


ค ำน ำ 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนบ้านสันป่าสักนี้ได้จัดท าขึ้นตาม     
กฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2561  ที่ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา  โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละ
ระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด   พร้อมทั้งจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผน
ที่ก าหนดไว้  จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการ
ด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมิน
ตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี  

โรงเรียนบ้านสันป่าสักมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
จึงได้ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 ขึ้นเพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ปี 2563-2565 ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยค านึงถึงมาตรฐานการศึกษา   
ยุทธศาสตร์ของชาติ แผนการศึกษาของชาติ นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
ทิศทางของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4    
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

1. ข้อมูลสถำนศึกษำ 
 1.1 ข้อมูลทั่วไป 

โรงเรียนบ้านสันป่าสัก   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ตั้งอยู่เลขท่ี 136 หมู่ 11  
ถนน  เชียงใหม่–ฮอด ต าบลหนองควาย  อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50230 

โทรศัพท์  053-441818  โทรสาร  053-441818   
E-mail : sanpasakschool@gmail.com  Website : http://www.sps-school.com     

  เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
  มีเขตพ้ืนที่บริการ 3 ต าบล  26 หมู่บ้าน  ได้แก่ 

1) เขตพ้ืนที่บริการระดับอนุบาลและชั้นประถมศึกษา  ประกอบด้วย 
  หมู่ที่ 5 บ้านหนองควาย  หมู่ที่ 9 บ้านสันทราย 
  หมู่ที่ 6 บ้านร้อยจันทร์  หมู่ที่ 10 บ้านนาบุก   
  หมู่ที่ 7 บ้านเหมืองกุง  หมู่ที่ 11 บ้านสันป่าสัก 
  หมู่ที่ 8 บ้านขุนเส   

2) เขตพ้ืนที่บริการระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ประกอบด้วย 
  ต าบลหนองควาย   หมู่ที่  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
  ต าบลบ้านแหวน    หมู่ที่  1, 2, 3, 6, 11, 12, 13   
  ต าบลสันผักหวาน  หมู่ที่  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 
แผนที่แสดงท่ีตั้งและเขตบริกำรของโรงเรียนบ้ำนสันป่ำสัก 
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 1.2  ประวัติของโรงเรียน 

โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 4 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1
พฤษภาคม  2464  โดยมีขุนสันทรายทรงศักดิ์  ก านันต าบลสันผักหวานเป็นผู้อ านวยการก่อตั้ง แต่เดิมอาศัยวัด
ชัยสถิต  หมู่ที่ 1 ต าบลสันผักหวานเป็นสถานที่เรียน  เปิดสอนครั้งแรกถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ต่อมาขุนสัน
ทรายทรงศักดิ์  ได้อุทิศท่ีดินจ านวน 2 ไร่  3 งาน ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของวัดชัยสถิตให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียน  เจ้า
อาวาสวัดได้มอบศาลาเก่า 1 หลัง ให้รื้อถอนน ามาสร้างเป็นอาคารเรียน ต่อมาเมื่อวันที่ 14  มกราคม 2480  
ราษฎรได้บริจาคเงินซื้อที่ดินเพ่ิมเติมอีก 3 งาน 31 ตารางวา   เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2482  ราษฎรได้บริจาค
เงินซื้อที่ของขุนสันทรายทรงศักดิ์  ซึ่งติดถนนสายเชียงใหม่-ฮอด  ทางทิศตะวันตก  หมู่ที่ 11  ต าบลหนอง
ควาย  เนื้อที่  4 ไร่ 1 งาน  69 ตารางวา   ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน  และทางราชการได้ให้งบประมาณ
จัดสร้างอาคารเรียน  1 หลัง   ต่อมาในปี พ.ศ. 2521  โรงเรียนได้รับอนุญาตเอาที่ดินเดิมที่หมู่ที่ 1 ต าบลสัน
ผักหวานแลกกับท่ีดินของราษฎร  ซึ่งอยู่ติดกับที่ของโรงเรียนท าให้โรงเรียนมีที่ดินทั้งสิ้น  8ไร่  1งาน  35ตาราง
วาและในปี 2547 โรงเรียนได้จัดซื้อที่ดินร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนอีก 3 งาน 4 ตารางวา และในปี พ.ศ. 2552 
โรงเรียนได้ด าเนินการจัดซื้อที่ดินเพ่ิมอีก  98.5  ตารางวา รวมปัจจุบันโรงเรียนมีที่ดินทั้งสิ้น 9 ไร่ 1 งาน 37.5 
ตารางวา 
       ปัจจุบันเปิดท าการสอนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีนายชัยพร  นิธิวิทยาด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน  โดยมีนายศรศักดิ์  มโนชมภู  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและบุคลากร คือ 
นายพิษณุ  ดาราณรงค์  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไปและฝ่ายแผนงานนโยบาย 
 
 1.3  โครงสร้ำงกำรบริกำรงำน 

โรงเรียนบ้านสันป่าสักมีการบริหารการศึกษาตามกฎกระทรวง ซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา  พ.ศ. 2550  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 และ
มาตรา 39 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ( ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 )  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ให้
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พิจารณาด าเนินการกระจาย
อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา  ในด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคคล  และ
ด้านการบริหารทั่วไป  ไปยังคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือสถานศกึษา
ในอ านาจหน้าที่ของตน แล้วแต่กรณี 

ทั้งนี้เพ่ือความเป็นอิสระและความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษา  ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม
ของชุมชน  และผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่มุ่งให้เกิดผลส าเร็จแก่สถานศึกษา  โดยเน้นการกระจายอ านาจให้แก่
สถานศึกษาให้มากท่ีสุด  เพ่ือให้สถานศึกษานั้นมีความเข้มแข็งและความคล่องตัวเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพให้แก่สถานศึกษา  และเพ่ือให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนิน  การเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องนั้นๆ 
โดยตรง   โรงเรียนบ้านสันป่าสักจึงได้จัดโครงสร้างการบริหารและการจัดการศึกษาตามท่ีได้รับการกระจาย
อ านาจ   ดังแผนผังโครงสร้างการบริหารและการจัดการศึกษา  ดังนี้
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ผู้อ ำนวยกำร 

รองผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ คณะกรรมกำรนิเทศ ติดตำม ประเมินผล 
 

ชมรมผู้ปกครองและครู-ชมรมศษิย์เก่ำ 

กลุ่มกำรบริหำรวิชำกำร กลุ่มกำรบริหำรบุคคล กลุ่มกำรบริหำรแผนและงบประมำณ กลุ่มกำรบริหำรทั่วไป 

งำน งำน งำน งำน ระบบ ระบบ ระบบ ระบบ 

 วิชาการ 
 กิจการนักเรยีน 
 วินัย-คุณธรรม

นักเรียน 
 แนะแนว 
 ช่วงช้ัน-สายชั้น 
 นิเทศภายใน 
 ประกันคณุภาพ

สถานศึกษา 
 

 การเรยีนรู ้
 ดูแลช่วยเหลือ   

นักเรียน 
 กิจกรรมนักเรียน 
 นิเทศภายใน 
 ประกันคณุภาพ

สถานศึกษา 

 บุคคล 
 แผนการก ากับ 

ติดตามและ
ประเมินผล 

 การน าองค์กร 
 การ

บริหารงาน 
 ดูแลคณุธรรม     

จริยธรรมคร ู
 การพัฒนา

บุคลากร 
 

 นโยบายและแผน 
 การเงิน-การบัญชี 
 การพัสดุและสินทรัพย ์
 อาคารสถานท่ี 
 รายงานต้นทุนผลผลิต 
 รายงานการควบคมุ

ภายใน 

 การวางแผน
ยุทธศาสตร ์

 การเงิน-การบัญชี 
 การพัสดุและสินทรัพย ์
 การพัฒนาอาคาร

สถานท่ีและ
สิ่งแวดล้อม 

 

 ธุรการ 
 ชุมชนสัมพันธ์ 
 ส่งเสริม

สนับสนุนและ
ประสานงาน
หน่วยงานอ่ืน 

 ข้อมูล
สารสนเทศ 

 ชุมชนสัมพันธ์ 
 งานธุรการ    

โรงเรียน 
 สารสนเทศ 

คุณภำพนักเรียน 
Sanpasak  Model 
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1.4  ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน 

ข้อมูลจ ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ 2560 - 2562  

ระดับชั้น 
ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 

จ ำนวน
ห้อง 

จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวน
ห้อง 

จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวน
ห้อง 

จ ำนวน
นักเรียน 

อนุบาล 1 2 35 2 30 2 46 
อนุบาล 2 2 37 2 44 2 45 
อนุบาล 3 2 35 2 52 2 45 

รวมอนุบำล 6 107 6 126 6 136 
ประถมศึกษาปีที่ 1 3 74 3 74 3 77 
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 63 3 69 3 70 
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 66 3 62 3 70 
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 67 3 70 3 71 
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 56 3 77 3 72 
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 69 2 67 3 79 
รวมประถมศึกษำ 17 395 17 419 18 439 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 131 3 91 4 121 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 75 4 131 3 78 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 69 3 75 4 118 

รวมมัธยมศึกษำตอนต้น 10 275 10 297 11 317 
รวมทั้งหมด 33 777 33 842 35 892 

 

กรำฟแสดงจ ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ 2560-2562 
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1.5  ข้อมูลบุคลำกร   

ตารางแสดงข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานปีการศึกษา 2562 

 
อัตราส่วนบุคลากร   

ระดับประถมศึกษำ 
  อัตราส่วนของจ านวนผู้เรียน : ครู   เท่ากับ  18 คน  
  อัตราส่วนของจ านวนผู้เรียน : ห้อง  เท่ากับ  25 คน : ห้อง 
  มีจ านวนครูครบชั้น 
  ภาระงานสอนของครู โดยเฉลี่ยเท่ากับ 25 ชั่วโมง : สัปดาห์ 

ระดับประถมศึกษำ 
  อัตราส่วนของจ านวนผู้เรียน : ครู   เท่ากับ  16 คน  
  อัตราส่วนของจ านวนผู้เรียน : ห้อง  เท่ากับ  29 คน : ห้อง 
  มีจ านวนครูครบชั้น 
  ภาระงานสอนของครู โดยเฉลี่ยเท่ากับ 25 ชั่วโมง : สัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 

ประเภท/ต ำแหน่ง 
จ ำนวนบุคลำกร (คน) 

รวม 
ต  ำกว่ำ ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      
- ผู้อ านวยการ - - 1  1 

2. ผู้สอนการศึกษาปฐมวัย      
- ครูปฐมวัย - 2 - - 2 
- ครูอัตราจ้าง - 5 - - 5 

3. ผู้สอนระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา      
- ครูระดับประถมศึกษา - 11 10 - 21 
- ครูระดับมัธยมศึกษา - 5 10 2 17 
- ครูอัตราจ้าง (สอนประถมฯ)  3 - - 3 
- ครูอัตราจ้าง (สอนมัธยมฯ) - 3 1 - 4 

4. บุคลากรสายสนับสนุน      
- เจ้าหน้าที่ (ครูธุรการ) - 1 - - 1 
- ลูกจ้างประจ า (นักการ) 1 - - - 1 

รวมทั้งสิ้น 1 30 12 2 45 
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1.6 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ 
ตำรำงท่ี 1  แสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

เกณฑ์
(ร้อยละ) 

คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 เฉลี่ย 

ภาษาไทย 70 75.26 69.05* 71.77 66.70* 69.59* 71.71 72.60 68.94* 71.70 70.81 

คณิตศาสตร์ 65 75.98 69.13 71.36 65.64 63.83* 64.41* 70.64 62.84* 71.21 68.34 

วิทยาศาสตร์ 65 77.19 69.67 68.88 74.40 69.61 67.68 62.41* 62.39* 69.21 69.05 

สังคมศึกษา 70 76.76 71.06 74.91 70.13 74.22 65.85 69.51* 75.25 72.43 72.24 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80.54 82.00 82.89 79.96* 76.54* 76.46* 75.65* 76.41* 74.66* 78.35* 

ศิลปศึกษา 80 79.29* 80.21 82.57 78.75* 79.48* 78.07* 76.70* 74.80* 75.97* 78.43* 

การงานอาชีพ 80 79.53* 75.11* 75.39* 78.59* 74.41* 65.43* 75.15* 68.74* 71.85* 73.80* 

ภาษาต่างประเทศ 65 77.40 73.63 72.52 69.61 68.60 66.71 69.43 56.66* 79.59 70.46 

 

ตำรำงท่ี 2  แสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษา   

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

เกณฑ์
(ร้อยละ) 

คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 เฉลี่ย 

ภาษาไทย 65 76.92 61.76* 54.79* 43.66* 56.34* 68.75 74.56 50.67* 79.13 62.95* 

คณิตศาสตร์ 60 80.77 63.24 56.16* 33.8* 33.80* 37.50* 52.63* 32.00* 68.70 50.96* 

วิทยาศาสตร์ 60 89.74 67.65 43.84* 78.87 56.34* 52.50* 26.32* 20.00* 64.35 55.51* 

สังคมศึกษา 65 97.44 67.65 71.23 56.34* 52.11* 37.50* 65.79 76.00 75.65 66.63 

สุขศึกษาและพลศึกษา 85 98.72 100 97.26 95.77 91.55 100 92.11 94.67 98.26 96.48 

ศิลปศึกษา 85 100 100 95.89 98.59 97.18 100 78.07 100 98.26 96.44 

การงานอาชีพ 85 97.44 89.71 79.45* 98.59 92.96 37.50 70.18* 53.33* 64.35* 75.94* 

ภาษาต่างประเทศ 60 93.59 79.41 58.90* 47.89* 38.03* 46.25 57.02* 17.33* 93.91 59.15* 

หมายเหตุ  :   * ต่ ากว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 
 

 

ภำษำไทย, 62.95 
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กรำฟแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับดีข้ึนไป  



แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 7 
 

1.7  ผลกำรทดสอบระดับชำติ (RT, NT และ O-NET) 

1) ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   
ตารางแสดงคะแนนประเมินการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ประจ าปีการศึกษา  2562 

 

กราฟเปรียบเทียบผลคะแนนประเมินการอ่านของโรงเรียนกับระดับต่างๆ 

 

ตาราง  แสดงจ านวนและร้อยละนักเรียนจ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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2) ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ(National Test: NT) ชั้นประถมศึกษำปีท่ี3   
ตารางแสดงคะแนนประเมินการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ประจ าปีการศึกษา  2562 

 
กราฟเปรียบเทียบผลคะแนนประเมินของโรงเรียนกับระดับต่างๆ 

 
ตาราง  แสดงจ านวนและร้อยละนักเรียนจ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
ตาราง เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) และ
ร้อยละของผลระหว่างปีการศึกษา 2550 – 2561 

ความสามารถ ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ด้านภาษา 54.42 57.41  

ด้านค านวณ 37.65 43.71  
ด้านเหตุผล 47.82 50.88  

รวมทั้ง 3 ด้าน 46.63 50.67 4.04 
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3) ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน(O-NET)  ปีกำรศึกษำ 2562  ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6  

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 49.38 33.25 36.37 36.01

คะแนนเฉล่ียระดับเขตพ้ืนท่ี 49.39 40.56 46.44 37.39

คะแนนเฉล่ียสังกัด สพฐ. 47.95 31.6 34.3 30.86

คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 49.07 32.9 35.55 34.42
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ผลกำรทดสอบทำงกำรศกึษำระดับชำตข้ัินพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2562 
ระดับประถมศึกษำปีที่ 6

 
 

ตำรำงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2560- 2562  
รำยวิชำ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ภาษาไทย 48.06 57.70 49.38 
คณิตศาสตร์ 35.16 35.69 33.25 
วิทยาศาสตร์ 42.53 44.01 36.37 
ภาษาอังกฤษ 39.96 35.60 36.01 

 
กรำฟแสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2560- 2562  
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4) ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2562 ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 57.44 28.62 30.95 35.92

คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ 48.25 28.69 39.15 35.97

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. 55.91 26.98 30.22 32.98

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 55.14 26.73 30.07 33.25
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ผลกำรทดสอบทำงกำรศกึษำระดับชำตข้ัินพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2562 
ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3

 
 

ตำรำงแสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2560- 2562  
รำยวิชำ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ภาษาไทย 46.01 58.02 57.44 
คณิตศาสตร์ 23.46 27.02 28.62 
วิทยาศาสตร์ 30.72 38.82 30.95 
ภาษาอังกฤษ 28.21 29.74 35.92 

 

กรำฟแสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2560- 2562 
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1.8  ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยำกร (Resources  Data) 

ตำรำง  ทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านสันป่าสัก 

ทรัพยากร รายละเอียด 
1. อาคารเรียน 4 อาคาร 
2. ห้องเรียน 35 ห้อง 
3. อาคารเอนกประสงค์ - 
4. ห้องประชุม 1 
5. ห้องสมุด 1 
6. ห้องพยาบาล 1 
7. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 
8. ห้องศิลปะ 1 
9. ห้องดนตรี 2 
10. ห้องนาฏศิลป์ 1 
11. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  3 
12. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 1 
13. ห้องจริยธรรม 1 
14. สนามกีฬา 1 
15. สนามเด็กเล่น 1 
16. ห้องธนาคารโรงเรียน 1 
17. ห้องสภานักเรียน 1 
18. ห้องลูกเสือ 1 
 
ตำรำง  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน 
1. ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 1. วัดต้นเก๋วน 
2. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 2. วัดสันป่าสัก 
3. ห้องคอมพิวเตอร์ 3. วัดร้อยจันทร์ 
4. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 4. วัดขุนเส 
5. ศูนย์ภาษาอังกฤษ (PEER Center) 5. หมู่บ้านเหมืองกุง (งานปั้น) 
6. ห้องปฏิบัติการคหกรรม 6. ฟาร์มเลี้ยงไก่ไข ่
7. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 7. สวนพฤกษศาสตร์ 
8. โรงอาหาร 8. เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
9. สหกรณ ์ 9. อุทยานราชพฤกษ์ 
10. สวนสุขภาพ 10. สวนสัตว์เชียงใหม่ 
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1.9  ผลงำนดีเด่นที่ผ่ำนมำ  
 

ปีกำรศึกษำ ผลงำนดีเด่นของโรงเรียน 
2560 1) รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน ารุ่นที่ 8 

 2) ผ่านการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล พระราชทาน ประเภทโรงเรียน
มัธยมขนาดเล็ก ได้อันดับที่ 2 ของระดับจังหวัดเชียงใหม่  

 3) รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันศิลป์ สร้างสรรค์ ป.4-6 
ระดับประเทศ 

2561 1) รางวัลผลงานนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมเด็กและเยาวชนดีเด่น ระดับภาคเหนือ จากศูนย์
คุณธรรม (องค์การมหาชน)  

 2) รางวัลโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก กิจกรรม การตรวจนับการกักเก็บ
คาร์บอนเครดิตของต้นไม้ จากองค์การ บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

 3) รางวัลสถานศึกษาท่ีมีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
เพ่ือการประกันคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม สถานศึกษาขนาดกลาง 

 4) ผ่านการประเมินรอบที่ 3 และเข้ารับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
ประเทศไทย           

 5) รางวัลเยาวชนดีเด่น ระดับประเทศ  นางสาวสาสนา  บุญเติง 
2562 1) รางวัลดีเด่นระดับภูมิภาค หอ้งเรียนรู้นวตักรรมสร้างสรรคน์กัประดิษฐดิ์จิทลั (depa Young 

Maker Space Development) โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะโค้ดดิ้งผ่านพ้ืนที่พัฒนานัก
ประดิษฐ์ดิจิทัล ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 2) รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทการสร้างทฤษฎี หรือค าอธิบาย
ทางคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานศิลปหัตกรรมครั้งที่ 69 ภาคเหนือ  

 3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศีปากชาม   
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 งานศิลปหัตกรรมครั้งที่ 69 
ภาคเหนือ  

 4) รางวัล “เด็กดีเด่น” จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เด็กหญิงกินรี  จีโน  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 5) รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพหมวกกันน๊อค“สังคมหัวแข็ง” ระดับภูมิภาค เขต
ภาคเหนือ  โดยบริษัทฮอนดาประเทศไทย 

 6) รางวัล Thailand Young Artists  จากธนาคารแห่งประเทศไทย 
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1.10  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบส่ี  
   

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับคุณภำพ 
1. มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดีเยี่ยม 

    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเยี่ยม 

    มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเยี่ยม 

2. มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเยี่ยม 

    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเยี่ยม 

    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเยี่ยม 

 

จากการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน   ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ซ่ึงคณะผู้ประเมินได้ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเมื่อวันที่ 29-31 
มกราคม 2563  มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม  ทั้งในระดับปฐมวัยและระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในทุกมาตรฐาน  โดยมีความโดดเด่นของสถานศึกษาในระดับปฐมวัย คือ “กิจกรรมสภา
นักเรียนระดับอนุบาล” เป็นต้นแบบโดดเด่น ได้รับการยอมรับจากท้องถิ่น/ภูมิภาค (C1)  และความโดดเด่นใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ “โครงการจิตอาสาลดขยะในโรงเรียน” เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการ
ยอมรับระดับชาติ (C2) 

ส าหรับแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต  โรงเรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21  สอดคล้องตามแผนการศึกษาชาติและมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561  ซึ่งเป็น
ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ  คุณภาพที่พึงประสงค์ของคนไทย  เพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่งยึดเป็นกรอบ
ส าหรับสร้างคนไทย 4.0 ที่แม้แตกต่างตามบริบทของท้องถิ่นและของสถานศึกษา แต่มีจุดหมายร่วมคือ “ธ ารง
ความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก” โดยจะพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาท่ีรองรับการพัฒนา  
รวมถึงพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning)  รวมถึงการพัฒนาตามข้อเสนอแนะจุดที่ควรพิจารณาจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ดังนี้ 

ระดับปฐมวัย 
 1) จัดโครการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ โดยบูรณาการทั้งกิจกรรม 
ทักษะและสาระการเรียนรู้ อาทิ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดีและทักษะการใช้  ชีวิตประจ าวัน
ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรม  จรยิธรรมและการมีวินัยให้เป็นส่วน
หนึ่งของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  จัดประสบการณ์ทั้งในลักษณะที่มีการวางแผนไว้
ล่วงหน้าและแผนที่เกิดขึ้นในสภาพจริงโดยไม่ได้คาดการณ์ไว้  การจัดท าข้อมูลที่แสดงให้เห็นร่องรอย 
พัฒนาการการเรียนรู้จากการจัดกิจกรรม  ด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก 
เป็นรายบุคคล น ามาไตร่ตรองและใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและการวิจัยในชั้นเรียน   จัด 
ประสบการณ์โดยให้พ่อแม ่ ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมทั้งการวางแผน  การสนับสนุนสื่อ แหล่งเรียนรู้ การ
เข้าร่วมกิจกรรมและการประเมินพัฒนาการ  
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2) จัดโครงการ/กิจกรรมในระดับปฐมวัย  ส่งเสริมให้ครูจัดประสบการณ์ให้กับเด็กให้สามารถสร้าง
ผลงาน   โดยพัฒนาให้เด็กสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดผลิตภาพและคิดรับผิดชอบในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย  ควรพัฒนาตามแนวตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองท่ีให้เด็กสร้างความรู้ด้วยตนเองจากการ
ลงมือกระท า  เด็กมีบทบาทในการเรียนรู้อย่างตื่นตัว ประสบการณ์ต่าง ๆ และสร้างความหมายให้กับสิ่งนั้น
ด้วยตนเองผ่านการปฏิบัติจริงและทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  โดยสร้างสรรค์ชิ้นงานที่ให้เด็กน า
ความคิดและความรู้ไปสร้างสรรค์เป็นชิ้นงาน  ซึ่งการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เป็นวิธีการ
หนึ่งที่จะช่วยพัฒนาให้เด็ก มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3) การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีทักษะชีวิต มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถช่วยเหลือตนเองใน
กิจวัตรประจ าวันจึงได ้ ด าเนินกิจกรรมสภานักเรียนในระดับอนุบาล  ซึ่งเป็นทั้งการส่งเสริม และการแก้ไข
ปัญหาพฤติกรรมในการท างานของเด็ก  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวประสบผลส าเร็จ  มีความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
ในพฤติกรรมของเด็ก และผลการพัฒนาการของเด็กจากแบบประเมินพฤติกรรมมีพัฒนาการท่ีดีขึ้น จึงเป็น 
สิ่งจ าเป็นที่ครูผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ต้องวางแผนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรม/โครงการ 
ต่าง ๆ ที่ตอบสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก  ดังนั้นครูจึงต้องมีการคิดค้นวิธีการจัดประสบการณ์ 
การเรียนรู้ กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ที่เพิ่มความยากหรือเข้มข้นขึ้นทั้งนี้ต้องตั้งอยู่บนความสามารถ ความ 
เหมาะสมกับวัยของเด็กเพ่ือน าไปสู่นวัตกรรมในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมและพัฒนาการเด็ก 
และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านสันป่าสัก 
 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1) ส่งเสริมผู้เรียนด้านการคิดวิเคราะห์ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา พัฒนาทักษะการ 

รวบรวมความรู้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีมอย่างต่อเนื่อง 
     2) จัดท าโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาทุกด้าน  โดยใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการโดยน ามา
เป็น Base line ในการก าหนดค่าเป้าหมายความเป็นไปได้ของโครงการ  รวมทัง้การประเมินผลการด าเนินงาน
แต่ละโครงการควรมีเครื่องมือประเมิน และวิธีประเมินที่แตกต่างกันตามเป้าหมายของแต่ละโครงการ  โดย
ประเมินให้ครบทั้ง 3 ส่วน คือ  1) เป้าหมาย 2) ความพึงพอใจ 3) ระบบและกลไก  

3) การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  โดยครูผู้สอนการสร้างเครือข่าย ขยายผลเทคโนโลยีที่
น ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เพ่ือประโยชน์และเกิดทางเลือกแก่เพ่ือนครู ควรตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือในการวัดและประเมินผล อาทิ ตรวจสอบดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด อาจใช้ IOC (Item- Objective Congruence Index) และพฤติกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎี
ของบลูม (Bloom’s Taxonomy) มีการก าหนดสัดส่วนการออกข้อทดสอบวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎี
ของบลูม อาทิ ด้านความรู้/ความจ า/ความเข้าใจ ต่อสัดส่วนการออกข้อทดสอบในระดับการน าไปใช้ขึ้นไป  
และการจัดเก็บสารสนเทศทางการสอนอาจจัดเก็บในรูปแบบของแฟ้มสะสมผลงานครู หรือออกแบบโปรแกรม
ในการจัดเก็บ การส่งเสริมการนิเทศแบบสอนงาน (On the Job Training) เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนแบบการ
ถ่ายทอดตัวต่อตัว  และเพ่ือสร้างความกระตือรืนร้นอยากท างาน สร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน และเพ่ิม
ขีดความสามารถในการท างานของครูให้สูงขึน้ 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 15 
 

ส่วนที่ 2 
ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 

วิสัยทัศน์ 
 “ โรงเรียนบ้านสันป่าสักเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดี  มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 และคุณลักษณะของคนไทย 4.0  บนพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 
 
พันธกิจ 
 1. การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้เป็นต้นแบบ  มีความโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการและ
สาธารณะชน 
 2. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 3. การพัฒนาครใูห้มีสมรรถนะทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับโลกยุคดิจิทัลและโลก
อนาคต 
 4. การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะของคนไทย 4.0  
 
เป้ำหมำย 

1. สถานศึกษาเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาด้านต่างๆ มีความโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการและ
สาธารณชน 

2. สถานศึกษามีนวัตกรรมของระบบบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 

3. ครูมีสมรรถนะทางวิชาชีพ  ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับโลกยุคดิจิทัลและโลกอนาคต 
4. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล 
5. นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้  ใฝ่เรียนรู้และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และมีทักษะชีวิตบนพื้นฐานของ

ความพอเพียง 
6. นักเรียนเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม  มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

(3Rs8Cs) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม 
7. ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  มีความรักชาติ รักท้องถิ่น  มีจิตส านึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

บนหลักการประชาธิปไตย  อยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติ  มีจิตอาสาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
กลยุทธ์กำรพัฒนำ 

1. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นต้นแบบการจัดการศึกษาด้านต่างๆ ให้มีความโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในวง
วิชาการและสาธารณชน 

2. พัฒนานวัตกรรมระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุก 
ภาคส่วน 

3. พัฒนาครใูห้มีสมรรถนะทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับโลกยุคดิจิทัลและโลกอนาคต 
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4. พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล 
5. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนรู้  ใฝ่เรียนรู้และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีสมรรถนะที่เกิดจาก

ความรู้   มีทักษะชีวิตบนพื้นฐานของความพอเพียง 
6. ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมใช้ทักษะทางปัญญา ทักษะศตวรรษที่ 21 ความ

ฉลาดดิจิทัล  ทักษะการคิดสร้างสรรค์  ทักษะข้ามวัฒนธรรมและสมรรถนะการบูรณาการข้ามศาสตร์ เพ่ือร่วม
สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม 

7. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  มีความรักชาติ รักท้องถิ่น มีจิตส านึกเป็นพลเมืองไทยและ
พลโลก มีจิตอาสา บนหลักการประชาธิปไตย เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน และ
การอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติ 
 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นต้นแบบการจัดการศึกษาด้านต่างๆ ให้มีความโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในวง 
 วิชาการและสาธารณชน 
เป้ำหมำย   สถานศึกษาเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาด้านต่างๆ มีความโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ

และสาธารณชน 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ  
 1. มีการจัดการศึกษาที่โดดเด่น เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ 
 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนานวัตกรรมระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุก 

 ภาคส่วน 
เป้ำหมำย   สถานศึกษามีนวัตกรรมของระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการมีส่วน

ร่วมของทุกภาคส่วน 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
 1. มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ   
 2. มีการประกันคุณภาพการศึกษาทีเ่ป็นระบบและต่อเนื่อง   
 3. ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 
 4. มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย  ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. ระดับความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครใูห้มีสมรรถนะทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับโลกยุคดิจิทัลและโลก 
 อนาคต 
เป้ำหมำย   ครูมีสมรรถนะทางวิชาชีพ  ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับโลกยุคดิจิทัลและโลกอนาคต 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
 1. ครทูุกคนมีสมรรถนะทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับโลกยุคดิจิทัลและโลก
อนาคต 
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กลยุทธ์ที่ 4   พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล 
เป้ำหมำย  เด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
 1. ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล 
 

กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนรู้  ใฝ่เรียนรู้และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีสมรรถนะท่ีเกิดจาก
ความรู้   มีทักษะชีวิตบนพื้นฐานของความพอเพียง 

เป้ำหมำย ครทูุกคนมีสมรรถนะทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับโลกยุคดิจิทัลและโลกอนาคต 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

 1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต 
 3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุทรียะ อนุรักษ์และประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมไทย 

 
กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมใช้ทักษะทางปัญญา ทักษะศตวรรษที่ 21 ความ

ฉลาดดิจิทัล  ทักษะการคิดสร้างสรรค์  ทักษะข้ามวัฒนธรรมและสมรรถนะการบูรณาการข้าม
ศาสตร์ เพ่ือร่วมสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม 

เป้ำหมำย นักเรียนเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม  มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
(3Rs8Cs) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
 1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตร 
 2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และทักษะการแก้ปัญหา 
 3. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น 
 4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศและความเข้าใจต่างวัฒนธรรม  
 5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
 6. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการรู้เท่าทันสื่อ 
 
กลยุทธ์ที่ 7   พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  มีความรักชาติ รักท้องถิ่น มีจิตส านึกเป็นพลเมืองไทย

และพลโลก มีจิตอาสา บนหลกัการประชาธิปไตย เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติ 

เป้ำหมำย ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  มีความรักชาติ รักท้องถิ่น  มีจิตส านึกความเป็นพลเมืองไทยและ
พลโลก บนหลักการประชาธิปไตย  อยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติ  มีจิต
อาสาและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
 1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้านความร่วมมือ  การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น าตามวิถี
ประชาธิปไตย 
 2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 
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 3. ร้อยละของผู้เรียนที่รักความเป็นไทย มีความภูมิใจในท้องถิ่น มีจิตอาสาและจิตส านึกความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก 
 4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะทางร่างกายท่ีดี 
 5. ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
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สภำพควำมส ำเร็จที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นปีกำรศึกษำ 2563  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ กลยุทธ์ระดับโครงการ (กิจกรรม) กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ) กลยุทธ์ระดับองค์กร (แผนงาน) 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
1) มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ   

1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
2. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 

โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการเพ่ือ
การประกันคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาสถานศึกษาให้
เป็นต้นแบบการจัดการศึกษาด้าน
ต่างๆ ให้มีความโดดเด่นเป็นที่
ยอมรับในวงวิชาการและ
สาธารณชน 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนานวัตกรรมระบบ
บริหารจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ  โดยยึดหลักการมี
ส่วนร่วมของทุก 
ภาคส่วน 

2) มีการประกันคุณภาพการศึกษาที่
เป็นระบบและต่อเนื่อง   

3. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

3) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัด
การศึกษาของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

1. การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ  
2. กิจกรรมเครือข่ายชมรมผู้ปกครอง
นักเรียน 
3. กิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีของ
ชุมชน 

โครงการพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชน 

4) มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษาท่ีทันสมัย  ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

1. ระดมทุนเพ่ือจัดหาระบบเทคโนโลยีเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

โครงการระดมทุนเพ่ือการศึกษา  

5) ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

1. พัฒนาการใช้อาคาร 
2. ปรับภูมิทัศน์ 
 

โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิ
ทัศน์ 
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สภำพควำมส ำเร็จที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นปีกำรศึกษำ 2563  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ กลยุทธ์ระดับโครงการ (กิจกรรม) กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ) กลยุทธ์ระดับองค์กร (แผนงาน) 
ด้านกระบวนการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1) ครูมีสมรรถนะทางวิชาชีพในการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับโลกยุค
ดิจิทัลและโลกอนาคต 

1. กิจกรรมพัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการศึกษา 
2. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

โครงการพัฒนานวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ 
 

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครใูห้มี
สมรรถนะทางวิชาชีพในการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับโลกยุคดิจิทัล
และโลกอนาคต 

1) กิจกรรม PLC 
2) กิจกรรมนิเทศชั้นเรียน 
3) กิจกรรมอบรมครูในสถานศึกษา 
4) กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ 

โครงการพัฒนาบุคลากร 

ด้านคุณภาพของเด็ก 
1)  เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุล 
 

1. กิจกรรมสื่อการเรียนรู้สู่ห้องเรียน 
2. กิจกรรม Class Room meeting 
3. กิจกรรมการเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน 
4. กิจกรรม OCOP 
5. กิจกรรมสภานักเรียนปฐมวัย 
6. กิจกรรมหนูน้อยวิถีพุทธ 
7. บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
8. กิจกรรม STEM 
9. กิจกรรม CODING 
10 กิจกรรม Active leaning 
11. กิจกรรมหนูจ๋าพาขยะลงถัง 
12. กิจกรรมหนูน้อยหนุนหมอน 

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล 
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สภำพควำมส ำเร็จที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นปีกำรศึกษำ 2563  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ กลยุทธ์ระดับโครงการ (กิจกรรม) กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ) กลยุทธ์ระดับองค์กร (แผนงาน) 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ผู้เรียนที่มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 1. ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
โครงการห้องสมุดส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 

กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาผู้เรียนให้เป็น
ผู้เรียนรู้  ใฝ่เรียนรู้และมีทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  มีสมรรถนะท่ีเกิด
จากความรู้   มีทักษะชีวิตบน
พ้ืนฐานของความพอเพียง 

1. กิจกรรมน านักเรียนไปแหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษา 

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

ผู้เรียนที่มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต 1. ส่งเสริมทักษะวิชาการ 
2. ส่งเสริมทักษะอาชีพ 
3. ส่งเสริมทักษะชีวิต 

โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สู่การ
มีอาชีพสุจริต   

เด็กพิเศษเรียนร่วมมีทักษะการเรียนรู้
และทักษะชีวิต 

1. ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 
ที่ 21 ของเด็กพิเศษ 

โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 เด็กพิเศษเรียนร่วม 

ผู้เรียนมีสุทรียะ  อนุรักษ์และ
ประยุกต์ใช้ศลิปวัฒนธรรมไทย 

1. ส่งเสริมศักยภาพด้านทัศนศิลป์ ดนตรี  
และนาฏศิลป์ 
2. การร้องประสานเสียง วงสตริงคอมโบ้  
และวงโยธวาทิต 

โครงการส่งเสริมศักยภาพและ
สุนทรียภาพผู้เรียนด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ 
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สภำพควำมส ำเร็จที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นปีกำรศึกษำ 2563  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ กลยุทธ์ระดับโครงการ (กิจกรรม) กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ) กลยุทธ์ระดับองค์กร (แผนงาน) 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ผู้เรียนมีทักษะด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  และทักษะการ
แก้ปัญหาผู้เรียนสามารถอ่านออก  
เขียนได้ และคิดเลขเป็น 

1. การเรียนรู้แบบ Active Learning โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้
ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมใช้ทักษะ
ทางปัญญา ทักษะศตวรรษที่ 21 
ความฉลาดดิจิทัล  ทักษะการคิด
สร้างสรรค์  ทักษะข้ามวัฒนธรรม
และสมรรถนะการบูรณาการข้าม
ศาสตร์ เพ่ือร่วมสร้างสรรค์และ
พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือ
สังคม 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตร 1. เตรียมความพร้อมอย่างเข้มการสอบ  
O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 
2. เตรียมความการสอบการอ่าน RT ป.1  
3. เตรียมความพร้อมการสอบNT ป.3 
4. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้วยข้อสอบ
มาตรฐาน 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผู้เรียนมีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
และความเข้าใจต่างวัฒนธรรม  

1. English Camp for Students 
2. ส่งเสริมความเปน็เลิศทักษะภาษาอังกฤษ 
3. ภาษาอังกฤษพาเพลิน 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ 

- ผู้เรียนมีทักษะด้านการสร้างสรรค์
และนวัตกรรม 

1. กิจกรรมพัฒนาการรู้เทคโนโลยี (ICT 
Literacy) 

โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี 

- ผู้เรียนมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการรู้เท่า
ทันสื่อ 
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สภำพควำมส ำเร็จที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นเม่ือสิ้นปีกำรศึกษำ 2563  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ กลยุทธ์ระดับโครงการ (กิจกรรม) กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ) กลยุทธ์ระดับองค์กร (แผนงาน) 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะ 
ร้อยละของผู้เรียนที่มีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

1. กิจกรรม ร.ร.วิถีพุทธ 
2. การสวดสรภัญญะ 
3. พุทธมามกะ 
4. สอบนักธรรม 
5. เข้าค่ายคุณธรรม 
6. ท าบุญตักบาตร 
7. สันป่าสักรักวินัย 
8. 5 ห้องชีวิต 
9. ห้องเรียนคุณธรรม 4.0 

โครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นน า 
 

กลยุทธ์ที่ 7  พัฒนาผู้เรียนให้เป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง  มีความรักชาติ 
รักท้องถิ่น มีจิตส านึกเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก มีจิตอาสา บน
หลักการประชาธิปไตย เพ่ือการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน และการอยู่
ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคม
โลกอย่างสันติ 

ร้อยละของผู้เรียนที่รักความเป็นไทย 
มีความภูมิใจในท้องถิ่น มีจิตอาสาและ
จิตส านึกความเป็นพลเมืองไทยและ 
พลโลก 

1. กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 
 
 
 

โครงการบูรณาการวันส าคัญ 
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สภำพควำมส ำเร็จที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นปีกำรศึกษำ 2563  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ กลยุทธ์ระดับโครงการ (กิจกรรม) กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ) กลยุทธ์ระดับองค์กร (แผนงาน) 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะ 
ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายที่ดี 1. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

2. กิจกรรมป้องกันโรค 
โครงการส่งเสริมสุขภาพ กลยุทธ์ที่ 7  พัฒนาผู้เรียนให้เป็น

พลเมืองที่เข้มแข็ง  มีความรักชาติ 
รักท้องถิ่น มีจิตส านึกเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก มีจิตอาสา บน
หลักการประชาธิปไตย เพ่ือการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน และการอยู่
ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคม
โลกอย่างสันติ 

1. กิจกรรมบ้านหลังเรียน 
2. กิจกรรมเสริมทักษะด้านกีฬา 
3. กจิกรรมการแข่งขันกีฬาระดับประถม
และมัธยม 

โครงการกีฬาพัฒนาคน คนพัฒนาชาติ 

กิจกรรมส่งเสริมภาวะโภชนาการ โครงการอาหารกลางวัน 
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สภำพควำมส ำเร็จที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นปีกำรศึกษำ 2563  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ กลยุทธ์ระดับโครงการ (กิจกรรม) กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ) กลยุทธ์ระดับองค์กร (แผนงาน) 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะ 
ผู้เรียนที่มีทักษะด้านความร่วมมือ  
การท างานเป็นทีม ภาวะผู้น า และมี
จิตอาสา 

1. การเรียนการสอน 
2. วันสถาปนาลูกเสือ 
3. วันวชิราวุธ 
4. รับลูกเสือใหม่ 
5. ค่ายพักแรม 
6. ลูกเสือจราจร 
7. ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 

 โครงการพัฒนากิจการลูกเสือโรงเรียน
บ้านสันป่าสัก 

 

 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย โครงการส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

 

ผู้เรียนใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้
คุณค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 

1. กิจกรรมค่ายอบรมแกนน า 
2. กิจกรรมสร้างความตระหนักการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
3. กิจกรรมจิตอาสาลดขยะใน โรงเรียนและ
ชุมฃน 

โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (EESD) 

 

ผู้เรียนที่มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต 

1) กิจกรรมรู้จักนักเรียน 
2) กิจกรรม ส่งเสริม/พัฒนา/ป้องกัน/แก้ไข  
3) งานทุนการศึกษา  
4) งานประกันอุบัตเิหต ุ
5) งานพัฒนาคุณธรรม 
6) การส่งต่อผู้เรียน 

โครงการระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน  
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ส่วนที่ 3 
รำยละเอียดของแผนงำน  โครงกำร/กิจกรรม 

 
 1. ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนา
สถานศึกษาให้เป็น
ต้นแบบการจดั
การศึกษาด้านต่างๆ 
ให้มีความโดดเด่นเป็น
ที่ยอมรับในวงวิชาการ
และสาธารณชน 
 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนา
นวัตกรรมระบบ
บริหารจดัการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ  
โดยยดึหลักการมสี่วน
ร่วมของทุก 
ภาคส่วน 
 

โครงการส่งเสริมการ
บริหารจดัการเพื่อการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

1. การพัฒนาระบบบรหิารจดั
การศึกษา 
 

มำตรฐำนที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

1) มีระบบบริหารจัดการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ  
 

- นายสุดสาคร  จันทะล่าม 
นาวัลลภา  พรมท้าว 
นายอินทร์แสง  เขียวพันธ์ 
นางสรัลชนา  เฟื่องฟู 
นางปิยะนันท์  แจ่มจันทร์ 

2. การพัฒนาระบบข้อมลูและ
สารสนเทศ 

มำตรฐำนที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

2) มีระบบข้อมูลและสารสนเทศท่ี
เป็นปัจจุบัน  สะดวกในการใช้งาน 

- นายอินทร์แสง  เขียวพันธ์ 
นางศิรากานต์  ไชยชนะ 

3. การพัฒนาระบบประกันคณุภาพ
การศึกษา 

มำตรฐำนที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

3) มีการประกันคณุภาพการศึกษา
ทีเ่ป็นระบบและต่อเนื่อง   

- นางศิรากานต์  ไชยชนะ 
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2. ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) สนองมาตรฐานการศึกษา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครู
ใหม้ีสมรรถนะทาง
วิชาชีพในการจัดการ
เรียนรู้ทีเ่หมาะสมกับ
โลกยุคดิจิทัลและโลก
อนาคต 

1. โครงการพัฒนา
บุคลากร 

1) กิจกรรม PLC  
2) กิจกรรมนิเทศภายใน 
3) กิจกรรมอบรมคร ู
4) กิจกรรมศึกษาดูงาน
โรงเรียนต้นแบบ 

ปฐมวัย/ มาตรฐานท่ี 3  
การจัดประสบการณ์ที่เน้น
เด็กเป็นส าคัญ 
ขั้นพื้นฐำน/ มาตรฐานที ่3 
กระบวนการจดัการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น
ส าคัญ 

1) ครูสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ เพื่อการปรับการเรยีน
เปลี่ยนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
2) ครูได้รับการนิเทศการสอน 
3) ครูและบุคลากรไดร้ับการ
อบรม  สัมมนา ศึกษาดูงาน 
4) ครูได้รับการพัฒนาความรู้
คุณธรรมและจรยิธรรม 
 

110,000 ระบบพัฒนำบุคคลำกร/ 
นางวัลลภา  พรมท้าว 
นายอินทร์แสง เขยีวพันธ ์
 
 

2. โครงการพัฒนา
นวัตกรรมแห่งการ
เรียนรู ้
 

1) กิจกรรมพัฒนาการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อ
การศึกษา 
2) กิจกรรมพัฒนา
นวัตกรรมการจดัการ
เรียนรูด้้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

ปฐมวัย/ มาตรฐานท่ี 3  
การจัดประสบการณ์ที่เน้น
เด็กเป็นส าคัญ 
ขั้นพื้นฐำน/ มาตรฐานที ่3 
กระบวนการจดัการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น
ส าคัญ 
 

ครูมีสมรรถนะทางวิชาชีพในการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับโลก
ยุคดิจิทัลและโลกอนาคต 

20,000 ระบบพัฒนำบุคคลำกร/ 
น.ส.ปรียาดา  ทะพิงค์แก 

รวมจ ำนวน  2   โครงกำร งบประมำณด้ำนกำรบริหำรบุคคล   130,000 บำท 
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 3. งำนบริหำรงำนวิชำกำร (ระดับปฐมวัย) 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) สนองมาตรฐานการศึกษา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนา
เด็กปฐมวัยใหม้ี
พัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดลุ 

 

1. โครงการส่งเสรมิ
พัฒนาการเด็กปฐมวยั 

1. กิจกรรมสื่อการเรียนรูสู้่
ห้องเรียน 
2. กิจกรรม Class Room 
meeting 
3. กิจกรรมการเรียนรู้ในและ
นอกห้องเรียน 
4. กิจกรรม OCOP 
5. กิจกรรมสภานักเรียน
ปฐมวัย 
6. กิจกรรมหนูน้อยวิถีพุทธ 
7. บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย 
8. กิจกรรม STEM 
9. กิจกรรม CODING 
10 กิจกรรม Active leaning 
11. กิจกรรมหนูจ๋าพาขยะ 
ลงถัง 
12. กิจกรรมหนูน้อยหนุน
หมอน 

ปฐมวัย มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพเด็ก 

เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดลุ 

154,200 นางศิริวรรณ ปัณทวงค ์
น.ส.สุกัญญา สิงห์ฆะราช 
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3. บริหำรงำนวิชำกำร (ต่อ)  

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) สนองมาตรฐานการศึกษา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสรมิ
ผู้เรยีนให้เป็นผูร้่วม
สร้างสรรค์นวตักรรม
ใช้ทักษะทางปัญญา 
ทักษะศตวรรษที ่21 
ความฉลาดดิจิทลั  
ทักษะการคิด
สร้างสรรค์  ทักษะ
ข้ามวัฒนธรรมและ
สมรรถนะการบูรณา
การข้ามศาสตร์ เพื่อ
ร่วมสร้างสรรค์และ
พัฒนานวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีหรือสังคม 

2. โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

1. การเรียนรู้แบบ Active 
Learning 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพ
ผู้เรียน/  
- มีความสามารถในการ
อ่าน  การเขียน การ
สื่อสารและการคิดค านวณ 
- มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอยา่งมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่นความคดิเห็น
และแก้ปัญหา 
- มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามหลักสูตร 

- ผู้เรียนมีทักษะด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ  และทักษะ
การแก้ปัญหา 
- ผู้เรียนสามารถอ่านออก  เขียน
ได้ และคิดเลขเป็น 

400,000 นางวัลลภา  พรมท้าว 

3. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
ศึกษา 

1. เตรียมความพร้อมอยา่ง
เข้มการสอบO-NET ป.6/ม.3 
2. เตรียมความพร้อมการ
สอบการอ่าน RT ป.1  
3. เตรียมความพร้อมการ
สอบ NT ป.3 
4. กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิด้วยข้อสอบ
มาตรฐาน 

ผู้เรยีนมีผลสัมฤทธ์ิตามหลักสูตร 30,000 นายอินทร์แสง เขียวพันธ์ 
นายภาคภมูิ วงค์วรรณา 
นางนิตยา  จันทรา 
นางยุภาพิน  ฤทธิ์เรืองโรจน ์

4. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนภาษาอังกฤษ 

1. English Camp for Students 
2. ส่งเสรมิความเป็นเลิศ
ทักษะภาษาอังกฤษ 
3. ภาษาอังกฤษพาเพลิน 

ผู้เรยีนมีทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศและความ
เข้าใจต่างวัฒนธรรม  

15,000 นางเกษสิริ  นะท ี
นางสรัลชนา  เฟื่องฟ ู
 

5. โครงการพัฒนาการ
เรียนรูด้้วยเทคโนโลย ี

1. กิจกรรมพัฒนาการรู้
เทคโนโลยี (ICT Literacy) 

มำตรฐำนที่ 1  
- มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 
- มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

ผู้เรยีนมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการ
รู้เท่าทันสื่อ 
 

210,000 น.ส.ปรียาดา ทะพิงค์แก 
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3. บริหำรงำนวิชำกำร (ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน) 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) สนองมาตรฐานการศึกษา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนา
ผู้เรยีนให้เป็นผูเ้รียนรู้  
ใฝ่เรียนรู้และมีทักษะ
การเรยีนรู้ตลอดชีวิต  
มีสมรรถนะที่เกดิจาก
ความรู ้  มีทักษะชีวิต
บนพ้ืนฐานของความ
พอเพียง 

6. โครงการห้องสมดุ
ส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ ในศตวรรษที่ 
21 

1. ส่งเสรมิทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพ
ผู้เรียน/ มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติที่ดตี่อ
งานอาชีพ 

ผู้เรยีนที่มีทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

20,000 นางจงกล  สีสุวอ 
นายปริญ  อิ่มนิธิกลุ 

7. โครงการขับเคลื่อน
การจัดการเรยีนรูสู้่การ
มีอาชีพสุจริต   

1. ส่งเสรมิทักษะวิชาการ 
2. ส่งเสรมิทักษะอาชีพ 
3. ส่งเสรมิทักษะชีวิต 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพ
ผู้เรียน/ มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติที่ดตี่อ
งานอาชีพ 

ผู้เรยีนที่มีทักษะอาชีพและ
ทักษะชีวิต 

20,000 นางสุรีย์พร  หมื่นใจ 
น.ส.เมธาวี ค ารินทร ์

8. โครงการส่งเสรมิ
ทักษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 เด็ก
พิเศษเรียนร่วม 

1. ส่งเสรมิทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษ 
ที่ 21 ของเด็กพิเศษ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพ
ผู้เรียน/ มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติที่ดตี่อ
งานอาชีพ 

เด็กพิเศษเรียนร่วมมีทักษะการ
เรียนรู้และทักษะชีวิต 

15,000 นางจงกล  สีสุวอ 
น.ส.ปาริฉตัร อมตปรีชา 

9. โครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู ้

1. กิจกรรมน านักเรียนไป
แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพ
ผู้เรียน/ มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติที่ดตี่อ
งานอาชีพ 

ผู้เรยีนที่มีทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

250,000 นายอินทร์แสง  เขียวพันธ์ 

10. โครงการส่งเสริม
ศักยภาพและ
สุนทรียภาพผู้เรียนด้าน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ์

1. ส่งเสรมิศักยภาพด้าน
ทัศนศิลป์ ดนตรี  และ
นาฏศิลป ์
2. การร้องประสานเสียง วง
สตริงคอมโบ้  และวงโยธ
วาทิต 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพ
ผู้เรียน/ มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

ผู้เรยีนมีสุทรียะ  อนุรักษ์และ
ประยุกต์ใช้ศลิปวัฒนธรรมไทย 

150,000 นายส าราญ  ค าเป็ง 
นายชัยวัฒน์  ขัดสิงห์แกว้ 
น.ส.สุทธิดา  เกิดม ี
น.ส.อรณุรัตน์  อาญา 
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3. บริหำรงำนวิชำกำร (ต่อ) 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) สนองมาตรฐานการศึกษา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 7  พัฒนา
ผู้เรยีนให้เป็นพลเมือง
ที่เข้มแข็ง  มีความรัก
ชาติ รักท้องถิ่น มี
จิตส านึกเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก มีจิต
อาสา บนหลักการ
ประชาธิปไตย เพื่อ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมท่ี
ยั่งยืน และการอยู่
ร่วมกันในสังคมไทย
และประชาคมโลก
อย่างสันต ิ
 

11. โครงการโรงเรียน
คุณธรรมช้ันน า 
 

1. กิจกรรม ร.ร.วิถีพุทธ 
2. การสวดสรภญัญะ 
3. พุทธมามกะ 
4. สอบนักธรรม 
5. เข้าค่ายคุณธรรม 
6. ท าบุญตักบาตร 
7. สันป่าสักรักวินัย 
8. 5 ห้องชีวิต 
9. ห้องเรียนคุณธรรม 4.0 

มำตรฐำนที่ 1  
คุณภำพผู้เรียน/ การมี
คุณลักษณะและค่านยิมที่
ดีตามทีส่ถานศึกษา
ก าหนด 

ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีวินัย 
คุณธรรม จรยิธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

45,000 นางยุพิน  พิลาแดง 
นางวงเดือน บรรจงจิตต ์
 

12. โครงการบูรณา
การวันส าคญั 
 

1. กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 
 
 
 

มำตรฐำนที่ 1  
คุณภำพผู้เรียน/ ความ
ภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

ร้อยละของผูเ้รียนทีร่ักความเป็น
ไทย มีความภูมิใจในท้องถิ่น มี
จิตอาสาและจติส านึกความเป็น
พลเมืองไทยและ 
พลโลก 

40,000 นางสรัลชนา  เฟื่องฟ ู
นางวงเดือน บรรจงจิตต ์
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3. บริหำรงำนวิชำกำร (ต่อ) 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) สนองมาตรฐานการศึกษา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 7  พัฒนา
ผู้เรยีนให้เป็นพลเมือง
ที่เข้มแข็ง  มีความรัก
ชาติ รักท้องถิ่น มี
จิตส านึกเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก มีจิต
อาสา บนหลักการ
ประชาธิปไตย เพื่อ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมท่ี
ยั่งยืน และการอยู่
ร่วมกันในสังคมไทย
และประชาคมโลก
อย่างสันต ิ

13. โครงการพัฒนา
กิจการลูกเสือโรงเรียน
บ้านสันป่าสัก 

1. การเรียนการสอน 
2. วันสถาปนาลูกเสือ 
3. วันวชิราวุธ 
4. รับลูกเสือใหม ่
5. ค่ายพักแรม 
6. ลูกเสือจราจร 
7. ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
 

มำตรฐำนที่ 1  
คุณภำพผู้เรียน/ การ 
ยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกันบน
ความแตกต่างและ
หลากหลาย 

1. ผู้เรียนมีทักษะด้านความ
ร่วมมือ  การท างานเป็นทีม 
ภาวะผู้น า และมีจิตอาสา 
2. ผู้เรียนมีทักษะการแก้ปญัหา 

288,430 นายอินทร์แสง เขียวพันธ์ 

14. โครงการส่งเสริม
กิจกรรมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 
 

1. กิจกรรมค่ายธรรมาภิบาล 
2. กิจกรรมค่ายสภานักเรยีน
ชุดใหม่ 
 

มำตรฐำนที่ 1  
คุณภำพผู้เรียน/ การ 
ยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกันบน
ความแตกต่างและ
หลากหลาย 

ผู้เรยีนมีทักษะด้านความร่วมมือ  
การท างานเป็นทีม และภาวะ
ผู้น าตามวิถีประชาธิปไตย 

80,000 นายอินทร์แสง  เขียวพันธ ์
นางสรัลชนา  เฟื่องฟ ู

15. โครงการ
สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืน 
(EESD) 

1. กิจกรรมค่ายอบรมแกนน า 
2. กิจกรรมสร้างความ
ตระหนักการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
3. กิจกรรมจติอาสาลดขยะ
ใน โรงเรียนและชุมฃน 
 

มำตรฐำนที่ 1  
คุณภำพผู้เรียน/ การมี
คุณลักษณะและค่านยิมที่
ดีตามทีส่ถานศึกษา
ก าหนด 

ผู้เรยีนใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างรู้คุณค่าและรักษา
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 

40,000 นางวัลลภา  พรมท้าว 
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3. บริหำรงำนวิชำกำร (ต่อ) 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) สนองมาตรฐานการศึกษา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 7  พัฒนา
ผู้เรยีนให้เป็นพลเมือง
ที่เข้มแข็ง  มีความรัก
ชาติ รักท้องถิ่น มี
จิตส านึกเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก มีจิต
อาสา บนหลักการ
ประชาธิปไตย เพื่อ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมท่ี
ยั่งยืน และการอยู่
ร่วมกันในสังคมไทย
และประชาคมโลก
อย่างสันต ิ

16. โครงการส่งเสริม
สุขภาพ 

1. งานบริการด้านสุขภาพ  
2. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ/ 
การป้องกันโรค 
3. กิจกรรมตรวจสุขภาพ 
4. กิจกรรม อย.น้อย 
5. ภาวะการเจริญเติบโต 

มำตรฐำนที่ 1  
คุณภำพผู้เรียน/ สุขภาวะ
ทางร่างกาย และจติสังคม 
 

ผู้เรยีนมีสุขภาวะทางร่างกายทีด่ ี 30,000 น.ส.หทัยกาญจน ์เจริญสุข  

17. โครงการกีฬา
พัฒนาคน คนพัฒนา
ชาติ 

1. กิจกรรมบ้านหลังเรยีน 
2. กิจกรรมเสรมิทักษะกีฬา 
3. กิจกรรมการแข่งขันกีฬา 

มำตรฐำนที่ 1  
คุณภำพผู้เรียน/ สุขภาวะ
ทางร่างกาย และจติสังคม 

ผู้เรยีนมีสุขภาวะทางร่างกายทีด่ ี 30,000 นายมนตรา  อินต๊ะ 
นายพชธกร  ดวงสว่าง 
น.ส.ศศิประภา  อึ้งตระกูล 

18. โครงการอาหาร
กลางวัน 

1. กิจกรรมส่งเสริมภาวะ
โภชนาการ 

สุขภาวะทางร่างกาย และ
จิตสังคม 

ผู้เรยีนมีสุขภาวะทางร่างกายทีด่ ี - นางสุรีย์พร  หมื่นใจ 

19. โครงการระบบ
ดูแลและช่วยเหลือ
นักเรียน 

1) กิจกรรมรู้จักนักเรียน 
- การเยี่ยมบ้าน  
- Classroom Meeting  
2) ครูวิเคราะห์นักเรียน 
(ไว้ใจ/ ใส่ใจ/ต้องช่วยเหลือ) 
3) กิจกรรม ส่งเสริม/พัฒนา/
ป้องกัน/แก้ไข  
4) งานทุนการศึกษา  
5) งานประกันอุบัตเิหต ุ
6) งานพัฒนาคุณธรรม 
7) การส่งต่อ 

มำตรฐำนที่ 1  
คุณภำพผู้เรียน 
- สุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม 
- การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

- ผู้เรียนมสีุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม 
- ผู้เรียนมคีุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

25,000 นางมยุรี  ไชยวงค ์

รวม  19  โครงกำร งบประมำณ  2,022,630  บำท 
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4. ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) สนองมาตรฐานการศึกษา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนา
นวัตกรรมระบบ
บริหารจดัการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ  
โดยยดึหลักการมสี่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน 

1. โครงการระดมทุน
เพื่อการศึกษา 

1. จัดระบบเทคโนโลยีเพื่อ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการ
เรียนรู ้

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 

มีระบบเทคโนโลยีดจิิทัลเพื่อ
การศึกษาท่ีทันสมัย  
ตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้บริการอย่างม ี
ประสิทธิภาพ 

5,000 ระบบการเงิน-บัญชี/ 
นางปิยะนันท์ แจ่มจันทร ์
 
 

2. โครงการพัฒนา
อาคารสถานท่ีและภมูิ
ทัศน์ 
 

1. พัฒนาการใช้อาคาร 
2. ปรับภูมิทัศน์ 
 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 
 

ความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้

130,000 ระบบพัฒนาอาคาร/ 
นางวิไลวรรณ ดิษฐ์ใจ 
 

รวมจ ำนวน  2   โครงกำร งบประมำณด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ  135,000  บำท 
 

5. ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) สนองมาตรฐานการศึกษา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนา
นวัตกรรมระบบ
บริหารจดัการศึกษาให้
มีประสิทธิภาพ  โดย
ยึดหลักการมสี่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 

โครงการพัฒนา
ความสัมพันธ์กับ
ชุมชน 

1. การพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือ  
2. กิจกรรมเครือข่ายชมรม
ผู้ปกครองนักเรยีน 
3. กิจกรรมทางวัฒนธรรม
ประเพณีของชุมชน 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 
 

ความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การจัดการศึกษาของทุก
ภาคส่วนที่เกีย่วข้อง 

75,000 ระบบชุมชนสัมพันธ์/ 
นางณัฐกาญจน์  ศรีลาชยั 

รวมจ ำนวน  1  โครงกำร งบประมำณด้ำนกำรบริหำรทั่วไป  75,000  บำท 
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ส่วนที่ 3.2  
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม 

 การจัดสรรงบประมาณจากงบเงินอุดหนุน  เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  ค่าจัดการเรียนการสอนและค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  รวมถึงเงินนอกงบประมาณท่ีเก็บ
ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดการศึกษาเพ่ิมเติมจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็น
กรณีพิเศษ เพ่ือใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการ ดังนี้  
 

ตำรำง  แสดงงบประมาณเพ่ือใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการ 

1. เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เงินงบประมำณ หมำยเหตุ 

1.1 ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน 
 

 

ปีงบประมาณ 2563  ภาคเรียนที่ 1/2563 (70%) 772,300 หนังสือ ศธ 04006/ว192 
วันที่ 17 ม.ค.2563 

             ภาคเรียนที่ 1/2563 (ร้อยละ 60 ของ 30%) 196,920 หนังสือ ศธ 04006/ว2045 
วันที่ 4 มิ.ย.2563 

            ภาคเรียนที่ 1/2563 (ร้อยละ 40 ของ 30%) 131,280  

ปีงบประมาณ 2564  ภาคเรียนที่ 2/2563 (70%) 779,650 ประมาณการจากข้อมูล 
ณ วันที่ 18 ก.ค.63 

  ภาคเรียนที่ 2/2563 (30%) 335,400 ประมาณการจากข้อมูล 
ณ วันที่ 18 ก.ค.63 

1.2 ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  
 

 

ปีงบประมาณ 2563 ภาคเรียนที่ 1/2563 (70%) 194,665 หนังสือ ศธ 04006/ว192 
วันที่ 17 ม.ค.2563 

            ภาคเรียนที่ 1/2563 (ร้อยละ 60 ของ 30%) 49,635 หนังสือ ศธ 04006/ว2045 
วันที่ 4 มิ.ย.2563 

            ภาคเรียนที่ 1/2563 (ร้อยละ 40 ของ 30%) 33,090  

ปีงบประมาณ 2564  ภาคเรียนที่ 2/2563 (70%) 196,505 ประมาณการจากข้อมูล 
ณ วันที่ 18 ก.ค.63 

  ภาคเรียนที่ 2/2563 (30%) 84,535 ประมาณการจากข้อมูล 
ณ วันที่ 18 ก.ค.63 

2. เงินนอก
งบประมำณ 

  
 

 

2.1 เงินบ ารุงการศึกษาที่เขตพ้ืนที่การศึกษาอนุมัติให้จัดเก็บ 1,900,000 ประมาณการจากข้อมูล 
ณ วันที่ 18 ก.ค.63 

รวมเงินงบประมำณ 4,673,980  
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ตำรำง แสดงการจัดสรรงบประมาณของโครงการ 

โครงกำร 

งบค่าจัดการ
เรียนการ

สอน 

งบกิจกรรม  
 พัฒนาคุณภาพ

ผู้เรยีน 

งบที่ได้รับ
อนุมัติให้
จัดเก็บ  

2,215,550 558,430 1,900,000 
ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร    
1) โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- - - 

 กลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร    
2) โครงการส่งเสรมิพัฒนาการเด็กปฐมวัย 120,000 30,000 4,200 
3) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 400,000   
4) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 30,000   
5) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 15,000   
6) โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี   210,000 
7) โครงการห้องสมุดส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 20,000   
8) โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้  250,000  
9) โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สู่การมีอาชีพสุจริต   20,000   
10) โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เด็กพิเศษ 15,000   
     เรียนร่วม    
11) โครงการส่งเสริมศักยภาพและสุนทรียภาพผู้เรียนด้านศิลปะ  150,000   
     ดนตรี นาฏศิลป ์    
12) โครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นน า 45,000   
13) โครงการบูรณาการวันส าคัญ 40,000   
14) โครงการพัฒนากิจการลูกเสือโรงเรียนบ้านสันป่าสัก 10,000 278,430  
15) โครงการส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 80,000   
16) โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (EESD) 40,000   
17) โครงการส่งเสริมสุขภาพ 30,000   
18) โครงการกีฬาพัฒนาคน คนพัฒนาชาติ 30,000   
19) โครงการอาหารกลางวัน    
20) โครงการระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 25,000   
 กลุ่มงำนบริหำรบุคคล    
21) โครงการพัฒนาบุคลากร 110,000   
22) โครงการพัฒนานวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ 20,000   
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โครงกำร 

งบค่าจัดการ
เรียนการ

สอน 

งบกิจกรรม  
 พัฒนาคุณภาพ

ผู้เรยีน 

งบที่ได้รับ
อนุมัติให้
จัดเก็บ  

2,215,550 558,430 1,900,000 
 กลุ่มงำนบริหำรงบประมำณ    
23) โครงการระดมทุนเพ่ือการศึกษา 5,000   
24) โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ 130,000   
 กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป    
25) โครงการพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชน 23,000  52,000 
 ค่ำจ้ำงคร/ูแม่บ้ำน/ภำรโรง   1,276,300 
 ค่ำใช้สอย วัสดุ ตอบแทน 50,000   
 ค่ำสำธำรณูปโภค 807,550  357,500 

รวมงบประมำณที่ใช้ทั้งสิ้น 2,215,550 558,430 1,900,000 

 
หมำยเหตุ  จัดสรรงบประมาณให้โครงการจากบัญชีจัดสรรงบประมาณ ภาคเรียนที่ 1/2563 และการ
ประมาณการ ภาคเรียนที่ 2/2563  
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม 
ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

 
1) โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
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ชื่อโครงกำร    ส่งเสริมการบริหารจัดการเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นต้นแบบการจัดการศึกษาด้านต่างๆ  

ให้มีความโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการและสาธารณชน 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนานวัตกรรมระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   นายสุดสาคร  จันทะล่าม, นางศิรากานต์  ไชยชนะ   
กลุ่มงำน/ระบบท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารวิชาการ/ ระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักกำรและเหตุผล 
 จากกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา   โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา  ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศก าหนด   พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้   จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด  หรือหน่วยงานที่ก ากบัดูแลสถานศึกษาเป็น
ประจ าทุกปี 
             ดังนั้นโรงเรียนบ้านสันป่าสักจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือการประกัน
คุณภาพของโรงเรียน   เพ่ือให้สามารถด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ  ได้คุณภาพตาม
มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของสาธารณชน 
 

2. วัตถุประสงค์  
1) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
2) พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน สะดวกในการใช้งาน 
3) ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ

และต่อเนื่อง   
   
3. เป้ำหมำย 
  1) มีระบบการบริหารและจัดการศึกษาของผู้บริหารอย่างมีคุณภาพในระดับดีเยี่ยม  และเป็นต้นแบบ
ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ  

2) มีระบบข้อมูลและสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน สะดวกในการใช้งาน 

3) มีการด าเนินงานของระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาคุณภาพในระดับดีเยี่ยม  เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

4) นักเรียนมีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับดีเยี่ยมและเป็นที่ยอมรับในระดับต่างๆ 

5) ครูมีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับดีเยี่ยมและสามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
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4. วิธีด ำเนินกำร/ ขั้นตอนด ำเนินกำร 

กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขัน้วำงแผน (PLAN ) 
    1) แต่งตั้งคณะกรรมการ 

 
มี.ค.2563 

 
- 

 
ผู้บริหาร 

    2) ประชุมวางแผน  มี.ค.2563 - ผู้บริหาร 
2. ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติกำร
ประกันคุณภำพภำยใน (DO) 

มี.ค.2563 -  

    1) จัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ มี.ค.2563 - นายอินทรแ์สง 
นางศิรากานต์ 

    2) จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ปี 2563-2565  

มี.ค.-พ.ค.2563 - ผู้บริหาร 
นางศิรากานต์ 

    3) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
2563 

พ.ค.2563 - ผู้บริหาร 
นางศิรากานต์  

    4) ด าเนินการพัฒนาคุณภาพตามแผนปฏิบัติการ 1 ก.ค.2563- 
10 เม.ย.2564 

- ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

3. ติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ (CHECK) 
    ติดตามตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ   

ต.ค.2563 - คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ 

4. ปรับปรุงและพัฒนำ (ACT)  
    ให้ข้อเสนอแนะจากการติดตาม ตรวจสอบ  
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานโครงการ/ 
กิจกรรมต่าง ๆ 

พ.ย.2563 - ผู้บริหาร 
นางศิรากานต์  

 และคณะ 

5. ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ  
    รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ  เพ่ือประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและจัดท ารายงาน     
การประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 

มี.ค.2564 - คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ

ภายใน 

 
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ปีการศึกษา 2563   ระหว่างวันที่  1  กรกฎาคม  2563 - 10  เมษายน  2564  
 
6. งบประมำณ  
 เงินงบประมาณ   -    บาท   
 
7. หน่วยงำน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 ผู้บริหาร/ ครู/ คณะกรรมการสถานศึกษา/ ผู้ปกครอง /นักเรียน/ ชุมชน 
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8. ระดับควำมส ำเร็จ  

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
    1) มีการบริหารและจัดการศึกษาของผู้บริหาร
อย่างมีคุณภาพในระดับดีเยี่ยม  และเป็นต้นแบบ
ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ  
    2) มีระบบข้อมูลและสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน 
สะดวกในการใช้งาน 

    3) มีการด าเนินงานของระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาคุณภาพในระดับดีเยี่ยม  เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

    4) นักเรียนมีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับดีเยี่ยม
และเป็นที่ยอมรับในระดับต่างๆ 

    5) ครูมีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับดีเยี่ยมและ
สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 

1) การประเมินความพึง
พอใจต่อคุณภาพการจัด
การศึกษาของทุกภาคส่วน
ที่เก่ียวข้อง 
2) การประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา 

1) แบบประเมินความพึง
พอใจต่อคุณภาพการจัด
การศึกษาของทุกภาค
ส่วนที่เก่ียวข้อง 
2) แบบประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา 
 

 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
    1)  โรงเรียนมีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของสาธารณชน 

 
 
     (ลงชื่อ).................................................... 
       ( นายสุดสาคร  จันทะล่าม ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสันป่าสัก 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม 
ด้ำนบริหำรวิชำกำร 

 
1) โครงการส่งเสรมิพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
2) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
4) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 
5) โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี 
6) โครงการห้องสมุดส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 
7) โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
8) โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สู่การมีอาชีพสุจริต   
9) โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เด็กพิเศษเรียนร่วม 
10) โครงการส่งเสริมศักยภาพและสุนทรียภาพผู้เรียนด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
11) โครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นน า 
12) โครงการบูรณาการวันส าคัญ 
13) โครงการส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
14) โครงการพัฒนากิจการลูกเสือโรงเรียนบ้านสันป่าสัก 
15) โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (EESD) 
16) โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
17) โครงการกีฬาพัฒนาคน คนพัฒนาชาติ 
18) โครงการอาหารกลางวัน 
19) โครงการระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 
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โครงกำร   ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย   

มำตรฐำนที่ 1 คุณภาพเด็ก 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางศิริวรรณ  ปันทวงค์ และ นางสาวสุกัญญา  สิงห์ฆะราช  
กลุ่มงำน/ระบบท่ีรับผิดชอบ งานบริหารวิชาการ  
ระยะเวลำด ำเนิน   1 กรกฎาคม 2563 - 10 เมษายน 2564 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล 

การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี จัดในรูปแบบของกิจกรรมบูรณาการผ่านการ 
เล่น เพ่ือให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้พัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ 
สติปัญญา  กิจกรรมที่จัดให้เด็กปฐมวัยมี 6 กิจกรรมหลัก เชน่ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรม 
สร้างสรรค ์กิจกรรมเสรี/กิจกรรมเล่นตามมุม  กิจกรรมเสริมประสบการณ์/กิจกรรมวงกลม  กิจกรรม 
กลางแจ้ง  กิจกรรมเกมการศึกษา  กิจกรรมที่จัดต้องครอบคลุมประสบการณ์ส าคัญที่ก าหนดในหลักสูตร 
การศึกษาปฐมวัย  จัดกิจกรรมที่มีความยืดหยุ่นมีสาระที่ควรเรียนรู้ ให้เหมาะกับอายุ วุฒิภาวะ ระดับ 
พัฒนาการ  ลักษณะการเรียนรู้ของเด็ก โดยให้เด็กได้ลงมือกระท า เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้ 
เคลื่อนไหว ส ารวจ เล่น สังเกต สืบค้นทดลอง และคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดีและ 
ทักษะการใช้ชีวิตประจ าวันตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม จึงจ าเป็นต้องมีสื่อ และวัสดุมาช่วยในการ 
พัฒนาความพร้อมของเด็กปฐมวัย 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย ทางโรงเรียนบ้านสันป่าสักเห็น 
ความส าคญัของการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัยจึงจัดท าโครงการนี้ขึ้นให้เด็กปฐมวัยมีความ 
พร้อมที่จะเรียนต่อในชั้นที่สูงขึ้นต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1)  พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา เหมาะสม
กับวัย 

2)  สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัยในตนเองและความรับผิดชอบให้เด็กปฐมวัย เพื่อเป็น
รากฐานที่ดีของสังคม 
 
3. เป้ำหมำย 
   3.1 เชิงปริมำณ 

1) เด็กปฐมวัยจ านวน 135 คน ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่
เหมาะสมกับวัย  
 

   3.2 เชิงคุณภำพ 
1) เด็กปฐมวัยรอ้ยละ 90  มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ -จิตใจ สังคม และสติปัญญา

เหมาะสมกับวัย 
2) เด็กปฐมวัยร้อยละ 90  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
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4. วิธีด ำเนินกำร/ ขั้นตอนด ำเนินกำร 

กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นวำงแผน (Plan)  
ประชุมทีมงานเพื่อวางระบบงาน และ
วางแผนกิจกรรม 

มิ.ย.2563 - นายสุดสาคร จันทะล่าม 
นางศิริวรรณ ปันทวงค์ 

2. ขั้นด ำเนิกำร (Do)    
2.1 วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 

 มิ.ย.2563 - นางศิริวรรณ ปันทวงค์
และคณะครูปฐมวัย 

2.2 เตรียมวัสดุ อุปกรณ์และสื่อเพ่ือจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
  - กิจกรรมสื่อการเรียนรู้สู่ห้องเรียน 
  - กิจกรรมหนูน้อยหนุนหมอน 

 
 

ก.ค.2563 

 
 

20,000 
4,200 

 
 
นางศิริวรรณ ปันทวงค์ 

2.3 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
  - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
  - กิจกรรม STEM 
  - กิจกรรม CODING 
  - กิจกรรม Active leaning 
  - กิจกรรมหนูจ๋าพาขยะลงถัง 
  - กิจกรรมสภานักเรียนปฐมวัย 
  - กิจกรรมหนูน้อยวิถีพุทธ 
  - กิจกรรม OCOP-2021 
  - กิจกรรมการเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน 

 
ก.ค.2563- 
เม.ย.2564 

 
100,000 

 
 
 
 
 
 
 

30,000 

 
นางศิริวรรณ ปันทวงค์
และคณะครูปฐมวัย 

3. ขั้นติดตำมตรวจสอบ (Check)    
    1) ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน
กิจกรรมของโครงการ 

พ.ย.2563/
เม.ย.2564 

- นางศิริวรรณ ปันทวงค์ 

4. ปรับปรุงและพัฒนำ (Act) 
น าข้อเสนอแนะจากการติดตาม ตรวจสอบมา
ปรับปรุงพัฒนา 

พ.ย.2563 - นางศิริวรรณ ปันทวงค์ 

5. ประเมินผลโครงกำร 
ประเมินผลโครงการและรายงาน 

เม.ย.2564 - นางศิริวรรณ ปันทวงค์ 

 

5. งบประมำณ 
งบประมาณ จ านวน  154,200 บาท ( หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยห้าบาทถ้วน ) 
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6. กำรวัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1) เด็กปฐมวัยร้อยละ 90  มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ -จิตใจ สังคม และสติปัญญาทีเ่หมาะสมกับวัย 

- สังเกต - แบบประเมิน 

2) เด็กปฐมวัยร้อยละ 90  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์   - สังเกต - แบบประเมิน 
 

 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1) เด็กปฐมวัยมีความสุขในการเรียนรู้มีพัฒนาการที่ดีเหมาะสมตามวัย 

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

     ( นางศิริวรรณ  ปันทวงค์ ) 
        หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย 

 
 

(ลงชื่อ) ......................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
     ( นายสุดสาคร  จันทะล่าม ) 

        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสันป่าสัก 
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โครงกำร    พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่  6  ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมใช้ทักษะทาง

ปัญญา ทักษะศตวรรษที่ 21 ความฉลาดดิจิทัล  ทักษะการคิดสร้างสรรค์  
ทักษะข้ามวัฒนธรรมและสมรรถนะการบูรณาการข้ามศาสตร์ เพ่ือร่วม
สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม 

สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรยีน 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางวัลลภา  พรมท้าว และคณะ  
กลุ่มงำน/ระบบท่ีรับผิดชอบ กลุม่บริหารวิชาการ/ระบบเรียนรู้ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับตั้งแต่ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   เพ่ือเน้นให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้  ความสามารถตามที่ตนถนัดและสนใจ  มี
สมรรถนะส าคัญ   มีคุณธรรม  มีจิตสาธารณะรู้จักใช้ทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  สามารถที่น าความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวันและศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปหรือ
ประกอบอาชีพในอนาคตได้  ดังนั้นโรงเรียนจึงต้องจัดการศึกษาให้สนองกับความต้องการของผู้เรียน  
ผู้ปกครอง  นโยบายต่าง ๆ จากต้นสังกัด  และจุดเน้นของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สอดคล้องกับมาตรฐานของหลักสูตรแกนกลางการศึกขั้นพ้ืนฐาน 2551 
พร้อมพัฒนาเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 ไทยแลนด์ 4.0 และสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก   
 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
โดยเฉพาะให้นักเรียนได้มีโอกาสในการฝึกทักษะทางวิชาการทั้ง 8 กลุ่มสาระร่วมกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
และฝึกกิจกรรมงานอาชีพที่ตนถนัดและสนใจ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางวิชาการและมีทักษะ
ชีวิต   ที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นและประกอบอาชีพได้ในอนาคต 
  

2. วัตถุประสงค์  
1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สอดคล้องตามแผนการศึกษาชาติ  และความต้องการของทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้อง  
2) นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านความรู้  ความสามารถและทักษะชีวิต 

3. เป้ำหมำย 
 3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
  1) นักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 775 คน ได้รับการพัฒนา
คุณภาพด้วยการคิดและปฏิบัติจริง ( Active Learning) 
 

 3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
1) นักเรียนร้อยละ 50  สามารถอ่านออก  เขียนได้ และคิดเลขเป็น 
2) นักเรียนร้อยละ 60  มีทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และทักษะการแก้ปัญหา 
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4. วิธีด ำเนินกำร/ ขั้นตอนด ำเนินกำร 

กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
ประชุมทีมงานเพื่อจัดโครงสร้าง วาง
ระบบงาน วางแผนกิจกรรม 

 
 มิ.ย.2563 

 
- 

 
นางวัลลภา  พรมท้าว 

2. ขั้นด ำเนินงำน (Do)    
2.1 วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา
เพ่ือจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องตาม
หลักสูตร 

มิ.ย.2563 - นางศิรากานต์  ไชยชนะ 
และครูแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

2.2 จัดหาวัสดุและสื่อเพ่ือจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ก.ค./พ.ย.2563 
 

ประถม  200,000 
มัธยม    150,000 

น.ส.มนัสชนม์  มูลเมือง 

2.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรฯ  และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

ตลอดปีการศึกษา  ครูประจ าวิชา/ 
ครูที่ปรึกษากิจกรรม 

2.4 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ระดับประถมศึกษา 

  ครูระดับประถมศึกษา 

     1) กิจกรรมคิด อ่าน เขียน เรียน
สนุก 

ตลอดปีการศึกษา 15,000 นางนิตยา  จันทรา และ 
ครรูะดับ ป.1-3 

     2) กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 
STEM DAY CAMP 

ภาคเรียนที่ 1 15,000 นางหทัยกาญจน์  ปานภักดี  
และครูระดับ ป.4-6 

2.5 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

  ครูระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

     1) กิจกรรมหนึ่งกลุ่มสาระการ
เรียนรู้หนึ่งนวัตกรรม 

ภาคเรียนที่ 1 10,000 นางวัลลภา  พรมท้าว 

     2) กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OCOP 2021) 

ภาคเรียนที่ 2 10,000 นางวัลลภา  พรมท้าว 

3. ขั้นติดตำมตรวจสอบ (Check)    
    1) ติดตาม ตรวจสอบการ
ด าเนินงานกิจกรรมของโครงการใน
การสัมมนาบุคลากรประจ าภาค
เรียน 

พ.ย.2563/ 
เม.ย.2564 

- นางวัลลภา  พรมท้าว 

4. ปรับปรุงและพัฒนำ (Act) พ.ย.2563 - นางวัลลภา  พรมท้าว 
5. ประเมินผลโครงกำร เม.ย.2564 - นางวัลลภา  พรมท้าว 
 
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ปีการศึกษา 2563  ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 10 เมษายน 2564  
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6. งบประมำณ 
งบประมาณ    จ านวน  400,000 บาท   ( สี่แสนบาทถ้วน ) 

  

7. หน่วยงำน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านสันป่าสัก จ านวน  50 คน 
  

8. ระดับควำมส ำเร็จ  

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมำณ 
   1) ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนา
คุณภาพด้วยการคิดและปฏิบัติจริง ( Active 
Learning) 

 
ประเมินการจัดการเรียน 

การสอน 

 
แผนการสอน 

เชิงคุณภำพ 
   1) ร้อยละของนักเรียนที่สามารถอ่านออก  
เขียนได้ และคิดเลขเป็น 

 
- การประเมินการอ่าน (RT) 
- การประเมิน NT 

 
แบบประเมิน RT, NT 

   2) ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ  และทักษะการแก้ปัญหา 

การประเมินสมรรถนะส าคัญ แบบประเมินสมรรถนะ
ส าคัญ 

 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1)  นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ สามารถเป็นผู้ร่วม
สร้างสรรค์นวัตกรรม ใช้ทักษะทางปัญญาและทักษะศตวรรษที่ 21  
 2)  นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและร่วมสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม 
 
 

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ 
( นางวัลลภา   พรมท้าว ) 
 
 

ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          ( นายสุดสาคร  จันทะล่าม ) 

  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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โครงกำร    ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่  6  ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมใช้ทักษะทาง

ปัญญา ทักษะศตวรรษที่ 21 ความฉลาดดิจิทัล  ทักษะการคิดสร้างสรรค์  
ทักษะข้ามวัฒนธรรมและสมรรถนะการบูรณาการข้ามศาสตร์ เพ่ือร่วม
สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม 

สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรยีน 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางวัลลภา  พรมท้าว และคณะ  
กลุ่มงำน/ระบบท่ีรับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ/ระบบเรียนรู้ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 จากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปีการศึกษา 2562   พบว่าผลการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดย
นักเรียนมีผลการเรียนระดับดีขึ้นไปกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด  ส าหรับ
ในส่วนของการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับจังหวัดและศึกษาธิการภาค  แต่ต่ ากว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  สังกัดและ
ประเทศ  ซ่ึงนักเรียนมีสมรรถนะในการอ่านในระดับดีมาก  โดยสามารถอ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่องในระดับ
ดีขึ้นไปร้อยละ 62.15  และร้อยละ 72.96 ตามล าดับ  และผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (National Test: NT) ชั้น ป.3 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าทุกระดับ  ทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
จังหวัด  ศึกษาธิการภาค  สังกัดและประเทศ  โดยด้านคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2561  
แตด่้านภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยลดลง   นอกจากนี้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนลดลงจากปี 2561 ทุกวิชา  โดยคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยสูง
กว่าทุกระดับ วิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่า สพฐ. แต่ยังต่ ากว่าระดับอื่นๆ  ส่วนวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษต่ า
กว่าทุกระดับ   และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  วิชา
ภาษาไทยสูงกว่าทุกระดับ  วิชาคณิตศาสตร์สูงกว่าระดับ สพฐ.และประเทศ  แต่ต่ ากว่าระดับเขตพ้ืนที่และ
ระดับจังหวัด  ส่วนวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษยังต่ ากว่าทุกระดับ  จ าเป็นต้องเร่งยกยกระดับผลสัมฤทธิ์
อย่างเป็นระบบ 
   ดังนั้นทางโรงเรียนเห็นความส าคัญของปัญหานี้  จึงได้ร่วมกันหาวิธีการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  โดยการแก้ไขพัฒนาด้านบุคลากรครู  ให้ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน  การใช้สื่อ
เทคโนโลยี   พัฒนาเทคนิควิธีการสอนและใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ
วัดผลประเมินผล  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  เพ่ือเป็นการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของครูให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด  
 

2. วัตถุประสงค์  
1) เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2) เพ่ือยกระดับผลการทดสอบระดับชาติให้สูงกว่าระดับประเทศ 
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3. เป้ำหมำย 
 3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

1) นักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 775 คน ได้เรียนรู้ด้วยเทคนิค
วิธีการสอนที่ใช้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

 3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
1) นักเรียนร้อยละ  60 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 
2) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  สูงกว่าระดับประเทศ 
3) ค่าเฉลี่ยการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) สูงกว่าระดับประเทศ 
4) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ (RT) ชั้น ป.1 สูงกว่าระดับประเทศ 

 

4. วิธีด ำเนินกำร / ขั้นตอนด ำเนินกำร 

กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
    1) ประชุมชี้แจงคณะครูเพ่ือวิเคราะห์
ผลสัมฤทธิ์ในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
    2) วางแผนกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

 
มิ.ย.2563 

 
- 

 
นางวัลลภา  พรมท้าว 

2. ขั้นด ำเนินกำร (Do) ก.ค.2563 - นางวัลลภา  พรมท้าว 
    1) ครูเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนา
เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    

ตลอดปีการศึกษา - ครูทุกคน 
 

    2) อบรมครเูพ่ือสร้างข้อสอบที่วัดทักษะ
การคิดขั้นสูง 

ภาคเรียนที่ 1 5,000 นางศิรากานต์ ไชยชนะ 

    3) ครูท าวิจัยเพ่ือแก้ปัญหานักเรียน ตลอดปีการศึกษา - ครูทุกคน 
    4) จัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การสอบ  

ภาคเรียนที่ 2   

         - O-NET ป.6  ก.พ.2564 5,000 นายภาคภูมิ 
         - O-NET ม.3  5,000 นายอินทร์แสง 
         - NT ป.3 มี.ค.2564 5,000 นางยุภาพิน 
         - ข้อสอบมาตรฐานของ สพฐ. ป.2, 
ป.4, ป.5, ม.1, ม.2 

มี.ค.2564 - ครูประจ าวิชา 

         - การอ่านออกเขียนได้ (RT) ป.1 มี.ค.2564 10,000 นางนิตยา 
3. ขั้นติดตำม ตรวจสอบ (Check)  -  
    1) วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เม.ย.2563 - ครูประจ าวิชา 
    2) การทดสอบระดับชาติ  - ครูประจ าวิชา 
4. ปรับปรุงและพัฒนำ (Act) พ.ย.2563 - นางวัลลภา  พรมท้าว 
5. ประเมินผลและรำยงำน เม.ย.2564 - นางวัลลภา  พรมท้าว 
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5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีการศึกษา 2563    ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 10  เมษายน 2564 

 

6. งบประมำณ 
 งบประมาณ   จ านวน  30,000 บาท  ( สามหมื่นบาทถ้วน )   
 
7. หน่วยงำน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 1)  ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านสันป่าสัก จ านวน  50  คน 
  

8. ระดับควำมส ำเร็จ  

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมำณ 
1) ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
การจัดกิจกรรม/ 

การจัดการเรียนการสอน 

 
แบบบันทึกกิจกรรม 

/บันทึกการสอน 
เชิงคุณภำพ 
1) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 

 
การประเมินผลการเรียนรู้

รายวิชา 

 
แบบทดสอบ 

2) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ 

การทดสอบ O-NET แบบทดสอบทดสอบ  
O-NET ของ สทศ. 

3) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ (NT) สูงกว่าระดับประเทศ 

การทดสอบ NT แบบทดสอบทดสอบ  
NT 

4) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ 
(RT) ชั้น ป.1 สูงกว่าระดับประเทศ 

ทดสอบการอ่านออกเขียนได้ 
ชั้น ป.1 

แบบทดสอบทดสอบการ
อ่านออกเขียนได้  ป.1 

 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1)  นักเรียนมีพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 

 
 

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ 
  ( นางวัลลภา   พรมท้าว ) 

 
 

ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
( นายสุดสาคร  จันทะล่าม ) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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โครงกำร    ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่  6  ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมใช้ทักษะทาง

ปัญญา ทักษะศตวรรษที่ 21 ความฉลาดดิจิทัล  ทักษะการคิดสร้างสรรค์  
ทักษะข้ามวัฒนธรรมและสมรรถนะการบูรณาการข้ามศาสตร์ เพ่ือร่วม
สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม 

สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรยีน 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   นางสรัลชนา  เฟ่ืองฟู  และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
กลุ่มงำน/ระบบท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มบริหารวิชาการ/ระบบเรียนรู้ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักกำรและเหตุผล 
 ปัจจุบันเป็นยุคที่โลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว อันสืบเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
เชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษ
ที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 โดยทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ที่ส าคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) และองค์ความรู้ที่ส าคัญของโลกส่วน
ใหญ่ถูกบันทึกและเผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการเข้าถึงองค์ความรู้และ
ก้าวทันโลก ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จัดเป็นความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะและ
ความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษของคนไทย เพ่ือให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และการเข้า
ร่วมเป็นสมาชิกของประชาคมทางเศรษฐกิจอาเซียนและมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ สามารถ
เรียนรู้ภาษาในอาเซียนได้ และเพ่ือสนองนโยบายดังกล่าวแผนงานวิชาการ สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงได้
ท าโครงการนี้ขึ้นมา 
 
2. วัตถุประสงค์  

 1) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ   และมีความม่ันใจในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 
    2) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 
      
3. เป้ำหมำย 
 3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
 1)  นักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 775 คน ได้รับการส่งเสริม
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ    

 3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 

1)  นักเรียนร้อยละ 60  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในระดับดีขึ้นไป 

2)  นักเรียนร้อยละ 60  มีความม่ันใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
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4. วิธีด ำเนินกำร/ ขั้นตอนด ำเนินกำร 

กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
    1) ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง 

มิ.ย. 2563 - นางสรัลชนา  และ 

    2) วางแผนกิจกรรมของโครงการ มิ.ย. 2563 - นางสรัลชนา  และ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 

2. ด ำเนินกำรตำมแผน (Do)    
    1) กิจกรรมเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของ
ภาษาโดยใช้โปรแกรม Online 

ตลอดปีการศึกษา 12,500 นางศิริเกษ 
และครูภาษาอังกฤษ 

    2) กิจกรรม English Camp for 
students 

พ.ย 2563 2,500 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 

3. ติดตำม ตรวจสอบ (Check) 
    ติดตามผลการด าเนินงาน  และให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา 

พ.ย. 2563 - นางสรัลชนาและ
คณะกรรมการติดตามฯ 

4. ปรับปรุงและพัฒนำ (Act) 
   น าข้อเสนอแนจากการด าเนินงาน  หรือ
การติดตาม ตรวจสอบมาปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 

พ.ย.2563-มี.ค. 
2564 

- นางสรัลชนา 
และครูภาษาอังกฤษ 

5. สรุปรำยงำนผลโครงกำร 
   ประเมินผลและจัดท าสารสนเทศเพ่ือ
รายงานผล 

เม.ย. 2564 - นางสรัลชนา 

 
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ปีการศึกษา 2563   ระหว่างวันที่  1  กรกฎาคม 2563 - 10 เมษายน 2564  
 

6. งบประมำณ  
 เงินงบประมาณ  15,000    บาท   ( หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน )   
 

7. หน่วยงำน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 1)  ครู 
 2)  วิทยากร 
 
8. ระดับควำมส ำเร็จ  

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
 เชิงปริมำณ  
  1. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริม
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ    

 
การจัดกิจกรรม/ 

การจัดการเรียนการสอน 

 
แบบบันทึกกิจกรรม 

/บันทึกการสอน 
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ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
เชิงคุณภำพ 
  1) ร้อยละของนักเรียนที่มีความม่ันใจในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ 

 
การสังเกต 

 
แบบประเมินสมรรถนะ

ส าคัญ 
  2) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษในระดับดีขึ้นไป 

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1)  นักเรียนสามารถสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศได้ 
 2)  นักเรียนเรียนรักการเรียนรู้และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
  

  
ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ 
          ( นางสรัลชนา   เฟ่ืองฟู ) 

 
 

ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          ( นายสุดสาคร  จันทะล่าม ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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โครงกำร    โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่  6  ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมใช้ทักษะทาง

ปัญญา ทักษะศตวรรษที่ 21 ความฉลาดดิจิทัล  ทักษะการคิดสร้างสรรค์  
ทักษะข้ามวัฒนธรรมและสมรรถนะการบูรณาการข้ามศาสตร์ เพ่ือร่วม
สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม 

สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   นางสาวปรียาดา  ทะพิงค์แก 
กลุ่มงำน/ระบบท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารวิชาการ/ ระบบเรียนรู้ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักกำรและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ที่ทันสมัยและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงนั้ น  
จ าเป็นจะต้องจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  ซึ่งต้องประกอบไปด้วยสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยี
การเรียนรู้ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่มีมาตรฐาน เพ่ือให้เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ ข้อมูล
สารสนเทศ และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของครูและนักเรียน การจัดหาอุปกรณ์
เทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมจะสามารถส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนมาก
ขึ้น  ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถ  ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถ  ใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ต่าง ๆ มาสนับสนุนให้นักเรียนเรียนรู้ได้
อย่างมีชีวิตชีวาและมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น  เพ่ิมความสนใจในการเรียนรู้และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ของนักเรียน ร่วมถึงความสามารถประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ  มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่ งเป็น
การเตรียมพร้อมให้เด็กและเยาวชนให้เป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต   
 
2. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือพัฒนาห้องเรียนพ้ืนที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล และใช้ประโยชน์จากห้องเรียนให้เกิดประโยชน์ 
2) เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และความสามารถประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม 

 
3. เป้ำหมำย 

3.1 เชิงปริมำณ 
1) นักเรียนทุกระดับชั้น จ านวน 910 คน ได้รับการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ที่

เหมาะสมในการเรียนการสอน 
 

3.2 เชิงคุณภำพ 
1) ผู้เรียนร้อยละ 75  มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทีเ่หมาะสม  ปลอดภัย  มีประสิทธิภาพ 
2 ( ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสามารถประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม    
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4. วิธีด ำเนินกำร/ ขั้นตอนด ำเนินกำร 

กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นวำงแผน (PLAN ) 
    1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
ด าเนินงาน 

 
มิ.ย. 2563 

 
- 

 
น.ส.ปรียาดา ทะพิงค์แก  

    1.2 ประชุมวางแผนปรับปรุงพัฒนาระบบ   มิ.ย. 2563 - น.ส.ปรียาดา ทะพิงค์แก 
2. ด ำเนินกำรแผน (DO)  -  
    2.1 จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล  

ก.ค. 2563-
เม.ย 2564 

200,000 น.ส.ปรียาดา ทะพิงค์แก 
นายกลวัชร  โชติวรนานนท์ 
น.ส.ปิยภรณ์  เตจ๊ะสา     2.2 พัฒนาพื้นที่นักประดิษฐ์ดิจิทัล ก.ค. 2563 10,000 

3. ติดตำม ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนกิจกรรม
ของโครงกำร (CHECK)  

พ.ย. 2563 - คณะกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้ง 

4. ปรับปรุงและพัฒนำ (ACT) น าผลมา
ตรวจสอบและประเมินผลมาวิเคราะห์เพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมต่อไป 

พ.ย. 2563 
 

- น.ส.ปรียาดา ทะพิงค์แก 
และคณะ 

5. ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ  ประเมินผล
และรายงานโครงการ 

เม.ย. 2564 - น.ส.ปรียาดา ทะพิงค์แก 
และคณะ 

 

5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีการศึกษา 2563   ระหว่างวันที่  1  กรกฎาคม 2563 - 10 เมษายน 2564 

 

6. งบประมำณ  
    เงินงบประมาณ   210,000  บาท  ( สองแสนหนึ่งบาทถ้วน )  จากงบที่ได้รับอนุมัติให้จัดเก็บ   
      
7. หน่วยงำน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 ผู้บริหาร/ ครู / นักเรียน/ ชมรมผู้ปกครองนักเรียนและครู /กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 

8. ระดับควำมส ำเร็จ  

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมำณ 

1)  นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ที่เหมาะสมในการ
เรียน 

 

 
- ประเมินจากกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
- บันทึกการสอน 
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ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
เชิงคุณภำพ 
    1) ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลทีเ่หมาะสมปลอดภัย มีประสิทธิภาพ
ร้อยละ 80 

 
- ประเมินตัวชี้วัดในสาระการ

เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาการค านวณ และการ
ออกแบบเทคโนโลยี 

 
  - ปพ.5 รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาการค านวณ และ 
การออกแบบเทคโนโลยี 

   2) ผู้เรียนมีความสามารถประดิษฐ์คิดค้น
นวัตกรรม ร้อยละ 80 

- การจัดแสดงผลงานนักเรียน - แบบบันทึกนวัตกรรม 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1) นักเรียนใช้พ้ืนทีน่ักประดิษฐ์ดิจิทัลในการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม  
2) ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย  มีประสิทธิภาพ 
 

 
     (ลงชื่อ).....................................................ผู้เสนอโครงการ 
              ( นางสาวปรียาดา   ทะพิงค์แก ) 
        
 
     (ลงชื่อ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
        ( นายสุดสาคร  จันทะล่าม ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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โครงกำร    ห้องสมุดส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนรู้  ใฝ่เรียนรู้และมีทักษะการเรียนรู้

ตลอดชีวิต  มีสมรรถนะท่ีเกิดจากความรู้   มีทักษะชีวิตบนพื้นฐานของ
ความพอเพียง 

สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรยีน 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางจงกล  สีสุวอ และนายปริญ  อ่ิมนิธิกุล 
กลุ่มงำน/ระบบท่ีรับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ/ระบบเรียนรู้ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  โดยนักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง  รักการเรียนรู้  เรียนอย่างมีความสุข  มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่ง
เรียนรู้ รวบรวมจัดหาเพิ่มเติม  ทรัพยากรสารสนเทศ  วัสดุตีพิมพ์และไม่ตีพิมพ์ สื่อเทคโนโลยีทันสมัย  มีวัสดุ  
ครุภัณฑ์  เพียงพอ  มีสภาพใช้งานได้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนมากท่ีสุดได้ตามมาตรฐานห้องสมุด  เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพห้องสมุดโรงเรียน  ในด้านพัฒนาการเรียน  การสอนและเพียงพอกับจ านวนผู้ใช้บริการ 
  

2. วัตถุประสงค์  
1)  เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ผู้เรียน 
2)  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้ห้องสมุดในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 

3. เป้ำหมำย 
3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

 1)  ให้บริการห้องสมุดแก่นักเรียนทุกระดับชั้น  จ านวน 910 คน   
  

3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
 1)  นักเรียนร้อยละ 70  มีนิสัยรักการอ่านและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 
4. วิธีด ำเนินกำร / ขั้นตอนด ำเนินกำร 

กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขัน้วำงแผน (Plan) 
   ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 

มิ.ย.2563 - นายจงกล  สีสุวอ และ 
นายปริญ  อิ่มนิธิกุล 

2. ด ำเนินกำรตำมแผนกำรจดักิจกรรม (Do) ก.ค.2563 -  
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตลอดปีการศึกษา 15,000 เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 
                เรียนเพ่ือการสอน 

ตลอดปีการศึกษา - นางจงกล  สีสุวอ 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ทั่วไป ตลอดปีการศึกษา 5,000 เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ 
3. ติดตำม ตรวจสอบ (C) 
   ตรวจสอบและประเมินผลงานตามระยะ 

พ.ย.2563 - คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบโครงการ 
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กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
4. ปรับปรุงและพัฒนำ (A)  
   น าผลการตรวจสอบและประเมินผลมา
วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม 

 
พ.ย.2563 

 
- 

 
นายจงกล  สีสุวอ และ 
นายปริญ  อิ่มนิธิกุล 

5. สรุปและรำยงำนผล การจัดกิจกรรม เม.ย.2564 - นายจงกล  สีสุวอ  
 

 

5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีการศึกษา 2563   ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 10 เมษายน 2564  

 

6. งบประมำณ 
 งบประมาณ จ านวน  20,000  บาท   ( สองหมื่นบาทถ้วน ) 
  

7. หน่วยงำน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านสันป่าสัก  จ านวน 50 คน 
  

8. ระดับควำมส ำเร็จ  

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
1) ร้อยละของนักเรียนทีม่าใช้บริการห้องสมุด บันทึกสถิติการใช้บริการ บันทึกสถิติการใช้บริการ 
2) นักเรียนร้อยละ 80  มีนิสัยรักการอ่านและ

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1) นักเรียนใช้บริการห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และใช้
เป็นพื้นที่พัฒนานวัตกรรม  
  
 

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ 
( นางจงกล  สีสุวอ ) 

 
ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

( นายสุดสาคร  จันทะล่าม ) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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โครงกำร   ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา    
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนรู้  ใฝ่เรียนรู้และมีทักษะการเรียนรู้ 

ตลอดชีวิต  มีสมรรถนะท่ีเกิดจากความรู้   มีทักษะชีวิตบนพื้นฐานของความ 
พอเพียง 

สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นายอินทร์แสง   เขียวพันธ์  และคณะ 
กลุ่มงำน/ระบบท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานวิชาการ/ระบบเรียนรู้   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล 

การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ตามสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง
จากประสบการณ์ของตนเอง โดยผสมผสานความรู้ต่างๆ อย่างสมดุล  มุ่งเน้นในเรื่องของความรู้ คู่คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการความรู้ต่างๆตามความเหมาะสม รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงโดยผสมผสานสาระความรู้ในด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนและสมดุลกัน 

การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่จึงเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส าคัญอย่างมากอย่างหนึ่งซึ่ งจะ
ช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองท าให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริง  ทั้งยัง
เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  เพราะการพาผู้เรียนไปทัศน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ถือว่าเป็นวิธีการที่ท าให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และสามารถพัฒนา
ผู้เรียนในด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา  อีกทั้งเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนได้รับ
การศึกษาทั้ง 8 สาระแบบบูรณาการ  

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาจึงเป็นโครงการที่จะเพ่ิมพูนความรู้และส่งเสริม
ประสบการณ์ตรงและสมรรถนะของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค ์
1)  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และต่างจังหวัด 
2)  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้  ทักษะชีวิต  และทักษะอาชีพจากการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้  

และตระหนักถึงความส าคัญของแหล่งเรียนรู้   
 

3. เป้ำหมำย  
 3.1  เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
 1)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาทุกคนได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดเชียงใหม่ 
 2)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคนได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดเชียงใหม่และแหล่งเรียนรู้
ต่างจังหวัด 

 3.2  เป้ำหมำยชิงคุณภำพ  
 1)  นักเรียนร้อยละ 70  ได้รับความรู้  มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตในการด ารงอยู่
ในสังคมอย่างปลอดภัยและมีความสุข  
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4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
1. วำงแผน (Plan) 
    1) จัดท าโครงการ/กิจกรรมบรรจุในแผนปฏิบัติการ 

 มิ.ย. 2563 
 
- 

นายอินทร์แสง
และคณะ 

    2) ประชุมครูหัวหน้าสายชั้นชี้แจงเกี่ยวกับการ
วางแผนในการด าเนินงานตามโครงการ 

มิ.ย. 2563 
- 

หัวหน้าสายชั้น 

    3) ครูหัวหน้าสายชั้นประชุมคณะครูในสายชั้นในการ
วางแผนน านักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 

มิ.ย. 2563 
- 

หัวหน้าสายชั้น 

    4) ครูหัวหน้าสายชั้นน าเสนอแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ ที่จะพานักเรียนไปศึกษา 

มิ.ย. 2563 
- 

หัวหน้าสายชั้น 

2. ด ำเนินกำรตำมแผน (Do)    
    1) ติดต่อประสานแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดเชียงใหม่ 
เพ่ือน านักเรียนไปศึกษาเรียนรู้ 

พ.ค.-ก.ย. 2563 - 
หัวหน้าสายชั้น 

    2) ติดต่อประสานแหล่งเรียนรู้ต่างจังหวัดเพ่ือพา
นักเรียนระดับ ม.1-3 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้โดยบูรณา
การกับกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

ส.ค.–ก.ย. 2563 - 
หัวหน้าสายชั้น 

    3) ติดต่อประสานรถยนต์รับจ้างในการน านักเรียนไป
ศึกษาแหล่งเรียนรู้  

พ.ค.–ก.ย.2563 - 
หัวหน้าสายชั้น 

    4) ประชุมชี้แจงให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับการไป
ศึกษาแหล่งเรียนรู้แต่ละครั้งเพ่ือวางแผนค่าใช้จ่ายและ
การเดินทาง 

พ.ค.–ก.ย.2563 - คณะครู 

    5) แต่ละชั้นเดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
       - ระดับประถมศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ 
       - มัธยมต้นไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างจังหวัด 

 
พ.ค.–ก.ย.2563 

พ.ย.2563 

 
  50 บาท/คน 
200 บาท/คน 

 
คณะครู 

3. ติดตำม ตรวจสอบ (Check) 
   ติดตามโครงการและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

พ.ย.2563 - คณะกรรมการ
ติดตามฯ 

4. ปรับปรุงและพัฒนำ (Act) 
    ปรับปรุงวิธีการไปแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

พ.ย.–ธ.ค.2563 - นายอินทร์แสง 

5. ประเมินผลโครงกำร / สรุปรำยงำน เสร็จสิ้นกิจกรรม - นายอินทร์แสง 

 

5. ระยะเวลำด ำเนินกำร    1  กรกฎาคม 2563 – 25 ธันวาคม 2563 
  

6. งบประมำณ 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน  250,000 บาท ( สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน )  จ าแนกเป็น 

- ระดับชั้น  ป.1- ป.6    จ านวน   50 บาท/คน 
  - ระดับชั้น  ม.1- ม.3    จ านวน  200 บาท/คน 
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7. หน่วยงำน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 1)  โรงเรียนบ้านสันป่าสัก/ ฝ่ายบริหาร 
 2)  คณะครูและนักเรียนโรงเรยีนบ้านสันป่าสัก  
 

8. ระดับควำมส ำเร็จ  

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมำณ 
   1)  ร้อยละนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ได้ไปศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ในจังหวัดเชียงใหม่ 

 
บันทึกการไปแหล่ง

เรียนรู้ 

 
แบบบันทึกการไป

แหล่งเรียนรู้ 
   2)  ร้อยละนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้ไปศึกษา
แหล่งเรียนรู้ในจังหวัดเชียงใหม่และแหล่งเรียนรู้ต่างจังหวัด 

บันทึกการไปแหล่ง
เรียนรู้ 

แบบบันทึกการไป
แหล่งเรียนรู้ 

เชิงคุณภำพ 
  1)  ร้อยละนักเรียนทีไ่ด้รับความรู้  มีทักษะอาชีพ และมี
ทักษะชีวิตในการด ารงอยู่ในสังคมอย่างปลอดภัยและมี
ความสุข  
 

 
ประเมินผลการจัด

กิจกรรม 

 
แบบประเมินผลการ

จัดกิจกรรม 

  

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1)  นักเรียนโรงเรียนบ้านสันป่าสักมีทักษะชีวิตกล้าเผชิญกับสถานการณ์ภายนอกสถานศึกษา 
 2)  นักเรียนโรงเรียนบ้านสันป่าสักน าประสบการณ์ตรงที่ได้รับจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถาน 
ที่มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
 

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ 
       ( นายอินทร์แสง   เขียวพันธ์ ) 

 
ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           ( นายสุดสาคร  จันทะล่าม ) 

    ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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โครงกำร    ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เด็กพิเศษเรียนร่วม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนรู้  ใฝ่เรียนรู้และมีทักษะการเรียนรู้ 

ตลอดชีวิต  มีสมรรถนะท่ีเกิดจากความรู้   มีทักษะชีวิตบนพื้นฐานของความ 
พอเพียง 

สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรยีน 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางจงกล  สีสุวอ, นางสาวปิยฉัตร  อมตปรีชา 
กลุ่มงำน/ระบบท่ีรับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ/ระบบเรียนรู้ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 10 หมวด 2 ก าหนดให้โรงเรียนจัด
การศึกษาให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา การเรียนรู้ เด็กพิเศษ เด็กด้อยโอกาส เพื่อให้เด็กได้รับ
การศึกษาเท่าเทียมกับเด็กปกติ ตามความสามารถที่จะพัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพทางโรงเรียนได้จัด
การศึกษาพิเศษ ในลักษณะของการเรียนร่วม ตามโครงการโรงเรียนจัดการเรียนร่วม โดยการจัดการให้เด็ก
กลุ่มพิเศษได้เข้าเรียนร่วมในห้องเรียนเดียวกับเด็กปกติ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่นักเรียนได้มีโอกาสอยู่
ร่วมกับเด็กท่ัวไป สามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพและด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นพลเมืองดี
ของสังคมต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์  
 1)  เพื่อให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษสามารถเรียนรู้ร่วมกับเด็กปกติได้เต็มตามศักยภาพ 
 2)  เพื่อให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษสามารถปรับตัว มีปฏิสัมพันธ์เข้ากับสังคมในโรงเรียน และ
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 3)  เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ปกครอง  ชุมชน  มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการด้านการเรียนรู้ ป้องกันและ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพท้ังด้านร่างกายและจิตใจ ให้กับเด็กพิเศษที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
 
3. เป้ำหมำยเชิงปริมำณและคุณภำพ 
 3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
 1)  นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทุกคน  ได้รับการคัดกรองและการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
 

 3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
 1)  นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทุกคน  ได้เข้าเรียน  ร่วมกิจกรรมและปฏิสัมพันธ์กับเด็กปกติ 
ปรับตัวให้เข้ากับสังคมและด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
 2)  นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษร้อยละ 60 มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็น  9 ด้าน 
 

4. วิธีด ำเนินกำร/ ขั้นตอนด ำเนินกำร 

กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
    1) คณะกรรมการวิเคราะห์สภาพปัญหา จัดท า
โครงการและแต่งตั้งคณะท างาน 

มิ.ย.2563 - นางจงกล  สีสุวอ 
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กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
2. ด ำเนินกำรตำมแผน (Do)    
    1) ชี้แจงให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่
บุคลากรในโรงเรียน  

ก.ค.2563 
 

- 
 

นางจงกล  สีสุวอ 

    2) ส ารวจข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล (SDQ) ก.ค.2563 3,000 นางจงกล  สีสุวอ 

    3) จัดท าเครื่องมือคัดกรองตามแบบ สพฐ. ก.ค.2563 1,000 นางจงกล  สีสุวอ  
    4) จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP) 

ก.ค.2563 2,000 น.ส.ปิยฉัตร  อมตปรีชา 

    5) จัดท า/จัดหา/ใช้นวัตกรรมตามความ
ต้องการพิเศษให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละกลุ่ม
บกพร่อง 

ก.ค.2563 5,000 น.ส.ปิยฉัตร  อมตปรีชา 

    6) ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนตามแผนการ
จัดการเฉพาะบุคคล-วัดพัฒนาการเป็นระยะ 

ตลอดปีการศึกษา - น.ส.ปิยฉัตร  อมตปรีชา 

    7) ติดต่อประสานกับผู้เกี่ยวข้อง ตลอดปีการศึกษา 4,000 นางจงกล  สีสุวอ  และ 

3. ติดตำม ตรวจสอบ (Check) 
ประเมินพัฒนาการของนักเรียนตามแผนงาน 

พ.ย.2563/ 
เม.ย.2564 

- 
คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบโครงการ 

4. ปรับปรุงและพัฒนำ (Act) 
แก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียนเป็นรายกรณี 

พ.ย.2563 - นางจงกล  สีสุวอ 

5. ประเมินและรำยงำน  
ประเมินผลและจัดท าสารสนเทศเพ่ือรายงาน 
 

เม.ย.2564 - นางจงกล  สีสุวอ 

 
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ปีการศึกษา 2563  ระหว่างวันที่ 1  กรกฎาคม  2563 - 10  เมษายน 2564  
 

6. งบประมำณ 
 เงินงบประมาณ  15,000  บาท  ( หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน )    
 

7. หน่วยงำน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 1)  ครู 
 2)  ผู้ปกครอง 
 3)   แพทย์ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.เชียงใหม่เขต 8  และโรงพยาบาลจิตเวชฯ 
 4)  โรงพยาบาลหางดง 
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8. ระดบัควำมส ำเร็จ  

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมำณ 
1) นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษจ านวน     คน  
ได้รับการคัดกรองและการพัฒนาอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ 

 
- การคัดกรอง 
- ประเมินแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
และแผนการสอนเฉพาะ
บุคคล (IIP) 

 
- แบบคัดกรอง 
- แผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล(IEP) และ
แผนการสอนเฉพาะ
บุคคล (IIP) 

เชิงคุณภำพ 
1)  ร้อยละนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้เข้า
เรียน  ร่วมกิจกรรมและปฏิสัมพันธ์กับเด็กปกติ 
ปรับตัวให้เข้ากับสังคมและด ารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข 

 
บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
แบบบันทึกการเข้าร่วม

กิจกรรม 

2)  ร้อยละของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษที่มี
ทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็น 9 ด้าน 

สังเกตพฤติกรรม 
ประเมินผลงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบประเมินผลงาน 

 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1)  นักเรียนในกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ สามารถเรียนร่วมกับนักเรียนปกติได้อย่างมีความสุข 
 2)  นักเรียนในกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ สามารถเรียนรู้และได้รับพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามศักยภาพ
ของตนเองได้อย่างมีความสุข 
 3)  ชุมชนและหน่วยงานมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการ การป้องกันฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

 
 

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ 
( นางจงกล    สีสุวอ ) 

 
 

ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
( นายสุดสาคร  จันทะล่าม ) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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โครงกำร    ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สู่การมีอาชีพสุจริต   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนรู้  ใฝ่เรียนรู้และมีทักษะการเรียนรู้ 

ตลอดชีวิต  มีสมรรถนะท่ีเกิดจากความรู้   มีทักษะชีวิตบนพื้นฐานของความ 
พอเพียง 

สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ มำตรฐำนที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสุรีย์พร  หมื่นใจ,  นางสาวเมธาวี  ค ารินทร์, นางจงกล  สีสุวอ 
กลุ่มงำน/ระบบท่ีรับผิดชอบ กลุ่มวิชาการ/ระบบเรียนรู้ 

 
1. หลักกำรและเหตุผล 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนการวิจัยและนวัตกรรม  เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ   สามารถผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีสมรรถนะทักษะและคุณลักษณะที่ส าคัญจ าเป็นในศตวรรษ
ที ่21 ตรงกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ   โดยส่งเสริมพัฒนาระบบการแนะแนวใน
สถานศึกษาเพ่ือสร้างทางเลือกในการตัดสินใจศึกษาด้านอาชีพ  และประกอบอาชีพในสาขาท่ีนักเรียนถนัดและ
สนใจ   รับผิดชอบการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และพ้ืนฐานทักษะอาชีพตามมาตรฐานหลักสูตร   ส่งเสริม
ความรู้และทักษะอาชีพ  แนะแนวอาชีพและจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพตามหลักสูตร  รวมทั้งจัดกิจกรรมเพ่ือ
สร้างความรู้และประสบการณ์ด้านงานอาชีพ  การประกอบอาชีพอิสระ  และการเป็นผู้ประกอบการแก่ผู้เรียน 
 โรงเรียนจึงมีโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สู่การมีอาชีพสุจริต  สนองยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดย
มุ่งพัฒนาแนวคิด ความรู้ และสมรรถนะ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานตามระดับชั้นเรียน 
 
2. วัตถุประสงค์  

1)  นักเรียนรู้จักบุคลิกภาพและความถนัดของตน  สามารถวางแผนและตัดสินใจเข้าเลือกการศึกษา
เพ่ือเตรียมสู่การมีอาชีพสุจริตในอนาคต 

2)  นักเรียนได้รับการฝึกทักษะพ้ืนฐานอาชีพ  เช่น  อาชีพอิสระ อาชีพในสถานประกอบการ 
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับอาชีพรวมทั้งการหารายได้ระหว่างเรียน 
 
3. เป้ำหมำย เชิงปริมำณและคุณภำพ 
 3.1 เชิงปริมำณ  

1) นักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 775 คน ได้รับการแนะแนวให้รู้จัก 
ตนเองและเข้าร่วมกิจกรรมฝึกทักษะพ้ืนฐานอาชีพ 
 

 3.2 เชิงคุณภำพ 
1) นักเรียนร้อยละ 80 สามารถวางแผนการเรียนเพ่ือการมีอาชีพสุจริตที่เหมาะสมกับตนและความ 

ต้องการของสังคม   
 2) นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะอาชีพและมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
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4. วิธีด ำเนินกำร / ขั้นตอนด ำเนินกำร 

กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ  ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นวำงแผน (Plan)    
    1) ประชุมครูชี้แจงนโยบาย ยุทธศาสตร์ของ
ชาติ/สพฐ./เขตพ้ืนที่การศึกษา/โรงเรียน/ และ
เสนอแผนโครงการ 

 มิ.ย.2563  นางจงกล สีสุวอ  
นางสุรีย์พร  หมื่นใจ 

    2) แต่งตั้งคณะท างานแนะแนวสถานศึกษา ก.ค.2563 - ผู้บริหาร 
2. ด ำเนินกำรตำมแผนงำน (Do)    
   1) จัดท า/หา/พัฒนาเอกสาร สื่อ เครื่องมือการ
แนะแนวทุกชั้นเรียน 

ก.ค.2563 
 

- 
 

คณะท างาน 
 

   2) พัฒนาศักยภาพคณะท างานแนะแนว ก.ค. 2563 - ครูแนะแนว 
   3) จัดการเรียนรู้เพ่ือการมีอาชีพสุจริตใน
กิจกรรมแนะแนวกลุ่มสาระการงานอาชีพและ
กิจกรรมชุมนุม 

ตลอดปีการศึกษา 
 

5,000 ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ 

   4) ศึกษาดูงานนอกสถานที่  10,000 คณะท างาน 
   5) จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 1 ครั้ง/ภาคเรียน ต.ค.2563 5,000 คณะท างาน 
   6) พัฒนาเครือข่ายแนะแนว: ผู้ปกครอง สถาน
ประกอบการ  สถาบันอาชีวะ  สพป.ชม.4   ศูนย์
แนะแนว 

ตลอดปีการศึกษา 
 

- 
 

คณะท างาน 
 

3. ติดตำม ตรวจสอบ (Check) 
ก ากับ ติดตามการด าเนินงานทุกชั้นเรียน 

พ.ย.2563 - คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบโครงการ 

4. ปรับปรุงและพัฒนำ (Act) 
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน 

 
พ.ย.2563  

 

 
- 

 
คณะท างาน 

5. ประเมินผล/รำยงำนผล 
   1) รายงานต่อผู้บริหารตามล าดับชั้น 
   2) รายงานเสนอผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาต่อไป 

 
เม.ย.2564 

 
- 

 
คณะท างาน 

 
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีการศึกษา 2563  วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 10 เมษายน 2564 
 

6. งบประมำณ 
 งบประมาณ จ านวน  20,000 บาท  ( สองหมื่นบาทถ้วน) 
 

7. หน่วยงำน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 1)  สถาบันอาชีวศึกษาต่างๆ 
 2)   ผู้ปกครอง ภูมิปัญญาชุมชน 
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8. ระดับควำมส ำเร็จ  
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 

เชิงปริมำณ 
   1) ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการแนะแนวให้รู้จักตนเองและ
เข้าร่วมกิจกรรมฝึกทักษะพ้ืนฐานอาชีพ 

 
ประเมินการจัด

กิจกรรมแนะแนว 

 
แบบบันทึกกิจกรรม
แนะแนว 

เชิงคุณภาพ 
   1) ร้อยละของนักเรียนที่สามารถวางแผนการเรียนเพ่ือการมี
อาชีพสุจริตที่เหมาะสมกับตนและความต้องการของสังคม   

 
ประเมินการจัด

กิจกรรมแนะแนว 

 
แบบบันทึกกิจกรรม
แนะแนว 

   2) ร้อยละนักเรียนที่มีทักษะอาชีพและมีเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

- ประเมินการจัด 
กิจกรรมชุมนุม 

- แบบบันทึกกิจกรรม
ชุมนุม 
- แบบสอบถาม 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1)  ครสูามารถจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สู่การมีอาชีพสุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2)  นักเรียนสามารถเลือกเรียนรู้เพื่องานอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองและความต้องการของสังคม 
  
 

ลงชื่อ............................................... ผู้เสนอโครงการ 
          (  นางจงกล  สีสุวอ  ) 
 

ลงชื่อ............................................... ผู้เสนอโครงการ 
          (  นางสุรีย์พร  หมื่นใจ  ) 

 
 

ลงชื่อ............................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
( นายสุดสาคร  จันทะล่าม ) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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โครงกำร    ส่งเสริมศักยภาพและสุนทรียภาพผู้เรียนด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนรู้  ใฝ่เรียนรู้และมีทักษะการเรียนรู้ 

ตลอดชีวิต  มีสมรรถนะท่ีเกิดจากความรู้   มีทักษะชีวิตบนพื้นฐานของความ 
พอเพียง 

สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรยีน 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นายส าราญ  ค าเป็ง, นายชัยวัฒน์  ขัดสิงห์แก้ว, นางสาวสุทธิดา  เกิดมี,  

นางสาวอรุณรัตน์  อาญา 
กลุ่มงำน/ระบบท่ีรับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ/ระบบเรียนรู้ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดก้ าหนด
แนวทางการจัดการศึกษาไว้ในมาตรา 24 ข้อ 2 “ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ 
และประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา” และ ข้อ 3 “จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนไดเ้รียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง” นอกจากนี้ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  ให้ความส าคัญกับความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์โดยก าหนด
ไว้ในโครงสร้างหลักสูตร ซึ่งแยกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม) จัดการเรียนการสอนเพ่ือสร้างพ้ืนฐานการคิดและเป็นกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา   ส่วน
กลุ่มท่ี 2 (สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ)  จัดการเรียน
การสอนเพ่ือเสริมสร้างพ้ืนฐานความเป็นมนุษย์   และสร้างศักยภาพในการคิดและการท างานอย่างสร้างสรรค์   
การพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีไทย  ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างจิตส านึกให้นักเรียนได้ตระหนักถึง
ความเป็นไทย  การเรียนรู้ในด้านดนตรีโดยเฉพาะดนตรีไทยซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรม  เพ่ือให้นักเรียนเกิด
ความซาบซึ้งรู้สึกรักและเกิดความหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี  และก่อให้เกิดการอนุรักษ์สืบทอด
มรดกอันล้ าค่าทางดนตรีจากบรรพบุรุษสู่รุ่นต่อไป  การเล่นดนตรีและการร้องเพลงเป็นกลวิธีหนึ่งในการ
ส่งเสริมสุขภาพจิต ช่วยผ่อนคลายความเครียดจากการเรียนและการปฏิบัติงาน  เสริมสร้างวุฒิภาวะทาง
อารมณ ์ พัฒนาทักษะการกล้าแสดงออก และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ความรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
กรอบมาตรฐานของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนบ้านสันป่าสัก  จึงได้จัดกิจกรรมเพ่ือฝึกฝนให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคม  มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  จึงได้ท าโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้าน
ดนตรีไทยขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์  

1) พัฒนาทักษะทางศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ของนักเรียน  
2) พัฒนาสุนทรียภาพของผู้เรียนด้านอารมณ์ จิตใจ มีสมาธิ และกล้าแสดงออก 
3) ส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
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3. เป้ำหมำย  
 3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ   

1) นักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 775 คน ไดร้ับการพัฒนาทักษะ
ทางศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
 

 3.1 เป้ำหมำยคุณภำพ    
1) นักเรียนร้อยละ 80  มีทักษะทางศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
2) นักเรียนร้อยละ 80  มีสุนทรียภาพด้านอารมณ์  จิตใจ  มีสมาธิ  กล้าแสดงออก  และเกิดความ

ซาบซึ้ง  รักและหวงแหนในศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
 
4. วิธีด ำเนินกำร / ขั้นตอนด ำเนินกำร 

กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
ประชุมเชิงคณะครูเพ่ือวางแผน  ก าหนด
แนวทางในการพัฒนาผู้เรียน 

 
มิ.ย.2563 

 
- 

 
นายส าราญ  ค าเป็ง 

2. ด ำเนินกำรแผน (Do)    
    1) จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทางศิลปะ 

ตลอดปีการศึกษา 20,000 นายส าราญ  ค าเป็ง 
 

    2) จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะดนตรีไทย 

ตลอดปีการศึกษา 55,000 นายชัยวัฒน์  ขัดสิงห์แก้ว 
 

    3) จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทางดนตรีสากล
และวงโยธวาทิต 

ตลอดปีการศึกษา 55,000 นางสาวอรุณรัตน์  อาญา 
นาย 
 

    4) จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทางนาฏศิลป์ 

ตลอดปีการศึกษา 20,000 นางสาวสุทธิดา  เกิดมี 
 

3. ติดตำม ตรวจสอบ (Check) 
 

พ.ย.2563  
- 

คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบโครงการ 

4. ปรับปรุงและพัฒนำ (Act) พ.ย.2563 - ผู้รับผิดชอบแต่ละ
กิจกรรม 

5. ประเมินโครงกำรและรำยงำน มี.ค.2563 - คณะกรรมการ/  
นายส าราญ  ค าเป็ง 

 
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ปีการศึกษา 2563    ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 10 เมษายน 2564  
 
6. งบประมำณ 
 งบประมาณ จ านวน  150,000 บาท ( หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน )   
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7. หน่วยงำน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
 
8. ระดับควำมส ำเร็จ  

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมำณ 
  1) ร้อยละของนักเรียนที่ไดร้ับการ
พัฒนาทักษะทางศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป์ 

 
- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- แผนการจัดกิจกรรม 

เชิงคุณภำพ 
  1) ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะทาง
ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 

 
- ประเมินทักษะทางศิลปะ 
ดนตรี และนาฏศิลป์ 

 
- แบบประเมินผลงาน 

  2) ร้อยละของนักเรียนที่มีสุนทรียภาพ
ด้านอารมณ์  จิตใจ  มีสมาธิ  กล้า
แสดงออก  และเกิดความซาบซึ้ง  รัก
และหวงแหนในศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย 

- สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ - แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1)  นักเรียนสามารถแสดงออกถึงความสามารถทางศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 

      2)  นักเรียนมีการพัฒนาทางด้านอารมณ์ จิตใจ มีสมาธิ กล้าแสดงออก  เกิดความซาบซึ้ง  รู้สึกรักและ
เกิดความหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมไทย 

3)  ผู้ปกครองตระหนักและให้ความส าคัญในการส่งเสริมบุตรหลานให้แสดงออกถึงความสามารถ
ทางด้านดนตรีไทย 
 
 

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ 
               ( นายส าราญ  ค าเป็ง ) 
 
 

ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                ( นายสุดสาคร  จันทะล่าม ) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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โครงกำร    โรงเรียนคุณธรรมชั้นน า 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 7  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  มีความรักชาติ รัก 

ท้องถิ่น มีจิตส านึกเป็นพลเมืองไทยและพลโลก มีจิตอาสา บนหลักการ 
ประชาธิปไตย เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 
และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติ 

สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรยีน / คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ผู้รับผดิชอบโครงกำร   นางยุพิน พิลาแดง, นางวงเดือน บรรจงจิตต์  และคณะ 
กลุ่มงำน/ระบบท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มบริหารวิชาการ/ระบบกิจกรรมนักเรียน 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักกำรและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาศีลธรรมในเด็กและเยาวชนไทยไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องยาเสพติด ปัญหาเรื่องความ
ประพฤติ ปัญหาเรื่องเพศ หรือปัญหาอบายมุขต่าง ๆ  เป็นปัญหาที่ท าให้สังคมไทยอ่อนแอระบาดหนักในเด็ก
และเยาวชน ซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงต่อสังคมไทย ยิ่งปล่อยเวลาให้เนิ่นนานปัญหาเหล่านี้จะขยายกว้าง 
 ดังนั้นโรงเรียนคุณธรรมจึงยึดคุณธรรมเป็นฐานกระบวนการเรียนรู้  และตระหนักในคุณค่าของวิถีชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์ใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างชัดเจน  โดยมีรูปแบบที่
หลากหลายตามความความเหมาะสมที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความสุข พัฒนาสู่ชีวิตและสังคมที่ดีงามควบคู่กันไป 
 

2. วัตถุประสงค์  
 1)  เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน   

 

3. เป้ำหมำยเชิงปริมำณและคุณภำพ 
 3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

 1)  นักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 775 คน  ได้รับการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 
  

 3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
 1)  นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนดอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 
4. วิธีด ำเนินกำร/ ขั้นตอนด ำเนินกำร 

กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
1. วำงแผน (Plan) 
    1) ประชุมวางแผนงาน 

 
 มิ.ย.2563 

 
- 

 
นางยุพิน  พิลาแดง 

    2) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ก.ค. 2563 -  
2. ด ำเนินกำรตำมแผน (Do)    
    2.1 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม   นางยุพิน  พิลาแดง 
          1) พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ก.ค.25623 - และครูกล่มสาระฯสังคม 
          2) กิจกรรมบริหารจิตเจริญปัญญา  -  
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กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
          3) กิจกรรมสวดมนต์สรภัญญะ  -  
          4) กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม    
               - ชั้น ม.1 ก.ค.2563 15,000 นางวงเดือน  บรรจงจิตต์ 
               - ชั้น ม.2 ก.ค.2563 15,000 นางสรัลชนา  เฟ่ืองฟู 
               - ชั้น ม.3 พ.ย.2563 10,000 นางยุพิน  พิลาแดง 
            5) กิจกรรมพัฒนาเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 

ตลอดปีการศึกษา 
 

2,000 
 

นางวงเดือน  บรรจงจิตต์ 
และคณะ 

     2.2  กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา    
           1) บูรณาการกิจกรรมวันส าคัญ
ทางพุทธศาสนา/ท าบุญตักบาตร   

ตลอดปีการศึกษา 
 

1,000 
 

นางวงเดือน  บรรจงจิตต์ 
และคณะ 

           2) การสอบธรรมศึกษา ก.พ.2564 1,000 นางยุพิน  พิลาแดง 
           3) การตอบปัญหาธรรมะ พ.ย.2563 1,000 นางยุพิน  พิลาแดง 
    2.3 บูรณาการกิจกรรมคุณธรรมกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืน 

ตลอดปีการศึกษา 
 

- นางวงเดือน  บรรจงจิตต์ 

3. ติดตำม ตรวจสอบ (Check) 
    ประเมินผลกิจกรรมที่ได้ด าเนินการแล้ว  
โดยร่วมกันเสนอแนะวิธีการเพ่ือปรับปรุง
พัฒนา 

พ.ย.2563 - คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ 

4. ปรับปรุงและพัฒนำ (Act) 
   น าข้อเสนแนะมาปรับใช้ในกิจกรรมอ่ืนๆ 

พ.ย.2563 - นางยุพิน  พิลาแดง 
และคณะ 

5. สรุปผลกำรด ำเนินงำน/รำยงำน
โครงกำร 

เม.ย.2564 - นางยุพิน  พิลาแดง 

 
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ปีการศึกษา 2563  ระหว่างวันที่  1  กรกฎาคม 2563 - 10  เมษายน 2564  
 

6. งบประมำณ  
 เงินงบประมาณ  45,000   บาท ( สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน )   
 

7. หน่วยงำน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 1)  ครู 
 2)  พระวิทยากร 
 3)   ศาสนสถาน 
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8. ระดับควำมส ำเร็จ  

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมำณ 
1)  ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 

 
ประเมินคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 

 
แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ 
เชิงคุณภำพ 
1)  ร้อยละนักเรียนทีม่ีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 

 
สังเกตพฤติกรรม 

 
แบบสังเกตพฤติกรรม 

 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1)  นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปกติสุข 

 
 

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ 
          ( นางยุพิน   พิลาแดง ) 

 
 

ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         ( นายสุดสาคร  จันทะล่าม ) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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ชื่อโครงกำร    บูรณาการวันส าคัญ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 7  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  มีความรักชาติ รัก 

ท้องถิ่น มีจิตส านึกเป็นพลเมืองไทยและพลโลก มีจิตอาสา บนหลักการ 
ประชาธิปไตย เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 
และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติ 

สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน/ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   นางวงเดือน  บรรจงจิตต์, นางสรัลชนา  เฟ่ืองฟู และคณะ 
กลุ่มงำน/ระบบท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มวิชาการ/ระบบกิจกรรมนักเรียน  
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 โครงการบูรณาการวันส าคัญ เป็นโครงการที่สนองต่อกลยุทธ์ข้อที่ 7 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย นักเรียนทุกคนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย  ตลอดจนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี  มีทักษะชีวิตและสังคม  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8  ประการตามหลักสูตร  และ 10 ประการของโรงเรียนได้เพ่ิม ปลอดภัยจากสาร
เสพติด และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสอดคล้องกับค่านิยม 12 ประการ   มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   
เป็นผู้มีความชื่อสัตย์สุจริต  เป็นผู้ที่มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  
มีจิตสาธารณะ  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม และสติปัญญา  เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม  เรียนรู้ประชาธิปไตย  มีภาวะผู้น า  มุ่งท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม  สร้างสิ่งที่ดีงาม  และอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างสงบสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  และท่ีส าคัญกิจกรรมในโครงการเป็นกิจกรรมที่สนอง
ต่อนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันได้เป็นอย่างดี  โรงเรียนบ้านสันป่าสักจึง
ก าหนดให้มีโครงการบูรณาการวันส าคัญอย่างหลากหลายตลอดปีการศึกษา   
 

2. วัตถุประสงค์ 
1)  เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีของท้องถิ่น  มีความภูมิใจในความ

เป็นไทยและสามารถปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมในวันส าคัญของชาติ 
 2)  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงานกิจกรรมในโครงการ  ได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงโดยการปฏิบัติจริง  
 

3. เป้ำหมำย 
 3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
 1)  นักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 775 คน เข้าร่วมกิจกรรม
บูรณาการวันส าคัญ 
   
 3.1 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ   
 1)  นักเรียนร้อยละ 80 ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของท้องถิ่นและ 
ภูมิใจในความเป็นไทย  
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4. วิธีด ำเนินกำร/ ขั้นตอนด ำเนินกำร 

กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
1. วำงแผน (Plan) 
    1) ประชุมวางแผนงาน/กิจกรรม 

 
มิ.ย.2563 

 
- 

 
นางสรัลชนา  เฟ่ืองฟู 

    2) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ก.ค.2563 -  
2. ด ำเนินกำรตำมแผน (Do)    
   1) วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค.2563 2,000 นางสรัลชนา 
   2) วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิ.ย.2563 2,000 นางวัลลภา  พรมท้าว 
   3) วันไหว้ครู /พุทธมามกะ 8 มิ.ย.2563 2,000 นางยุพิน 
   4) วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย.2563 2,000 นางจงกล/นายมนตรา 
   5) วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  7 ก.ค.2563 2,000 นางยุพิน  พิลาแดง 
   6)  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ 

28 ก.ค.2563 
 

2,000 นางสรัลชนา 
 

   7) วันแม่แห่งชาติ/สลากภัตร 11 ส.ค.2563 2,000 นางณัฐกาญจน์ 
   8) กิจกรรมวันยี่เป็งร าลึก 1 พ.ย.2563 2,000 นางสุรีย์พร  หมื่นใจ 
   9) วันพ่อแห่งชาติ 2 ธ.ค.2563 2,000 นางสรัลชนา 
   10) กิจกรรมวันบูรณาการ 
วันขึ้นปีใหม่ / วันเด็กแห่งชาติ 

12 ม.ค.2564 
 

2,000 นางวัลลภา 

  11) กิจกรรมวัน OCOP 2021 มี.ค. 2563 20,000 นางสรัลชนา 
3. ติดตำม ตรวจสอบ (Check) 
    ประเมินผลกิจกรรมที่ได้ด าเนินการแล้ว  
โดยร่วมกันเสนอแนะวิธีการเพ่ือปรับปรุง 

พ.ย.2563 และ
เม.ย.2564 

- คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ 

4. ปรับปรุงและพัฒนำ (Act) 
   น าข้อเสนแนะมาปรับใช้ในกิจกรรมอ่ืนๆ  

พ.ย.2563 - นางสรัลชนา 

5. สรุปผลกำรด ำเนินงำน/รำยงำน เม.ย.2564 - นางสรัลชนา 
 
6. งบประมำณ 
 งบประมาณรวมทั้งสิ้น  40,000  บาท ( สี่หมื่นบาทถ้วน )  
 
7. หน่วยงำน / และผู้เกี่ยวข้อง 
              ผู้บริหาร  ครู  นักเรียน ผู้ปกครอง  และชุมชน 
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8. ระดับควำมส ำเร็จ 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมำณ 
   1) ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
บูรณาการวันส าคัญ 

 
ส ารวจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 
บันทึกการ 

เขา้ร่วมกิจกรรม 
เชิงคุณภำพ 
   2) ร้อยละของนักเรียนที่ตระหนักถึงคุณค่า
ของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของ
ท้องถิ่นและ ภูมิใจในความเป็นไทย  

 
ประเมินการเข้าร่วม 
กิจกรรมในโครงการ 

 
แบบประเมินกิจกรรม 

 
 

 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1)  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและปรัชญาของโรงเรียน  
 2)  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามค่านิยม  12 ประการ 
 
 
                                                   ลงชื่อ.....................................................( ผู้เสนอโครงการ ) 
        ( นางสรัลชนา  เฟ่ืองฟู ) 
             ผู้รับผิดชอบโครงการ  
    
  
                                                    ลงชื่อ.................................................. ( ผู้อนุมัติโครงการ ) 
      ( นายสุดสาคร  จันทะล่าม ) 
                            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสันป่าสัก 
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โครงกำร    พัฒนากิจการลูกเสือโรงเรียนบ้านสันป่าสัก 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 7  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  มีความรักชาติ รัก 

ท้องถิ่น มีจิตส านึกเป็นพลเมืองไทยและพลโลก มีจิตอาสา บนหลักการ 
ประชาธิปไตย เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 
และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติ 

สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรยีน 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นายอินทร์แสง  เขียวพันธ์  และคณะ 
กลุ่มงำน/ระบบท่ีรับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ/ระบบเรียนรู้ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ โดยเฉพาะมุ่งเน้นการมีระเบียบวินัย ความเสียสละ ความสามัคคี รวมถึงการท าให้ผู้เรียนเป็นคนดีมี
คุณธรรม  มุ่งพัฒนาทั้งด้าน วุฒิภาวะทางอารมณ์ (E.Q.) และด้านความรู้ (I.Q.)          

การลูกเสือเป็นขบวนการทางการศึกษาส าหรับเยาวชนที่มีวัตถุประสงค์จะสร้างบุคลิกภาพและ
พัฒนาการทางสังคมให้กับเยาวชนเพื่อให้เป็นพลเมืองดีของประเทศโดยใช้วิธีการของลูกเสือ ยึดมั่นในกฎและ
ค าปฏิญาณ (Scout Promise and Laws)  การเรียนรู้โดยการกระท า (Learning by Doing) เน้นการปฏิบัติ
กิจกรรมกลางแจ้ง (Outdoor Activities)  การใช้ระบบหมู่ (Patrol System)  และความก้าวหน้าของบุคคล 
โดยใช้หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ (Proficiency Badges) 

กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเองอย่างครบวงจร ตั้งแต่การศึกษาวิเคราะห์ 
วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินปรับปรุงการท างาน โดยเน้นกระบวนการกลุ่ม และเน้นให้ลูกเสือมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ อันได้แก่ ระเบียบวินัย ความรักความสามัคคี การเสียสละ การบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อ
ส่วนรวม สังคม และประเทศชาติ น าไปสู่พื้นฐานของวิถีประชาธิปไตย ตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 

2. วัตถุประสงค์  
1) เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  ส ารอง  สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียน 
2) เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนบ้านสันป่าสักมีระเบียบวินัย  เสียสละ ปฏิบัติตามกฎของลูกเสือได้ 
3) เพ่ือฝึกให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมระบบกลุ่ม มีความสามัคคีในหมู่คณะและมีชีวิตท างานร่วมกับผู้อ่ืน

ในสังคมอย่างมีความสุข 

3. เป้ำหมำย 
   3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
 1)  โรงเรียนบ้านสันป่าสักจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือทั้ง 3 กอง คือ ลูกเสือส ารอง  ลูกเสือ
สามัญ  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   
 2)  ลูกเสือจ านวน 775 นาย เข้าร่วมกิจกรรมทางลูกเสือที่โรงเรียนจัดขึ้น 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 79 
 

   3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
 1)  ลูกเสือโรงเรียนบ้านสันป่าสักร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีทักษะด้านความร่วมมือ  การท างานเป็น
ทีม ภาวะผู้น า มีจิตอาสา และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ประการ 
 2)  โรงเรียนบ้านสันป่าสักเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือและเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับลูกเสือแก่
โรงเรียนอ่ืนทั่วไป 
 
4. วิธีด ำเนินกำร/ ขั้นตอนด ำเนินกำร 

กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
    1) จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือเสนอ
บรรจุในแผนประจ าปี 

มิ.ย.2563 - 
นายอินทร์แสง 

และคณะ 

    2) ประชุมวางแผนการจัดกจิกรรมทั้ง
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การอยู่ค่ายพักแรม 

ก.ค.2563 - นายอินทร์แสง 

    3) แต่งตั้งผู้ก ากับและรองผู้ก ากับ ลูกเสือ 
เนตรนารีในการจัดกิจกรรม 

ก.ค.2563  ฝ่ายบริหาร 

2. ด ำเนินกำรแผน (Do) 
    1) กิจกรรมการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรภาคทฤษฎี สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง 

1 ก.ค.2563 - 
30 พ.ย.2563 

 
ผู้ก ากับรองผู้ก ากับลูกเสือ

แต่ละสายชั้น 

    2) กิจกรรมพิธีทบทวนค าปฏิญาณและ
สวนสนามวันที่ 1 ก.ค. ของทุกปี 

29 มิ.ย.2563 1,000 
นายอินทร์แสง 

และคณะ 
    3) กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 
25 พ.ย. 

23 พ.ย.2563 1,000 
นายอินทร์แสง 

และคณะ 
    4) กิจกรรมรับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ใหม่ 29 มิ.ย.2563 - นายอินทร์แสง 
    5) กิจกรรมทดสอบหัวหน้าคนครัว  
(ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่) 

23 พ.ย.2563 - 
นายอินทร์แสง 

และคณะ 
    6) กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของ
ลูกเสือทั้ง 3 ระดับ 

พ.ย.- ธ.ค.2563 278,430 
นายอินทร์แสง 

และคณะ 
    7) ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ส.ค.2563  นายมนตรา 
       - ฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  6,000  
       - การด าเนินงานเพ่ือขอรับ
เครื่องหมายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 

 2,000  

3. ติดตำม ตรวจสอบ (Check) พ.ค.– ธ.ค.2563 - คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบโครงการ 

4. ปรับปรุงและพัฒนำ (Act) พ.ค.– ธ.ค.2563  นายอินทร์แสง และคณะ 
5. ประเมินผลโครงกำร / สรุปรำยงำน เสร็จสิ้น 

การจัดกิจกรรม 
- นายอินทร์แสง และคณะ 
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5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีการศึกษา 2563   ระหว่างวันที่ 1  กรกฎาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563  

 

6. งบประมำณ 
งบประมาณ จ านวน 288,430 บาท  ( สองแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน)  จากงบกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน   
 

7. หน่วยงำน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 1)  ฝ่ายบริหาร/ ผู้ก ากับ รองผู้ก ากับลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนบ้านสันป่าสักทุกคน 
  

8. ระดับควำมส ำเร็จ  
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 

เชิงปริมำณ 
   1)  โรงเรียนบ้านสันป่าสักจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนลูกเสือทั้ง 3 กอง คือ ลูกเสือส ารอง  
ลูกเสือสามัญ  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  และแต่ละ
กองได้เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น 

 
ประเมินการจัดกิจกรรม 

 
รายงานการจัดกิจกรรม 

   2)  ลูกเสือโรงเรียนบ้านสันป่าสักทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรมทางลูกเสือที่โรงเรียนจัดขึ้น 

บันการเข้าร่วมกิจกรรม แบบบันทึกกิจกรรม 

เชิงคุณภำพ 
   1)  ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้านความ
ร่วมมือ  การท างานเป็นทีม ภาวะผู้น า มีจิตอาสา 
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ประการ 

 
ประเมินคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 

 
แบบประเมินคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 

   2)  โรงเรียนบ้านสันป่าสักเป็นโรงเรียนต้นแบบ
ลูกเสือและเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับลูกเสือ
แก่โรงเรียนอ่ืนทั่วไป 

ประเมินโรงเรียนต้นแบบ
ลูกเสือ 

แบบประเมินโรงเรียน
ต้นแบบลูกเสือ 

 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1)  ลูกเสือโรงเรียนบ้านสันป่าสักทุกคนมีระเบียบวินัย ในตนเอง มีจิตสาธารณะ และได้ฝึกทักษะการ
ท างานโดยใช้กระบวนการ PDCA 
 2)  คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านสันป่าสักทุกคน มีเจตคติท่ีดีต่อกิจการลูกเสือเนตรนารี 

 
ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ 

( นายอินทร์แสง   เขียวพันธ์ ) 
 

ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
( นายสุดสาคร  จันทะล่าม ) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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โครงกำร   ส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน     
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 7  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  มีความรักชาติ รัก 

ท้องถิ่น มีจิตส านึกเป็นพลเมืองไทยและพลโลก มีจิตอาสา บนหลักการ 
ประชาธิปไตย เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 
และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติ 

สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน / คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นายอินทร์แสง   เขียวพันธ์  และคณะ 
กลุ่มงำน/ระบบท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานวิชาการ/ระบบกิจกรรมนักเรียน   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักกำรและเหตุผล 
 ประเทศไทยมีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  โรงเรียน
ตระหนักในความส าคัญของกระบวนการจัดการศึกษาและการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิถีชีวิตประชาธิปไตยท่ี
สอดคล้องกับชีวิตจริง จึงมีโครงการส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน ให้นักเรียนฝึกทักษะวิถี
ประชาธิปไตยท่ีสอดคล้องกับชีวิตจริงอย่างต่อเนื่อง ด้วยกิจกรรม 3D  6 หลักธรรมาภิบาล และกิจกรรมชมรม
สภา  ชมรม TO BE NUMBER ONE  (ใช้ทกัษะชีวิตต้านภัยสารเสพติด)  ชมรม YFCD (ใช้ทักษะการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาโรคเอดส์) ชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อม  ชมรมรักสุขภาพ  และชมรมคุณธรรม   ซึ่งมุ่งปลูกฝังวิถีชีวิต
ประชาธิปไตยแก่ผู้เรียน ฝึกทักษะการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  มุ่งพัฒนา จิตสาธารณะ  ค านึงถึงส่วนรวม
มากกว่าส่วนตน  ให้นักเรียนมีสมรรถนะและทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้  
  
 2. วัตถุประสงค์ 
      1)  เพื่อฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีตามวิถีระบอบประชาธิปไตย 
 2)  เพ่ือฝึกให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
 
3. เป้ำหมำย  
        3.1  เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
 1) คณะกรรมการสภานักเรียนธรรมาภิบาลประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวน 69 คน เป็นผู้น าปฏิบัติ
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนได้ 
  2) นักเรียนโรงเรียนบ้านสันป่าสักทุกคนได้รับการฝึกปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตยและพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ตามศักยภาพของตน 
 3)  มีเครือข่ายกิจกรรมประชาธิปไตยท้ังในและนอกสถานศึกษา 
 

       3.2  เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
 1)  คณะกรรมการสภานักเรียน ร้อยละ 80 สามารถปฏิบัติกิจกรรมประชาธิปไตยตามบทบาทและ
หน้าที่ได้รับมอบหมายในระดับดีเยี่ยม  
 2) นักเรียนโรงเรียนบ้านสันป่าสัก ร้อยละ 80  มีพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยและมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ในระดับดีข้ึนไป   
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4.  กิจกรรมและขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
1. วำงแผน (Plan) 
    1) จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือเสนอบรรจุในแผน
ประจ าปี 

 
 มิ.ย.2563 

 
- 

 
นายอินทร์แสง 
นางสรัลชนา 

    2) ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับกิจกรรมที่ต้องด าเนินงาน ก.ค.2563 - นายอินทร์แสง 
นางสรัลชนา 

2. ด ำเนินกำรตำมแผน (Do) 
กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภา 
                  นักเรียน 

 
ธ.ค.2563 

 
1,000 

คณะกรรมการ 
สภานักเรียน 

ชุดเก่า 
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมปลูกฝังประชาธิปไตยในโรงเรียน                 
                  โดยหลักธรรมาภิบาล คือ คารวะธรรม        
                  สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม  

1 ก.ค.2563 – 
10 เม.ย.2564 

 
9,000 

คณะกรรมการ 
สภานักเรียน 

และครูที่ปรึกษา 
กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมการอบรมเครือข่าย    
                  คณะกรรมการสภานักเรียนธรรมาภิบาล 

ก.ค.2563 35,000 สภานักเรียน 
และครูที่ปรึกษา 

กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมการอบรมคณะกรรมการสภา 
                  นักเรยีนชุดใหม่  

มี.ค.2564 35,000 
 

สภานักเรียนชุด
เก่า/ครูที่ปรึกษา 

3. ติดตำม ตรวจสอบ (Check) พ.ย.2563 - คณะกรรมการ
ติดตาม 

ตรวจสอบ 
4. ปรับปรุงและพัฒนำ (Act) พ.ย.2563 - นายอินทร์แสง 

นางสรัลชนา 
5. ประเมินผล สรุป/รำยงำนผล เม.ย.2564 - นายอินทร์แสง 
  
5.  งบประมำณ 
 งบประมาณ  จ านวน  80,000 บาท   ( แปดหมื่นบาทถ้วน ) จ าแนกเป็น 
  1) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  80,000  บาท  
 
6.  ระยะเวลำด ำเนินงำน     1 กรกฎาคม  2563 – 10 เมษายน  2564 
 
7.  หน่วยงำน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  1)  โรงเรียนบ้านสันป่าสัก กลุ่มงานวิชาการ 
 2)  ฝ่ายบริหาร / ครูผู้รับผิดชอบโครงการ / คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรยีนบ้านสันป่าสัก 
 3)  คณะครู นักเรียน / บุคลากรในโรงเรยีนบ้านสันป่าสัก 
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8. ระดับควำมส ำเร็จ  

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมำณ 
   1) มีคณะกรรมการสภานักเรียนธรรมาภิบาลประจ าปี
การศึกษา 2563 จ านวน 65  คนที่มีคุณภาพ สามารถเป็น
ผู้น าปฏิบัติกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนได้ 

ประเมินกระบวนการ
ท างานคณะกรรมการ

สภานักเรียน 

บันทึกประชุม
คณะกรรมการสภา

นักเรียน 

   2) นักเรียนโรงเรียนบ้านสันป่าสักทุกคนได้รับการฝึก
ปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตยและพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ได้ตามศักยภาพของตน 

 
การเลือกตั้ง 

 
บันทึกการเลือกตั้ง 

   3)  มีเครือข่ายกิจกรรมประชาธิปไตยท้ังในและนอก
สถานศึกษา 

ประเมินกิจกรรม
เครือข่ายประชาธิปไตย 

บันทึกกิจกรรม
เครือข่าย

ประชาธิปไตย 
เชิงคุณภำพ 
   1)  ร้อยละของคณะกรรมการสภานักเรียนทีส่ามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมประชาธิปไตยตามบทบาทและหน้าที่ได้รับ
มอบหมายในระดับดีเยี่ยม  

ประเมินสมรรถนะ 

 
แบบประเมิน
สมรรถนะ 

   2)  ร้อยละของนักเรียนทีม่ีพฤติกรรมตามวิถี
ประชาธิปไตยและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี
ขึ้นไป  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
 

ประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

 

9.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  1) นักเรียนโรงเรียนบ้านสันป่าสักทุกคนมีพฤติกรรมตามวิถีชีวิตระบอบประชาธิปไตย 
 2) คณะกรรมการสภานักเรียนทุกคนมีทักษะการท างานเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
 3) คณะกรรมการสภานักเรียนได้ฝึกทักษะการท างานโดยใช้กระบวนการ PDCA 
  
 
    ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                     ( นายอินทร์แสง    เขียวพันธ์ ) 
 
 
    ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                           ( นายสุดสาคร  จันทะล่าม ) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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โครงกำร   สิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (EESD) 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 7  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  มีความรักชาติ รัก 

ท้องถิ่น มีจิตส านึกเปน็พลเมืองไทยและพลโลก มีจิตอาสา บนหลักการ 
ประชาธิปไตย เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 
และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติ 

สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรยีน 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางวัลลภา   พรมท้าว  และคณะ 
กลุ่มงำน/ระบบท่ีรับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ/ระบบเรียนรู้ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปของโลก   เกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศ อุณหภูมิเฉลี่ย
ของโลกสูงขึ้นอันเนื่องมาจากการกระท าของมนุษย์ที่ปล่อยแก๊สคาร์บอนได้ออกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศใน
ปริมาณที่เพ่ิมสูงขึ้นทุกปีอย่างไม่มีหยุดยั้ง  ที่เป็นเช่นนี้เพราะมนุษย์ส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ    และ
ขาดจิตส านึกในการใช้พลังงานที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจกส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน  ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติที่
รุนแรงท าลายชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของโรงเรียนซึ่งถือว่าเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ โดยจะต้องเป็นต้นแบบในการด าเนินการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน   จากนั้น
ต้องสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชน   ให้มีความรู้
ความเข้าใจถึงสาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกร้อน    รวมถึงการร่วมมือกันในระดับห้องเรียน  
โรงเรียนและชุมชน  รวมไปถึงบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง  เป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษาอย่างถูกวิธีและยั่งยืนและ
โรงเรียนบ้านสันป่าสักประสบปัญหาเกี่ยวกับปริมาณขยะที่เพ่ิมข้ึนโดยไม่มีการก าจัดอย่างถูกวิธี จึงต้องมีการ
จัดการขยะ ให้แก่นักเรียน  ผู้ปกครองและชุมชน   ให้มีความรู้ความเข้าใจปัญหา ผลกระทบของขยะที่
ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน  รวมถึงการร่วมมือกันแก้ปัญหาขยะในระดับห้องเรียน  โรงเรียนและชุมชน  
รวมไปถึงบุคคลอื่นที่เก่ียวข้อง  เพ่ือเป็นการลดปริมาณขยะอย่างถูกวิธีและยั่งยืน 
 เพ่ือให้การด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนบรรลุตามเป้าหมาย  จึงต้องสร้างนักเรียนแกน
น าโดยคัดเลือกนักเรียนแกนน าเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ  สร้างจิตส านึกใน
การลดปริมาณขยะในโรงเรียน   และตระหนักถึงภารกิจในการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาของโรงเรียน  
โดยหวังว่านักเรียนแกนน ากลุ่มนี้จะสามารถขับเคลื่อนโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(EESD) และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste  School) ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้  
 

2. วัตถุประสงค์  
1)  เพ่ือขับเคลื่อนโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
2)  เพ่ือสร้างนักเรียนแกนน าให้เรียนรู้วิธีการด าเนินงานสิ่งแวดล้อมศึกษาและการจัดการขยะใน

โรงเรียนและชุมชน 
3)  เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
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3. เป้ำหมำย 
 3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
 1)  นักเรียนแกนน า 69 คน  ได้รับการอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนและชุมชน 
 2)  นักเรียนบ้านสันป่าสัก จ านวน 910 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาของโรงเรียน 
  

 3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 

 1)  นักเรียนแกนน าทุกคน  มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการสิ่งแวดล้อมและเป็นแกนน าในการจัด
กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนและชุมชนได้ 

2)  นักเรียนร้อยละ 70 ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
3)  โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียนบ้านสันป่าสักเป็นต้นแบบแก่โรงเรียน

ต่างๆ ได้ 
 
4. วิธีด ำเนินกำร/ ขั้นตอนด ำเนินกำร 

กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
1. วำงแผน (Plan) 
    1) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 
มิ.ย.2563 

 
- 

 
นางวัลลภา  พรมท้าว 

    2) ประชุมชี้แจงครทูีมน าเพ่ือก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติงาน /ก าหนดวัน เวลา 

ก.ค.2563 - นางวัลลภา  พรมท้าว 
และคณะ 

    3) คัดเลือกนักเรียนแกนน าจาก
คณะกรรมการสภานักเรียน 

ก.ค.2563 - นางสรัลชนา  เฟ่ืองฟู 

2. ด ำเนินกำรตำมแผน (Do)    
    1) จัดอบรมนักเรียนแกนน า  
“EESD  for Zero Waste” 

ส.ค.2563 25,000 
 

คณะกรรมการ 

    2) จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังจิตส านึกใน
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้แก่
นักเรียนและชุมชน 

ส.ค.2563 15,000 คณะกรรมการ 

3. ติดตำม ตรวจสอบ (Check) 
    ติดตามผลการด าเนินงานและร่วมกันหา
แนวทางปรับปรุงหรือพัฒนา 

พ.ย.2563 - คณะกรรมการติดตามฯ 

4. ปรับปรุงและพัฒนำ (Act) 
    น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและ
พัฒนาการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

พ.ย.2563 - นางวัลลภา 

5. ประเมินและรำยงำน  
    ประเมินผลและจัดท าสารสนเทศ 

เม.ย.2564 - นางวัลลภา 
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5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีการศึกษา 2563   ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 1 เมษายน 2564 

 

6. งบประมำณ 
 งบประมาณจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน 40,000  บาท ( สี่หมื่นบาทถ้วน )   
 

7. หน่วยงำน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 1)  ครู 
 2)  วิทยากร 
 

8. ระดับควำมส ำเร็จ  

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมำณ 
   1)  ร้อยละของนักเรียนแกนน าได้รับการอบรมให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนและชุมชน 

 
การประเมินโครงการ / 

กิจกรรม 

 
รายงานกิจกรรมของ

โครงการ 

   2)  ร้อยละของนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมศึกษของโรงเรียนและชุมชน 

การประเมินโครงการ / 
กิจกรรม 

รายงานกิจกรรมของ
โครงการ 

เชิงคุณภำพ    
   1)  ร้อยละของนักเรียนแกนน าทีม่ีความรู้ ความ
เข้าใจในการจัดการสิ่งแวดล้อมและเป็นแกนน าในการ
จัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนและชุมชนได้ 

 
การประเมินโครงการ / 

กิจกรรม 

 
แบบประเมินโครงการ/

กิจกรรมของโรงเรียน 

   2)  ร้อยละของนักเรียนที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างรู้คุณค่าและร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 

การประเมินโครงการ / 
กิจกรรม 

แบบประเมินโครงการ/
กิจกรรมของโรงเรียน 

   3)  โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนโรงเรียนบ้านสันป่าสักเป็นต้นแบบแก่โรงเรียน
ต่างๆ ได้ 

การประเมินโครงการ / 
กิจกรรม 

แบบประเมินโครงการ/
กิจกรรมของโรงเรียน 

 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1)  นักเรียนมีตระหนักถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 2)  นักเรียนท ากิจกรรมจิตอาสาช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชน 

 
ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ 

( นางวัลลภา   พรมท้าว ) 
 

ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
( นายสุดสาคร  จันทะล่าม ) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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โครงกำร    โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 7  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  มีความรักชาติ รัก 

ท้องถิ่น มีจิตส านึกเป็นพลเมืองไทยและพลโลก มีจิตอาสา บนหลักการ 
ประชาธิปไตย เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 
และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติ 

สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ   นางหทัยกาญจน์  ปานภักดี, นายชัยธนัช  ปราศจากอิทธิพล และคณะ 
กลุ่มงำน/ระบบท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานอนามัยโรงเรียน/ ระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 
 

                                                            

1. หลักกำรและเหตุผล   
 สุขภาพอนามัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจที่สดใสแข็งแรงเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้กระบวนการ
เรียนรู้มีการพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง  และจากสถานการณ์ของการระบาดไวรัสโคโรนา 19 หรือโควิด- 19 ท า
ให้สถานที่ต่าง ๆ ต้องมีมาตรการที่ป้องกันการแพร่ระบาด  ซ่ึงหนึ่งในสถานที่ที่มีทางภาครัฐได้ออกมาตรการ
อย่างเข้มข้น คือ โรงเรียน ที่ได้มีการเลื่อนการเปิดภาคการศึกษาออกไปถึงเดือนกรกฎาคมนี้  เนื่องจาก
โรงเรียนเป็นแหล่งรวมตัวของนักเรียน คุณครู ผู้ปกครอง แม่ครัวและแม่บ้าน เป็นต้น และมีพฤติกรรมต่าง ๆ ที่
เกิดข้ึนในโรงเรียน เช่น การเรียน เล่น รับประทานอาหาร มักจะเป็นกิจกรรมท าร่วมกัน  จึงมีโอกาสเสี่ยงต่อ
การแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ง่าย   

ดังนั้นโรงเรียนจึงต้องมีมาตรการรับมือโควิด-19  เพ่ือให้ความร่วมมือปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานอย่าง
เคร่งครัดภายโรงเรียน และช่วยให้นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียน แม่ครัว และผู้ปกครอง หยุดยั้งการ
แพร่กระจายของโรคโควิด-19  รวมถึงการรับมือกับโรคอ่ืนๆ ที่สามารถแพร่กระจายในโรงเรียนด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์    

1)  เพ่ือให้นกัเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง  ได้รับบริการด้านการปฐมพยาบาลอย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว  และได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง 

2)  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การ
ดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ 
 

3. เป้ำหมำย 
 3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ    

 1)  นักเรียนบ้านสันป่าสักจ านวน 910 คน ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพทั้งป้ายนิเทศ  การ
ประชาสัมพันธ์  และการจัดอบรมแก่นักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรค แล้วน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ 

2) นักเรียนทุกคนที่เจ็บป่วยได้รับการดูแลด้านการปฐมพยาบาล และการรักษาเบื้องต้นอย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว 
 

   3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ    
1) นักเรียนร้อยละ 75 มี สุขภาวะทางร่างกายท่ีดี 
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 4. วิธีด ำเนินกำร                                                                                                                                                                                                   

กิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นวำงแผน (Plan)    
    1) แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงาน มิ.ย.2563 - นางหทัยกาญจน์ 
    2) ประชุมคณะกรรมการวางแผนงาน ก.ค.2563 - นางหทัยกาญจน์ 
2. ด ำเนินกำรตำมแผนงำน (Do)    
   2.1 งำนบริกำรห้องพยำบำล    
      1) จัดซื้อยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ก.ค./พ.ย.2563 15,000 นางหทัยกาญจน์ 
      2) จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฐม
พยาบาลและการรักษาเบื้องต้น  

ก.ค./พ.ย.2563 2,000 
 

นางหทัยกาญจน์, 
 

      3) บริการสุขภาพและการส่งต่อโรงพยาบาล ตลอดปีการศึกษา 3,000  
 

นางหทัยกาญจน์ 
และครูประจ าชั้น 

   2.2 กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสุขภำพ    
   1) กิจกรรมรณรงคป์้องกันโรคไวรัสโคโรนา

สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 
มิ.ย.2563 5,000 

 
นางหทัยกาญจน์ 
นายชัยธนัช 
นายภาคภูมิ 

      2) กิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ ตลอดปีการศึกษา 1,000 นางหทัยกาญจน์ 
   3) กิจกรรมฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง ตลอดปีการศึกษา 2,000 นายชัยธนัช 

      4) กิจกรรมเพศวิถีศึกษา  ตลอดปีการศึกษา 1,000 นายมนตรา 
      5) กิจกรรมตรวจสุขภาพด้วยตนเอง ส.ค.2563 - นางหทัยกาญจน์ 
      6) กิจกรรม อย.น้อย  ตรวจคุณภาพอาหาร
และน้ าดื่ม 

ทุกสิ้นเดือน/ 
ภาคเรียนละครั้ง 

1,000 
 

นางหทัยกาญจน์ 
 

3. ติดตำม ตรวจสอบ (Check)    
    - ส ารวจภาวะการเจริญเติบโต ก.ค./พ.ย.2563 - นางหทัยกาญจน์ 
    - สรุปสถิติการให้บริการด้านพยาบาล พ.ย.2563/ 

เม.ย.2564 
- นางหทัยกาญจน์ 

4. ปรับปรุงและพัฒนำ (Act) 
    วิเคราะห์การติดตาม ตรวจสอบ แล้วหา
มาตรการส่งเสริมสุขภาพ  และปรับปรุงการ
ให้บริการสุขภาพ 

พ.ย.2563 
 

- นางหทัยกาญจน์ 
นายชัยธนัช 

5. ประเมินผลและรำยงำน 
    ประเมินผลการปฏิบัติงาน  สรุปและรายงาน 

เม.ย.2564 - นางหทัยกาญจน์ 

 

5. ระยะเวลำด ำเนินกำร   กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง  เมษายน พ.ศ. 2564 
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6. งบประมำณ 
 งบประมาณรวมทั้งสิ้น  30,000  บาท ( สามหมื่นบาทถ้วน )  
 
7. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 - ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

- โรงพยาบาลหางดง 
- เทศบาลต าบลหนองควาย 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองควาย 

 

8. ระดับควำมส ำเร็จ 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมำณ 
   1) ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพทั้งป้าย
นิเทศ  การประชาสัมพันธ์  และการจัดอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค  
สามารถน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ 
   2) ร้อยละของนักเรียนที่เจ็บป่วยได้รับการดูแลด้านการปฐม
พยาบาล และการรักษาเบื้องต้นอย่างถูกต้อง รวดเร็ว 

 
วิเคราะห์เอกสาร 

 

 
บันทึกการจัด 

กิจกรรม 

เชิงคุณภำพ 
   1) ร้อยละของนักเรียนทีม่ีสุขภาวะทางร่างกายท่ีดี 
 

วิเคราะห์เอกสาร 
แบบบันการ
ตรวจสุขภาพ 

 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1) นักเรียนในโรงเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ได้รับบริการด้านการปฐมพยาบาลอย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว และได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการประสานส่งต่อที่ถูกต้อง  
 2) นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  การดูแลด้าน
อนามัยและสิ่งแวดล้อม และน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ 
                          
 

    ลงชื่อ……..………………………..…..……ผู้เสนอโครงการ 
                                                               ( นางสาวหทัยกาญจน์  เจริญสุข ) 
                                   
 
           ลงชื่อ………………………………………….ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                  ( นายสุดสาคร  จันทะล่าม ) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสันป่าสัก 
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ชื่อโครงกำร    กีฬาพัฒนาคน คนพัฒนาชาติ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 7  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  มีความรักชาติ รัก 

ท้องถิ่น มีจิตส านึกเป็นพลเมืองไทยและพลโลก มีจิตอาสา บนหลักการ 
ประชาธิปไตย เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 
และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติ 

สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรยีน 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   นายมนตรา  อินต๊ะ, นายพชธกร  ดวงสว่าง, นางสาวศศิประภา  อ้ึงตระกูล  
กลุ่มงำน/ระบบท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารวิชาการ/ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักกำรและเหตุผล 
 เยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีค่าต่อการพัฒนาประเทศ  และความอยู่รอดของสังคม  ซึ่งจะเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ และสามารถรับผิดชอบในกิจกรรมด้านต่างๆ ของประเทศในอนาคต   ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญาและจริยธรรม  โดยผลักดันให้มี
การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องดังกล่าว  ที่จะช่วยพัฒนาส่งเสริม
บุคลิกภาพของเด็กนักเรียนและเยาวชน  เพื่อให้นักเรียนเป็นต้นแบบที่ถูกต้อง  เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม จึงได้
จัดท าโครงการแข่งขันกีฬาภายในขึ้นเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 
 
2. วัตถุประสงค์  

1)  เพ่ือให้นักเรียนมีความสามัคคี  รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีน้ าใจนักกีฬา 
 2)  เพ่ือให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ห่างไกลจากยาเสพติด  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่
สมบูรณ์แข็งแรงร่าเริง แจ่มใส  
 3)  เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงทักษะทางด้านกีฬาและคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนไปแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น 
  

  3. เป้ำหมำย 
 3.1 เชิงปริมำณ    
  1)  นักเรียนโรงเรียนบ้านสันป่าสักจ านวน  910 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ   
 3.2 เชิงคุณภำพ  

1)  นักเรียนร้อยละ 75 มีสุขภาวะทางร่างกายและและจิตสังคมที่ด ี รักการออกก าลังกายและเล่น
กีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  มีความสามัคคีในหมู่คณะและมีสุนทรียภาพทางกีฬา 
 

4. วิธีด ำเนินกำร/ ขั้นตอนด ำเนินกำร 

กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นวำงแผน (P) 
   1.1 เสนอโครงการ 

 
มิ.ย.63 

 
- 

 
นายมนตรา  อินต๊ะ 

   1.2 ตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการ
ด าเนินการ 

ก.ค.63 - และคณะ 
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กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
   1.3 รับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

ก.ค.63 -  

   1.4 ออกระเบียบการแข่งขัน / 
โปรแกรมการแข่งขัน / จับสลากแบ่งสาย
การแข่งขัน 

ส.ค.63 -  

   1.5 ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน ส.ค.63 -  
2. ขั้นด ำเนินกำรตำมแผน  (D)    
   2.1 ด าเนินการแข่งขันกีฬา - กรีฑา 

 
ส.ค.-พ.ย.63 

 
30,000 

 

3. ขั้นติดตำม/ประเมินทบทวน (C) 
   3.1 แจกแบบสอบถามประเมินโครงการ 

 
ธ.ค.63 

 
- 

 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (A)    
   4.1 สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน หลังเสร็จสิ้น -  
   4.2 น าข้อบกพร่องในการน าเนินงานมา
ปรับปรุงแก้ไขในการท าโครงการ 

กิจกรรม - นายมนตรา และคณะ 

5. ประเมินผลและรำยงำน 
    ประเมินผลการปฏิบัติงาน  สรุปและ
รายงาน 

เม.ย.64 - นายมนตรา 

 

5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีการศึกษา 2563  ระหว่างวันที่  1 กรกฎาคม 2563 - 10 เมษายน 2564  

 

6. งบประมำณ  
 เงินงบประมาณ   30,000  บาท  ( สามหมื่นบาทถ้วน )   
 

7. หน่วยงำน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 ผู้บริหาร/ ครู/ นักเรียน/ ชุมชน 
 

8. ระดับควำมส ำเร็จ  

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมำณ    
   1)  ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนบ้านสันป่าสักทีไ่ด้
เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ  

 
ประเมินการเข้าร่วม

กิจกรรม 

 
รายงานกิจกรรม 

เชิงคุณภำพ  
   1)  ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขภาวะทางร่างกายและ
และจิตสังคมที่ด ี รักการออกก าลังกายและเล่นกีฬา รู้
แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  มีความสามัคคีในหมู่คณะและมี
สุนทรียภาพทางกีฬา 

 
สังเกตพฤติกรรม 

 
แบบสังเกตพฤติกรรม 
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9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  1) นักเรียนรู้การท างานเป็นทีมและใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
 2) นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคมที่ดี 

 
 
     ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ 
        ( นายมนตรา    อินต๊ะ ) 
       
  
     ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายสุดสาคร  จันทะล่าม) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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ชื่อโครงกำร    อาหารกลางวัน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 7  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  มีความรักชาติ รัก 

ท้องถิ่น มีจิตส านึกเป็นพลเมืองไทยและพลโลก มีจิตอาสา บนหลักการ 
ประชาธิปไตย เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 
และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติ 

สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน/ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   นางสุรีย์พร  หมื่นใจ  และคณะ 
กลุ่มงำน/ระบบท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มบริหารวิชาการ/ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มีความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาเพ่ือเน้น การ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม
ในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข การจัดอาหารกลางวันในโรงเรียนของนักเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  เป็นสิ่งส าคัญมากเพราะเด็กในวัยนี้เป็นวัยที่ก าลังเจริญเติบโตใน
ทุกๆ ด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์  สังคม และสติปัญญา  

โรงเรียนบ้านสันป่าสักจึงได้จัดท าโครงการอาหารกลางวัน เพ่ือสนองต่อจุดมุ่งหมายของการจัด
การศึกษา ที่ต้องการให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีสุขอนามัยที่ดี โดยการจัดท าอาหาร
กลางวันบริการแก่นักเรียนทุกวัน  อีกทั้งยังได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการล้างท าความสะอาด   และ
จัดเก็บอุปกรณ์ ตลอดจนการรักษาความสะอาดโต๊ะ ม้านั่ง และบริเวณที่รับประทานอาหารกลางวัน ทั้งนี้
โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการจากเทศบาลต าบลหนองควาย ตลอดปีการศึกษา 
 

2. วัตถุประสงค์  

          1)  เพ่ือจัดอาหารกลางวันที่ถูกหลักโภชนาการให้นักเรียน อย่างทั่วถึงทุกคน ทุกวัน 
2) เพ่ือให้นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มีสุขภาพอนามัย 

ที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 
3)  เพื่อฝึกสุขนิสัยที่ดีทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหารนักเรียนรู้จักการจัดเก็บอุปกรณ์และรักษา

ความสะอาดบริเวณท่ีรับประทานอาหาร 
 

3. เป้ำหมำย  
 3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ  

1) นักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา จ านวน 581 คน ได้รับประทานอาหาร
กลางวัน 
 

 3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
1) นักเรียนร้อยละ 75 มีน้ าหนัก  ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มีสุขภาพกายท่ีแข็งแรง  

สมบูรณ์  
2) นักเรียนร้อยละ 75 มีสุขนิสัยที่ดีทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร  รู้จักท าความสะอาดและ 

จัดเก็บอุปกรณ ์ รักษาความสะอาดบริเวณท่ีรับประทานอาหารกลางวัน    



แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 94 
 

4. วิธีด ำเนินกำร / ขั้นตอนด ำเนินกำร 
กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นวำงแผน (Plan)    
    1) แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงาน มิ.ย.2563 - นางสุรีย์พร  หมื่นใจ 
    2) ประชุมคณะกรรมการวางแผนงาน    
2. ขั้นลงมือปฏิบัติ (Do)    
    1) ประชุมคณะกรรมการ ก.ค.2563  - นางสุรีย์พร  หมื่นใจ 
    2) เตรียมภาชนะบรรจุอาหาร (กล่องข้าว) ก.ค.2563 - นางสุรีย์พร  หมื่นใจ 
    3) สร้างข้อตกลง และความเข้าใจให้กับ
นักเรียน เพ่ือปฏิบัติตนในการรับประทาน
อาหาร 

ก.ค.2563 - ครูประจ าชั้น 

     4) การรณรงค์สุขนิสัยการรับประทาน
อาหารและอาหารปลอดภัย 

ก.ค.2563 

 

 ครูประจ าชั้น 

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
    ตรวจสอบและประเมินผลงานจากภาวะ
โภชนาการ  น้ าหนัก  ส่วนสูงของนักเรียน 

ก.ค.2563 – 
เม.ย.2564 

- คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ 

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนำ (Action) 
    น าผลการตรวจสอบ และประเมินผลมา
วิเคราะห์เพ่ือแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาโครงการให้
มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 

พ.ย.2563 - นางสุรีย์พร  หมื่นใจ 

5. ขั้นกำรรำยงำนผล 
    รายงานผลการด าเนินงานแก่ฝ่ายบริหาร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เม.ย.2564 - นางสุรีย์พร  หมื่นใจ 

 

5. ระยะเวลำด ำเนินกำร    1 กรกฎาคม  2563 – 10 เมษายน 2564 
 

6. งบประมำณ   
    ขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลต าบลหนองควาย จ านวน  20 บาท/คน/วัน    
     
7. หน่วยงำน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  เทศบาลต าบลหนองควาย  อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่     
 

8. ระดับควำมส ำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
1. ร้อยละนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลและ
ระดับประถมศึกษาได้รับประทานอาหาร
กลางวันได้รับประทานอาหารกลางวัน 
 

- ตรวจสอบจ านวนกล่องข้าวที่นักเรียน
น ามาใส่อาหารในแต่ละวัน 
 

- บันทึกจ านวน
กล่องข้าว 
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ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
2. ร้อยละนักเรียนที่มีน้ าหนัก ส่วนสูง และ
มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มีสุขภาพ
กายท่ีแข็งแรง สมบูรณ์ 

- ชั่งน้ าหนัก และวัดส่วนสูง 
ภาคเรียนละ  2 ครั้ง 

แบบชั่งน้ าหนัก และ
วัดส่วนสูง 

3. ร้อยละนักเรียนที่มีสุขนิสัยที่ดีทั้งก่อน
และหลังรับประทานอาหาร  รู้จักท าความ
สะอาดและจัดเก็บอุปกรณ ์ รักษาความ
สะอาดบริเวณที่รับประทานอาหารกลางวัน    
 

สังเกตการ ล้างมือ ก่อนและหลัง
รับประทานอาหารของนักเรียน 
และการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน 
ท าความสะอาด และจัดเก็บอุปกรณ์ 
รักษาความสะอาดบริเวณท่ีรับประทาน
อาหารกลางวัน 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1) นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ   
2) นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดีทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร  รู้จักท าความสะอาด และจัดเก็บอุปกรณ์ 

รักษาความสะอาดบริเวณท่ีรับประทานอาหารกลางวัน   
3) นักเรียนด้อยโอกาส ให้ได้รับประทานอาหารกลางวันได้รับประทานอาหารกลางวัน  และมีสุขภาพ

ที่ดีพร้อมที่จะเรียนรู้ 
                                   
 
     (ลงชื่อ).....................................................ผู้เสนอโครงการ 
       ( นางสุรีย์พร  หมื่นใจ ) 
                  
 
              (ลงชื่อ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          ( นายสุดสาคร  จันทะล่าม )    
                                             ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสันป่าสัก 
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โครงกำร    พัฒนาระบบการดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 7  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  มีความรักชาติ รัก 

ท้องถิ่น มีจิตส านึกเป็นพลเมืองไทยและพลโลก มีจิตอาสา บนหลักการ 
ประชาธิปไตย เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 
และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติ 

สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ มำตรฐำนที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางมยุรี  ไชยวงค์ และ นางจงกล  สีสุวอ 
กลุ่มงำน/ระบบท่ีรับผิดชอบ กลุ่มวิชาการ/ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
1. หลักกำรและเหตุผล 

วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  คือ “มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม”มียุทธศาสตร์ที3่ยุทธศาสตร์ผลิต
และพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศที่มุ่งหวังให้ก าลังคน
ได้รับการผลิตและพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศและมีองค์ความรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 4ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึง
บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตที่มุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่ม
ทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพ้ืนที่ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการ
ให้บริการและด้านความเท่าเทียมสอดคล้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นกระบวนการด าเนินงาน
มุ่งให้ความคุ้มครอง ป้องกัน ดูแล แก้ไข ให้ความช่วยเหลือ และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนย่างมีแบบแผน 
ขั้นตอนชัดเจน  

ทั้งนี้ผลสรุปการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนบ้านสันป่าสักปีการศึกษา ๒๕๖๐ พบว่า นักเรียนยัง
มีพฤติกรรมปัญหาด้านคุณธรรมกิริยามารยาท  วินัยในตนเองและเพศ  ส่งผลให้การใฝ่เรียนรู้ลดลงปัจจัยหนึ่ง
เกิดจากการสื่อสัมพันธ์ การรายงานและประมวลผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากครูประจ าชั้นสู่ระดับ
โรงเรียนไม่คล่องตัว ท าให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ครอบคลุมและทันการต่อสถานการณ์  

เพ่ือลดปัญหาดังกล่าวจึงมีโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้ครูสามารถ
ดูแลช่วยเหลือ นักเรียน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพให้เป็นคนดี เก่ง มีความสุข มีสมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ มีทักษะชีวิต มีภูมิคุ้มกันอย่างเหมาะสม เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ให้อยู่รอดปลอดภัย จากสภาวะ
วิกฤติต่างๆ ได้ทั่วถึง ตรงประเด็น และครอบคลุมยิ่งขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์  
1)  ดูแลและช่วยเหลือนักเรียนทุกคนให้ได้รับการพัฒนาสมอง (Head)  พัฒนาจิตใจ (Heart)  การลง

มือปฏิบัติ (Hand) และพัฒนาสุขภาพ (Health)  
 
3. เป้ำหมำย 
 3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

 1)  นักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 775 คน ได้รับการพัฒนาด้านสมอง (Head)  
จิตใจ(Heart)  การปฏิบัติ (Hand)  และสุขภาพ (Health) ผ่านกิจกรรมต่างๆ 
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 3. เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
 1) นักเรียนร้อยละ 70 มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

และค่านิยมที่ดีอยู่ในระดับดีและดีเยี่ยม 
2) นักเรียนร้อยละ 70 มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมที่ดีสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติ 
3) นักเรียนกลุ่มใส่ใจและต้องช่วยเหลือได้รับการป้องกันแก้ไขทุกคน 

 

4. วิธีด ำเนินกำร / ขั้นตอนด ำเนินกำร 
กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
   1) ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
ก.ค.2563 

 
- 

นางมยุรี ไชยวงค์ 
และนางจงกล 

2. ด ำเนินกำรแผน (Do)    
   2.1) กิจกรรมรู้จักนักเรียน    
    - การเยี่ยมบ้าน  ก.ค.-ส.ค. 2563 10,000 นางมยุรี 
    - Classroom Meeting  ส.ค. 2563 5,000 นางมยุรี 
    - ท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและสรุปเป็นข้อมูล 
พ้ืนฐาน สส.ดล.03  

ส.ค. 2563 - ครูประจ าชั้น 

 - วิเคราะห์นักเรียนจัดเป็น 3 กลุ่มคือ ไว้ใจ ใส่ใจ  
ต้องช่วยเหลือสรุปเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน สส.ดล.09  

ส.ค.2563 - ครูประจ าชั้น 

    2.2) จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนำ และกำรป้องกัน
และแก้ไข 

ก.ค.2563 –
เม.ย.2564 

 
 

ทีมระบบฯ 

     - ฝ่ำยแนะแนว  จัดกิจกรรมแนะแนว ร่วมกับ
กิจกรรมจัดการเรียนรู้สู่การมีอาชีพสุจริต 

ตลอดปี 5,000 นางจงกล 
นางสุรีย์พร 

     - ฝ่ำยอนำมัย   จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน  ตลอดปี - นางหทัยกาญจน์ 
     - ฝ่ำยพัฒนำศักยภำพนักเรียน  จัดกิจกรรมผ่านสภา
นักเรียน 

ตลอดปี - นางสรัลชนา 

     - งำนทุนกำรศึกษำ  พิจารณาให้ทุน ติดตาม
ประเมินผล  

ภาคเรียนละ  
1 ครั้ง 

1,000 นางมยุรี 

     - งำนประกันอุบัติเหตุ ตลอดปี 2,000 นางยุภาพิน 
    2.3) กำรส่งต่อ  ส่งต่อผู้รับผิดชอบที่เก่ียวข้องภายใน
โรงเรียน  หรือส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกโรงเรียน 

ตลอดปี
การศึกษา 

2,000 นางจงกลและ
คณะ 

3. ติดตำม ตรวจสอบ (Check) 
   นิเทศติดตามรายภาคเรียนเพ่ือพัฒนา 

พ.ย.2563 - นางมยุรี 
และทีมน าระบบ 

4. ปรับปรุงและพัฒนำ (Act) 
 น าข้อเสนอแนะจากการติดตาม  ตรวจสอบไปปรับปรุง
การด าเนินงานในภาคเรียนต่อไป 

 
พ.ย.2563 

 
- 

 
นางมยุรี 

และทีมน าระบบ 
5. ประเมินและรำยงำน    
    1) รวบรวมข้อมูล และท าสารสนเทศระบบ เม.ย.2564 - ทีมสารสนเทศ 
    2) สรุปผล / จัดท ารายงานโครงการประจ าปี เม.ย.2564 - ทีมระบบ 
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5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 1 กรกฎาคม  2563 – 10 เมษายน 2564 

 

6. งบประมำณ 
 งบประมาณ จ านวน 25,000  บาท   ( สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน ) 
  

7. หน่วยงำน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 1)  ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านสันป่าสัก 
 2)  ผู้ปกครอง นักเรยีน และวิทยากรรับเชิญในบางกิจกรรม 
 

8. ระดับควำมส ำเร็จ  

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมำณ 
   1) ร้อยละนักเรียนทีไ่ด้รับการพัฒนาด้านสมอง 
(Head)  จิตใจ(Heart)  การปฏิบัติ (Hand)  และ
สุขภาพ (Health) ผ่านกิจกรรมต่างๆ 

ประเมินการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

เอกสารระบบดูแลฯ 

เชิงคุณภำพ 
   1) ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะ
อาชีพและทักษะชีวิต  และมคีุณลักษณะอันพึงประสงค์
และค่านิยมที่ดีอยู่ในระดับดีและดีเยี่ยม 

การประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

   2) ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขภาวะทางร่างกาย และ
จิตสังคมที่ดีสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

   3) ร้อยละของนักเรียนกลุ่มใส่ใจและต้องช่วยเหลือที่
ได้รับการป้องกันแก้ไข 

ประเมินการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

เอกสารระบบดูแลฯ 

 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1)  ครูสามารถจัดการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
 2)  นักเรียนมีพัฒนาการรอบด้านสูงขึ้น 
 3)  สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
 
 
     ลงชื่อ............................................  ผู้เสนอโครงการ 
      ( นางมยุรี  ไชยวงค์ ) 
 
     ลงชื่อ............................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

( นายสุดสาคร  จันทะล่าม ) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม 
กลุ่มงำนบริหำรบุคคล 

 
   1) โครงการพัฒนาบุคลากร 
   2) โครงการพัฒนานวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ 
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ชื่อโครงกำร    พัฒนาบุคลากร 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครใูห้มีสมรรถนะทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้ที่ 

เหมาะสมกับโลกยุคดิจิทัลและโลกอนาคต 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   นายอินทร์แสง  เขียวพันธ์   และนางวัลลภา   พรมท้าว 
กลุ่มงำน/ระบบท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มบริหารบุคคล/ ระบบพัฒนาบุคคลากร 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักกำรและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแนวทางการพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการสู่
ศตวรรษท่ี 21 ได้ก าหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาซึ่งหัวใจส าคัญของการปฏิรูปการศึกษาก็คือการปฏิรูปการ
เรียนรู้โดยให้มีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีจุดเน้นมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามท่ีหลักสูตรก าหนด
ไว้  และบุคคลส าคัญท่ีสุดในการที่จะท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพก็คือ ครู  เพราะครูเป็นผู้น าหลักสูตรไปใช้เริ่มตั้งแต่
การวิเคราะห์หลักสูตร วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่นักเรียน  ดังนั้น
เพ่ือให้การด าเนินการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และจัดการเรียนการสอนตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจัดให้มีการด าเนินการนิเทศภายในเพื่อพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอน  
โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือผู้เรียนที่มีคุณภาพ 
 

2. วัตถุประสงค์  
1) เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

3. เป้ำหมำย 
 3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

1) ครูจ านวน 44 คน เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการปรับการ
เรียนเปลี่ยนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2) ครจู านวน 44 คน  ได้รับการนิเทศการสอน 
3) ครูและบุคลากร 44 ได้รับการอบรม  สัมมนา ศึกษาดูงาน 

 
 3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 

1) ครูร้อยละ 70 ที่มีสมรรถนะทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับโลกยุคดิจิทัลและโลก
อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

4. วิธีด ำเนินกำร/ ขั้นตอนด ำเนินกำร 

กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นวำงแผน (PLAN ) 
    ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 

มิ.ย. 63 - ผู้บริหาร  
ครูวิชาการ/หัวหน้าสายชั้น 

2. ด ำเนินกิจกรรมกำรนิเทศภำยใน (DO)    
2.1 กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) 
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กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
   - การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) 

1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 5,000 นางวัลลภา  
นางสาวปรียาดา 

   - การเยี่ยมชั้นเรียน 3 ครั้ง/ภาคเรียน - สมาชิกกลุ่ม PLC 
   - การประชุมเชิงวิชาการ(สายชั้น) ทุกเดือน - ผู้บริหาร 
2.2 กิจกรรมนิเทศการสอน 1 ครั้ง/ภาคเรียน 2,000 ผู้บริหาร/นางวัลลภา 
2.3 การอบรม  สัมมนา ศึกษาดูงาน    
   - การอบรมครู ตามแผนพัฒนา

ตนเองของครู 
- นายอินทร์แสง 

ครูทุกคน 
   - การสัมมนา ก่อนปิดภาคเรียน 3,000 ผู้บริหาร/นายอินทร์แสง 
   - การศึกษาดูงาน ปีละ 1 ครั้ง 100,000 ผู้บริหาร/นายอินทร์แสง 
3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) พ.ย.2563 - ผู้บริหาร/หัวหน้าสายชั้น 
4. ปรับปรุงและพัฒนำ (Action)  
   น าผลมาตรวจสอบและประเมินผลมา
วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนา 

พ.ย.2563 - คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ 

5. สรุปผลกำรด ำเนินงำน/รำยงำน
โครงกำร 

เม.ย.2564 - นายอินทร์แสง 

 

5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีการศึกษา 2563  ระหว่างวันที่  1  กรกฎาคม 2563 – 10 เมษายน 2564  

 

6. งบประมำณ  
 เงินงบประมาณ  110,000  บาท  ( หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน ) 
 

7. หน่วยงำน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 1)  คร/ู ครูวิชาการ/หัวหน้าสายชั้น/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 2)  ผู้บริหาร 
 

8. ระดับควำมส ำเร็จ  

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมำณ 
   1) ร้อยละของครูที่เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการปรับการเรียน
เปลี่ยนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
การวิเคราะห์เอกสาร 

 
บันทึกชุมชนการเรียนรู้

ทางวิชาชีพ 

   2) ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศการสอน นิเทศการสอน แบบบันทึกการนิเทศ 
   3) ร้อยละของครูและบุคลากรทีไ่ด้รับการอบรม  
สัมมนา ศึกษาดูงาน 

การวิเคราะห์เอกสาร รายงานการอบรม 
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ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
เชิงคุณภำพ 
   1) ร้อยละของครูทีม่ีสมรรถนะทางวิชาชีพในการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับโลกยุคดิจิทัลและโลก
อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
การประเมินสมรรถนะ 

สายงานสอน 

 
แบบประเมินสมรรถนะ

สายงานสอน 

 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
     1) ครูพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะประจ าสายงานสอน 

2) ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษา 
 

 
ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ 
          ( นายอินทร์แสง  เขียวพันธ์ ) 

 
 

ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         ( นายสุดสาคร  จันทะล่าม ) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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โครงกำร    พัฒนานวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครใูห้มีสมรรถนะทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้ที่ 

เหมาะสมกับโลกยุคดิจิทัลและโลกอนาคต 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานที่ 3  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   นางสาวปรียาดา  ทะพิงค์แก 
กลุ่มงำน/ระบบท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มบริหารบุคคล/ ระบบพัฒนาบุคคลากร 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักกำรและเหตุผล 
 การพัฒนาบุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นหัวใจส าคัญประการหนึ่งส าหรับการ
บริหารราชการยุคใหม่ มีหลักการคิด เพ่ิมพลังอ านาจมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน พัฒนาทักษะสู่การท างานเป็น
เลิศ ตลอดจนส่งเสริมโอกาสก้าวหน้าในการกท างาน มีการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้วิธีการ ท างานกับหน่วยราชการภายในและภายนอกเสริมสร้างบรรยากาศท างานที่ดี และมุ่งเน้นในการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพทันสมัย จ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการฐานข้อมูลบุคลากร และองค์ประกอบ 3 ด้านคือ องค์ความรู้ที่เก่ียวกับการปฏิบัติงาน ด้าน
จริยธรรมคือการพัฒนาจิตส านึกในการท างาน มีความตระหนักในตนเอง มีความเห็นใจผู้อื่นการให้ขวัญ
ก าลังใจการสร้างขวัญก าลังใจ การยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ที่มีผลงานปฏิบัติราชการและด้านทักษะในการ
ปฏิบัติงานซึ่งส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ เกิดประสบการณ์ สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้รับมอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงค์  
 1) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการ
จัดการเรียนรู้ 
 2) เพ่ือส่งเสริมให้ครูพัฒนานวัตกรรมแห่งการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 

3. เป้ำหมำย 
 3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

1) ครูและบุคลากร 44 คน ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ 
 

 3.2 เป้ำหมำยคุณภำพ  
1) ครูร้อยละ 70 มีนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

4. วิธีด ำเนินกำร/ ขั้นตอนด ำเนินกำร 

กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นวำงแผน (PLAN) 
        ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนงาน 

พ.ค.2563 - นางสาวปรียาดา 
และคณะ 

2. ด ำเนินกำรตำมแผนงำน (DO)    
กิจกรรมที่ 1  จัดกิจกรรมให้ความรู้ครูใน  
สถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ

พ.ค.63-ก.ค.63 
 

5,000 นางสาวปรียาดา 
นางสาวปิยภรณ์ 
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กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
การศึกษา 
   - G-suite for Education 
   - Microsoft Team for online classroom 
   - DEEP แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือ
ความเป็นเลิศของ สพฐ. 
 

นายกลวัชร  โชติวรนานนท ์

กิจกรรมที่ 2  การพัฒนานวัตกรรมแห่งการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา 

พ.ค.63-มี.ค.64 15,000 นางสาวปรียาดา 
 

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (CHECK)  
ตรวจสอบและประเมินการจัดกิจกรรม 
 

พ.ย.2563 - คณะกรรมการติดตามฯ 

4. ข้ันปรับปรุงและพัฒนำ (ACTION) 
น าผลการตรวจสอบและประเมินผลมา
วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนา 
 

พ.ย.2563 - นางสาวปรียาดา 
และคณะ 

5. ขั้นกำรรำยงำนผล  
รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้ที่เก่ียวข้อง 
 

เม.ย.2564 - นางสาวปรียาดา 
 

 
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ปีการศึกษา 2563   ระหว่างวันที่  1  กรกฎาคม 2563 – 10 เมษายน 2564  
 

6. งบประมำณ  เงินงบประมาณ  20,000  บาท    
 

7. หน่วยงำน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 1)  ครู 
 

8. ระดับควำมส ำเร็จ  

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมำณ  
   1) ร้อยละของครูที่มีความรู้และทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 

 
การประเมินตนเองของครู 

 
แบบประเมินตนเอง 

เชิงคุณภำพ  
   1) รอ้ยละของครูที่มีนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 

 
วิเคราะห์เอกสาร 

 
เอกสารการพัฒนานวัตกรรม 
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9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1)  ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามศักยภาพของตนเอง  
 2)  โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

3)  ครูใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาในการพัฒนาการเรียนการสอน 
 
 

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ 
       ( นางสาวปรียาดา  ทะพิงค์แก) 
 
 

ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          ( นายสุดสาคร  จันทะล่าม ) 

                          ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม 
กลุ่มงำนบริหำรงบประมำณ 

 
1) โครงการระดมทุนเพ่ือการศึกษา 
2) โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ 
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ชื่อโครงกำร    ระดมทุนเพ่ือการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนานวัตกรรมระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ   

โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   นางปิยะนันท์  แจ่มจันทร์ 
กลุ่มงำน/ระบบท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงบประมาณ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักกำรและเหตุผล 

การให้บริการด้วยการศึกษาแก่บุตรหลานของโรงเรียนบ้านสันป่าสัก  มาเป็นระยะเวลายาวนานเกือบ
ร้อยปี   โดยได้รับการยอมรับศรัทธาในการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพจากผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป  
ได้ส่งบุตรหลานเข้าเรียนมากที่สุดโรงเรียนหนึ่ง   จึงท าให้โรงเรียนต้องสนองความต้องการของผู้ปกครองให้
มากทีสุ่ด   ซึ่งนักเรียนบางส่วนนั้นมีฐานะยากจนพ่อแม่ไม่สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาได้   
โรงเรียนจึงได้จัดโครงการระดมทุนเพ่ือพัฒนาการศึกษา    
 

2. วัตถุประสงค์  
1) เพื่อระดมทุนต่อเติมอาคารโดมจามจุรี 
2) เพื่อจัดหาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่ทันสมัยและพอเพียงส าหรับการจัดการเรียนรู้ 

   
3. เป้ำหมำย 
 3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

1) ระดมทุนได้ 500,000 บาท 
 

 3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
1) มีเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่ทันสมัยและพอเพียงส าหรับการจัดการเรียนรู้ 
2) อาคารโดมจามจุรีให้มีพ้ืนที่เพียงพอกับจ านวนนักเรียน  
 

4. วิธีด ำเนินกำร/ ขั้นตอนด ำเนินกำร 
กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
    1) แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบด าเนินงาน 

ก.ค.2563 - ผู้บริหาร 

    2) น าเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ก.ค.2563 - ผู้บริหาร 

2. ด ำเนินงำนตำมแผนกิจกรรม (Do)    
    1) กิจกรรมระดมทุนต่อเติมโดมจามจุรี 
    2) กิจกรรมระดมทุนเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

ส.ค.2563 5,000 คณะครู 

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check)  
    ตรวจสอบและประเมินผลงานกิจกรรมตามระยะ 
 

พ.ย.2563 - คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ 
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กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
4. ปรับปรุงและพัฒนำ (Act)  
    น าผลมาตรวจสอบและประเมินผลมาวิเคราะห์เพ่ือ
วางแผนงานกองทุนฯ อย่างต่อเนื่อง 

พ.ย.2563 - ผู้บริหาร 

5. สรุปผลกำรด ำเนินงำน/รำยงำนโครงกำร เม.ย.2564 - ผู้บริหาร 

 
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ปีการศึกษา 2563  ระหว่างวันที่  1  กรกฎาคม 2563 - 31 เมษายน 2564  
 

6. งบประมำณ  เงินงบประมาณ  5,000  บาท  ( ห้าบาทถ้วน )  
 

7. หน่วยงำน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 1)  ครู/คณะกรรมการสถานศึกษา 
 2)  ผู้ปกครอง 
 3)  ผู้มีจิตศรัทธา 
 

8. ระดับควำมส ำเร็จ  

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมำณ 
  1) ระดมทุนได้ 500,000 บาท 

 
ตรวจสอบบัญชี 

 
บัญชีการระดมทุน 

เชิงคุณภำพ   
  1) อาคารโดมจามจุรีให้มีพ้ืนที่เพียงพอกับจ านวน
นักเรียน 

 
การตรวรรับอาคาร 

 
เอกสารการก่อสร้าง 

  2) มีเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่ทันสมัยและพอเพียง
ส าหรับการจัดการเรียนรู้ 

ตรวจสอบจ านวน
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

แบบตรวจสอบรายการ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1)  กองทุนสมพงษ์พัฒนามีดอกผลจากเงินฝากเพ่ือเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียน 

 2)  มีเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่ทันสมัยและพอเพียงส าหรับการจัดการเรียนรู้ 
 

 
     ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ 
         ( นางปิยะนันท์  แจ่มจันทร์ ) 
 

ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          ( นายสุดสาคร  จันทะล่าม ) 

                          ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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ชื่อโครงกำร    โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนานวัตกรรมระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ   

โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   นางวิไลวรรณ  ดิษฐ์ใจ และคณะ 
กลุ่มงำน/ระบบท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงบประมาณ/ ระบบพัฒนาอาคารสถานที่ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักกำรและเหตุผล 

สถานศึกษาเป็นสถานที่ส าคัญในการบริการและการจัดมวลประสบการณ์ต่าง ๆ ให้แก่เยาวชน ชุมชน
และบุคคลทุกคน การที่จะให้สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับนั้น จะต้องมีการพัฒนาระบบอาคารสถานที่ให้สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า โรงเรียนบ้านสันป่าสักเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีภูมิทัศน์ในการให้บริการและการจัด
มวลประสบการณ์ไม่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ท าให้การจัดกิจกรรมไม่มีประสิทธิภาพ 

ดังนั้นการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม เพ่ือให้อาคารสถานที่ปลอดภัย เกิดความร่มรื่น สวยงาม 
สะอาด สะดวกเหมาะแก่การจัดมวลประสบการณ์ให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทุกระดับอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า ทางโรงเรียนจะต้องดูแล พัฒนา ปรับปรุง แก้ไขให้เหมาะสมและจัดสภาพแวดล้อมที่ดี 
 

2. วัตถุประสงค์  
1) โรงเรียนมีอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ร่มรื่น สวยงาม สะอาด สะดวก ปลอดภัย เหมาะแก่

การจัดมวลประสบการณ์ต่าง ๆ ให้แก่เยาวชน ชุมชนและบุคลากรทุกคน 
     2) โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   
3. เป้ำหมำย 
   เชิงปริมำณ   

1) อาคารและสถานที่ทุกอาคารได้รับการดูแลและปรับปรุงให้พร้อมใช้งาน 

   เชิงคุณภำพ     
1) โรงเรียนมีอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น สวยงาม สะอาด สะดวก ปลอดภัย เหมาะแก่

การจัดมวลประสบการณ์ต่าง ๆ ให้แก่เยาวชน ชุมชนและบุคลากรทุกคน 
2) โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 

4. วิธีด ำเนินกำร/ ขั้นตอนด ำเนินกำร 

กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
    1) แต่งตั้งคณะท างาน 

 
ก.ค.2563 

 
- 

 
ผู้บริหาร 

    2) ประชุมวางแผนพัฒนาอาคารสถานที่    
2. ด ำเนินงำนตำมแผนกิจกรรม (Do)    
    1) ปรับปรุงอาคาร  มิ.ย.2563 100,000 นางวิไลวรรณ  ดิษฐ์ใจ 
    2) ปรับปรุงภูมิทัศน์ ก.ค.2563 10,000 นางวิไลวรรณ  ดิษฐ์ใจ 

    3) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ก.ค.2563 20,000 ครูแต่ละกลุ่มสาระฯ 
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3. ขั้นติดตำม ตรวจสอบ (Check) 
   ตรวจสอบการด าเนินงานของกิจกรรม 

ต.ค.2563 - คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ 

4. ปรับปรุงและพัฒนำ (ACT)  
วิเคราะห์ผลการตรวจสอบเพ่ือปรับปรุง 

 
พ.ย.2563 

 
- 

 
นางวิไลวรรณ  ดิษฐ์ใจ 

5. สรุปผลกำรด ำเนินงำน/รำยงำนโครงกำร เม.ย.2564 - นางวิไลวรรณ  ดิษฐ์ใจ 

 

5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
การศึกษา 2563   ระหว่างวันที่  1  กรกฎาคม 2563 - 10 เมษายน  2564  

 

6. งบประมำณ  
เงินงบประมาณ  150,000    บาท   ( หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน ) 

 

7. หน่วยงำน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 1)  ห้องเรียน/ ห้องปฏิบัติการ 
 2)  ภูมิทัศน์/ สภาพแวดล้อมของโรงเรยีน 
 

8. ระดับควำมส ำเร็จ  

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมำณ 
   1) อาคารและสถานที่ทุกอาคารได้รับการดูแลและ
ปรับปรุงให้พร้อมใช้งาน 

 
ส ารวจรายการ 

 
แบบส ารวจรายการ 

เชิงคุณภำพ 
    1) โรงเรียนมีอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ร่มรื่น 
สวยงาม สะอาด สะดวก ปลอดภัย เหมาะแก่การจัดมวล
ประสบการณ์ต่าง ๆ ให้แก่เยาวชน ชุมชนและบุคลากรทุกคน 

    2) โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 
ประเมินความพึง

พอใจ 
 

 

 
แบบประเมินความพึง

พอใจ 
 

 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
     1)  โรงเรียนมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
     2)  นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

  
ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ 
         ( นางวิไลวรรณ  ดิษฐ์ใจ ) 

  
ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         ( นายสุดสาคร  จันทะล่าม ) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม 
กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 

 
1) โครงการพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชน 
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โครงกำร    พัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชน 
สนองกลยทุธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนานวัตกรรมระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ   

โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   นางณัฐกาญจน์   ศรีลาชัย  และคณะ 
กลุ่มงำน/ระบบท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มบริหารทั่วไป/ ระบบชุมชนสัมพันธ์ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักกำรและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษามุ่งเน้น  เพ่ือตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาภายใน
ชุมชนหรือท้องถิ่นซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการด ารงชีพพร้อมกับการพัฒนาชุมชนในวันข้างหน้า   โรงเรียนเป็น
สถานทีใ่ห้ความรู้และบริการชุมชนเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและความร่วมมือ เจตคติท่ีดี โรงเรียนและชุมชน
ต้องมีความเข้าใจอันดีต่อกัน ระหว่างโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียน จะต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน   
และสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน  โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนพัฒนาชุมชน
และให้ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียนต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์  
1) เพื่อสร้างความร่วมมือความเข้าใจระหว่างโรงเรียนและชุมชน ในอันที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2) เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน  องค์กรปกครองท้องถิ่น  ชมรมผู้ปกครอง  ศิษย์เก่าและครูอาวุโส เข้ามามี 

ส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 
 

3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 

1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2) โรงเรียนและชุมชนได้ร่วมกิจกรรมตา่งๆ ร่วมกันอย่างน้อยปีละ 7 กิจกรรม  

 เชิงคุณภำพ 
      1)  ชมรมผู้ปกครองนักเรียน  ศิษย์เก่า  ครูอาวุโส  และชุมชนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือ
สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนน าไปสู่การพัฒนาโรงเรียน 
 

4. วิธีด ำเนินกำร/ ขั้นตอนด ำเนินกำร 

กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
    1) ประชุมผู้ปกครองนักเรียนสรรหาตัวแทนระดับห้องเรียน 

 
มิ.ย.2563 

 
- 

 
ครูประจ าชั้น 

    2) ประชุมผู้ปกครองนักเรียนสรรหาตัวแทนระดับโรงเรียน มิ.ย.2563 - ผู้บริหาร 
    3) ประชุมคณะกรรมการระดับโรงเรียนเพ่ือก าหนด
แนวทางในการด าเนินและกิจกรรม 

มิ.ย.2563 - ผู้บริหาร 

2. ด ำเนินงำนตำมแผนกิจกรรม (Do)    
    1) กิจกรรมร่วมงานวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน ตลอดปี 3,000 นางณัฐกาญจน์  
    2) กิจกรรมประชุมเครือข่ายชมรมผู้ปกครองนักเรียน  ก.ค.2563 2,000 ผู้บริหาร 
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    3) กิจกรรมวิ่งมินิฮาร์ฟมาราธอน ธ.ค.2563 50,000 คณะกรรมการ 
    4) กิจกรรมรดน้ าด าหัวพระผู้ใหญ่ ชุมชน ครูอาวุโส  
คณะกรรมการสถานศึกษา 

เม.ย.2564 20,000 นางณัฐกาญจน์  
 และคณะ 

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check)  
    ตรวจสอบและประเมินผลงานกิจกรรมเป็นระยะๆ 

พ.ย.2563 - คณะกรรมการ 
ติดตามฯ 

4. ปรับปรุงและพัฒนำ (ACT)  
    น าผลมาตรวจสอบวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนา 

 
พ.ย.2563 

 
- 

 
นางณัฐกาญจน์  

5. สรุปผลกำรด ำเนินงำน/รำยงำนโครงกำร เม.ย.2564 - นางณัฐกาญจน์  
 

5. ระยะเวลำด ำเนินกำร ปีการศึกษา 2563  ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 10 เมษายน  2564  
 

6. งบประมำณ   เงินงบประมาณ  75,000   บาท   ( เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน ) 
 

7. หน่วยงำน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง   คร/ู ผู้ปกครอง/ ครูอาวุโส/ คณะกรรมการสถานศึกษา 
 

8. ระดับควำมส ำเร็จ  

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมำณ 
   1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองให้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   2) โรงเรียนและชุมชนได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน
อย่างน้อยปีละ 7 กิจกรรม 

 
บันทึกการประชุม 

 
ประเมินกิจกรรม 

 

 
สมุดบันทึกการประชุม 

 
แบบบันทึกกิจกรรม 

 
เชิงคุณภำพ 
   1) ชมรมผู้ปกครองฯ  ศิษย์เก่า  ครูอาวุโส  และ
ชุมชนมีความพึงพอใจและให้ความร่วมมือสนับสนุน
กิจกรรมของโรงเรียน 

 
ประเมินความพึงพอใจ 

 

 
แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 
 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
     1)  ชมรมผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า  ครูอาวุโส  และชุมชนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือสนับสนุน
กิจกรรมของโรงเรียนน าไปสู่การพัฒนาโรงเรียน 
 

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ 
          ( นางณัฐกาญจน์   ศรีลาชัย ) 

 

 
ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         ( นายสุดสาคร  จันทะล่าม ) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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ส่วนที่ 4 
กำรก ำกับ ติดตำม ประเมินและรำยงำน 

 การก ากับ ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี   เป็นกิจกรรมที่ส าคัญที่มุ่งรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ   เพ่ือเสนอให้ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมได้
ทราบเป็นระยะ   จึงได้ก าหนดแนวทางและกลไกในการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี   
เพ่ือให้มีการปรับปรุงวิธีการด าเนินงาน   หรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของโครงการ/ กิจกรรม ให้เหมาะสมกับ
ทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปีตลอดจนเกิดผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนใน
ปีต่อไป   โดยการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี     
 

วัตถุประสงค์   
  1. เพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว้   โดยพิจารณาจากเงื่อนไขเวลาที่
ควรปฏิบัติและสัมฤทธิผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ 
  2. เพ่ือทราบปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานเป็นระยะๆ น าไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
ในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
  3. เพ่ือต้องการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีในระยะต่อไป 
 4. เพ่ือต้องการทราบประโยชน์ที่ได้จากแผนปฏิบัติการประจ าปี ในด้านการบริหารและการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
 

ปฏิทินกำรก ำกับ ติดตำม  
กำรติดตำมและ

ประเมินผล 
ระยะเวลำ วิธีกำร ผู้รับผิดชอบ 

1. ติดตามจา่ยงบประมาณ ทุกเดือน ติดตามการขอการใช้จ่าย ฝ่ายแผนและงบประมาณ 
2. ติดตามแผนกิจกรรม / 
โครงการ 

ภาคเรยีนละ 1 ครั้ง 
 (สัมมนาบุคลากร) 

ติดตามการปฏิบัติงานตาม 
ปฏิทินกิจกรรม 

หัวหน้าฝ่าย/ หัวหน้าระบบ 

3. ประเมินผลสัมฤทธ์ิของ
โครงการ/กิจกรรม 

ปลายป ี
งบประมาณ 

ประเมินผลแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
รายงานผลการปฏิบัติงาน 

4. ประเมินประโยชน์ของ 
แผนปฏิบัติการ 

ปลายป ี
งบประมาณ 

ประเมินผลแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

ผู้รับผิดชอบโครงการหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาการท างาน 

5. กระบวนการจัดท า
แผนงาน /แผนปฏิบัติการใน
ปีถัดไป 

ปลายป ี
งบประมาณ 
 

ประชุมระดมสมอง 
จัดท าแผน  
 

ผู้รับผิดชอบโครงการวางแผนพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง 
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แบบติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
ระดับผู้ปฏิบัติ ครั้งที่ ...........วันที่..................................... 

 
โครงการ ................................................................... ............................................................................... 
กิจกรรม ..................................................................................................................... ............................... 
ผู้รับผิดชอบ ................................................................................................................................... ........... 
กลุ่มงาน/ระบบ ......................................................................................................... ............................. 
 

กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 
ตำมแผน 

ระยะเวลำ 
ที่ก ำหนด 

ระยะเวลำ 
ที่ปฏิบัติจริง 

ผลกำรด ำเนินงำน/ 
ปัญหำอุปสรรค/  
แนวทำงกำรแก้ไข 

    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ  
............................................................................................................................................. ............................. 
..................................................................................................... ..................................................................... 

 
ลงชื่อ ........................................................ ผู้รายงาน 
         (.......................................................)  
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แบบประเมินโครงกำร 
 
โครงกำร……………………………………………………………………………………………………. 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ………………………………………….……………………………………… 
สนองมำตรฐำน…………………………………………………………………………………………….. 
ผลกำรปฏิบัติกิจกรรมของโครงกำร 

กิจกรรม เป้ำหมำย 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ตำมเป้ำหมำย 
(รำยงำนเป็นสำรสนเทศ) 

สนองมำตรฐำน/
ตัวช้ีวัด 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
ผลกำรประเมินงำน/โครงกำร 
1. ด้ำนประสิทธิภำพ 

1.1 ค่าใช้จ่ายของโครงการ จ านวน ................................. บาท  เพียงพอ  ไม่เพียงพอ 
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ.................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
 

2. ด้ำนประสทิธิผล     บรรลุวัตถุประสงค์  สูงกว่าเป้าหมาย   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ..................................................................................................... .............. 
................................................................................................................................................................... 
3. ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนเวลำ 

    ตามเวลาที่ก าหนด   เร็วกว่าก าหนด   ช้ากว่าก าหนด 
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ................................................................................................................... 
................................................................................................. .................................................................. 
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4. ผลงำนที่ชื่นชม    
     4.1 .................................................................................................................................................  
     4.2 ................................................................................... .............................................................. 

 

5. สิ่งที่ต้องปรับปรุง 
5.1 ........................................................................................................................................  
5.2 .........................................................................................................................................  
5.3 ......................................................................................................................... ................ 
 

6. ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำน/ตัวชี้วัด   อยู่ในระดับ (   ) ดีเยี่ยม   (   ) ดี   (   ) พอใช้  (   ) ปรับปรุง 
 

7. ผลสรุป       โครงการนี้    (    ) สมควร   (   ) ไม่สมควรด าเนินการในปีต่อไป 
 

8. แนวทำง/ขั้นตอนกำรปรับปรุงครั้งต่อไป 
8.1 ....................................................................................................................................................  
8.2  ................................................................................................................................ ................... 
8.3 ....................................................................................................................................................  

 
ลงชื่อ................................................................ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประเมินโครงการ 

             (..........................................................) 
 

ลงชื่อ.................................................................ผู้ประเมินโครงการ  
            (..........................................................) 
 

ลงชื่อ.................................................................ผู้ประเมินโครงการ  
             (..........................................................) 
 


