นางเจริญสินธุ์  มุสิกปาน     กรรมการ 
๖. นางแสงเดือน  อนุสรณ์      กรรมการ 
๗. นายสุรกิจ  นองขมวด     กรรมการ 
๘. นางเบญจมาศ    เมฆพัฒน์     กรรมการ 
๙. นางจุรีรัตน์  วังคะออม     กรรมการ 
๑๐. นายนิพล  วังคะออม     กรรมการ 
๑๑. นายพิพัฒน์  พ่ึงอู๋      กรรมการ 
๑๒. นายเสฏฐวุฒ ิ  รอดอินทร์     กรรมการ 
๑๓. นางสาวจีรนันท์  คงรักษ์      กรรมการ 

 

 



๑๔. นางสาววิชุตา  ศรีม่วง      กรรมการ 
๑๕. นางสาวรัชดาภรณ์ กันสุข      กรรมการ 
๑๖. นางสาวสมหญิง  ฉ่ านารายณ์     กรรมการ 
๑๗. นายศราวุฒิ    ศักดิ์อมรชัย     กรรมการ 
๑๘. นายสุระนิต  สวนสอน     กรรมการ 
๑๙. นางสาวกัญญารัตน์ มิง่มิตร      กรรมการ 
๒๐. นางสาวสุดารัตน์  เหมันต์      กรรมการ 
๒๑. นางสาววรารัตน์  ขันลื้อ                         กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ จัดท าร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2565-2567) วิเคราะห์นโยบาย  

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ จุดเน้นในการด าเนินงาน พร้อมทั้งพิจารณาตรวจสอบความเป็นไปได้ของงาน/โครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณ และผลสัมฤทธิ์ของงาน รวบรวม จัดท าเอกสารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์  
พ.ศ.2565-2567)  ฉบับสมบูรณ์ 
 3. คณะกรรมการจัดท าเอกสารรูปเล่มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2565-2567) 

๑. นางสาววรารัตน์  ขันลื้อ      ประธาน 
๒. นายสุรกิจ  นองขมวด     กรรมการ 
๓. นายเสฏฐวุฒ ิ  รอดอินทร์     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่รวบรวมข้อมูลจากคณะกรรมการจัดท าร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2565- 
2567) เพ่ือจัดพิมพ์ และท าเอกสารรูปเล่มให้เรียบร้อยสมบูรณ์ 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพ   หากเกิดปัญหาหรืออุปสรรคใด ให้รายงาน
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ทราบ เพ่ือหาแนวทางแก้ไขต่อไป 

 สั่ง  ณ  วันที่  20   มิถุนายน    พ.ศ. 2565 
      
 
 
 
 

    (ลงชื่อ) 
          (นายเกียรติศักดิ์  วจีศิริ) 
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 

 
 



                                                                                                              หน$า ๔๕ 

 



โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ



โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ
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