
รายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 
กรอบระยะเวลา ช่วงที่ 1 (1 ต.ค. 62-31 มี.ค. 63) 

1.โครงการตามแผนปฏิบัติการ ฯ ในช่วงที่ 1 (1 ต.ค.62-31ม.ีค.63)  มีจำนวน .........22............  โครงการ 
2.จำนวนโครงการที่มีการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด มีจำนวน......22..... โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  100 
3.จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด มีจำนวน......-........ โครงการ  คิดเป็นร้อยละ.........0.... 
 

รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563                                 
ในช่วงที่ 1 (1 ต.ค.62-31มี.ค.63)  มีการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

 
โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง : กลยุทธท์ี่ 1.1 
 
1. โครงการ งานสวนพฤกษศาสตร์ 
   สอดคล้องกับ  กลยุทธ์ของสถานศึกษา  ยุทธศาสตร์ที่ 2  กลยุทธิ์ที่  2.1.1 
   จุดเน้น/นโยบาย ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลยุทธ์ 2.5 
   มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1. คุณภาพผู้เรียน ตัวชี้วัดที่ 1.1 ,1.2 มาตรฐานที่ 3. กระบวนการ    
   จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ  
   ผู้รับผิดชอบ   นางอุบลรัตน์  รัตนชมภู 
 
  หลักการและเหตุผล  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545)ได้กำหนด ส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมไว้ในหมวดที่ 4 โดยมาราที่ 22 และมาตราที่ 23 ได้กำหนด แนวทางจัดการ
ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไว้ว่า ในการจัดการเรียนการสอนต้องเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและใช้ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณา
การกับกลุ่มสาระตามความเหมาะสมในแต่ละระดับ และต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในด้านการจัดการ
บำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง สมดุล ยั่งยืนให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและ
ประยุกต์ใช้ ภูมิปัญญาไทย โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ มีความตระหนักและเห็นความสำคัญ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายส่งเสริมให้นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนและชุมชนเกิดความตระหนักอย่าง
ชัดเจน โดยเฉพาะการอนุรักษ์พรรณไม้ เพราะต้นไม้คือผู้ผลิต มีคุณประโยชน์ต่อมนุษย์และสัตว์มากมาย ให้ทุกคนได้รับ 
ความรู้ ความเข้าใจ มีค่านิยม มีเจตคติท่ีดีต่อพรรณไม้ และสร้างรูปแบบพฤติกรรมใหม่ให้แก่ทุกคน และมีส่วนร่วม ในการ
ปกป้อง ดูแล รักษา พรรณไม้ในโรงเรียนและในท้องถิ่นของตนเอง จึงได้เข้าร่วมโครงการส่วนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนตาม
โครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โรงเรียนบ้านุท่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
 



วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือสำรวจพรรณไม้เบื้องต้นในโรงเรียน  
2. เพ่ือเพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ชื่อ
ทางวิทยาศาสตร์ ชื่อพ้ืนเมือง สรรพคุณและวิธีใช้พื้นบ้านของพรรณไม้ในโรงเรียน  
3. เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชน ร่วมกันอนุรักษ์พรรณไม้ในโรงเรียน 
 
งบประมาณ   
 1. 2,000  บาท  งบประมาณจาก แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563  
      2.  ............................................. บาท  งบประมาณจาก ................................................................................... 
 
ผู้เรียน / บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
 1  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1-  มัธยมศึกษาปีที่  3   จำนวน............165................. คน 
 2. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน..............18............... คน 
 
 
 
ผลที่ได้จากโครงการ 
 1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน  ครู  ผู้บริหารโรงเรียน  บุคลากรอ่ืนๆ ในด้านความรู้ พฤติกรรม ประสิทธิภาพการทำงาน  
ความพึงพอใจ  

ผลที่เกิด แหล่งข้อมูล หลักฐาน ร่องรอย 
1.  นักเรียนได้ศึกษาพรรณไม้ในโรงเรียน  ทราบชื่อทาง
วิทยาศาสตร์  และชื่อวงศ์ 

ใบงาน  และผลงาน 

2  
3  

 
 
แนวทางการพัฒนาต่อไป 
 งานที่จะต้องพัฒนาต่อไปคือ  เมื่อนักเรียนได้สำรวจพรรณไม้เรียบร้อยแล้ว  ควรศึกษาสรรพคุณที่จะนำมาใช้
ประโยชน์ต่อไป 
 
 
 
 
 
 



 
2. โครงการ  โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
  สอดคล้องกับ  กลยุทธ์ของสถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทย 
                               และวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   จุดเน้น/นโยบาย ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทย 
                               และวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานการประกันภายใน มาตรฐานที่ 1 ประเด็น 1.2    
 ผู้รับผิดชอบ  นายบุญชู  แก้วอินทร์ 
 
1.   หลักการและเหตุผล  

(ปรัชญา แปลว่า กรอบแนวคิดหรือหลักคิด)  เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องหลักคิด วิธีปฏิบตัิ แนวทางการดำรงอยู่

ของคนไทย  สังคมไทย  เพื่อให้เกิดความสมดุล  พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่ารวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านเศรษฐกิจ 

ด้านสังคม  ด้านสิ่งแวดล้อม  และด้านวัฒนธรรม  ซึ่งทั้ง 4 ด้านนี้ เป็นความพอเพียงที่สมบูรณ์  ที่ต้องสร้างสมดุล และต้อง

พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง  มี 3 เงื่อนไข  คือ ความพอประมาณ   มีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกันในตัว  จากแนวทางการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง  สถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน ซึ่งอยู่ในหน่วย “สถาบันการศึกษาและเยาวชน” 

โดยยึดหลัก  ความรู้คู่คุณธรรม  โดยโรงเรียนมีแนวทางมุ่งพัฒนานักเรียน  ดังนี้ 

 - เสริมสร้างพื้นฐานทางจิตใจ เป็นรากฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม   

 - คุณธรรมเป็นเรื่องที่อยู่ในจิตสำนึก เช่น ซื่อสัตย์ อดทน  ความเพียร เป็นต้น   

การพัฒนาเด็กและเยาวชน ต้องสร้างจิตสำนึกแก่เด็กและเยาวชน ให้รู้จักใช้ชีวิตที่พอเพียง  ด้วยกิจกรรมต่างๆ คือ 

ให้ตระหนักถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ต้องรู้จักจัดการขยะ ให้เด็กมองทุกสรรพสิ่งมีค่าหมด และเพ่ือรักษา

สิ่งแวดล้อมและเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยลดภาวะโลกร้อน นักเรียนทำบัญชีรายรับรายจ่ายปลูกฝังเรื่องการออม  วัฒนธรรม

ต้องปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน เห็นถึงคุณค่าของความเป็นไทย  ภูมิใจในเอกลักษณ์ไทย  อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น 

รู้จักรากเหง้าของตนเอง ทำให้สามารถดำรงอยู่ได้ บนความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในสังคม อย่างมีศักดิ์ศรีและรู้เท่าทัน  โดย

ใช้หลักความรู้คู่คุณธรรม   

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ มีความตระหนักและเห็นความสำคัญ ได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง แต่การดำเนินการมีข้อจำกัด
หลายประการทำให้ผลที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมายังไม่บรรลุผลเท่าท่ีควรจึง จัดทำโครงการนี้ต่อเนื่องในปีปัจจุบัน ด้วยกิจกรรม
ตามโครงการ  ธนาคารขยะ  กิจกรรมส่งเสริมนิสัยการออม กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า  โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีกับนักเรียน
เป็นอย่างมากได้บรรลุตามจุดประสงค์ท่ีตั้งไว้จึงจำเป็นต้องดำเนินโครงการต่อเพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติต่อไป   
 
 
 
 



 
2.  วัตถุประสงค์  

1.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติค่านิยมในการทำความดีมีคุณธรรมและสามารถพัฒนาตนเองดีและเป็น

แบบอย่างที่ดี  เป็นผู้นำในการส่งเสริมให้ผู้อื่นได้ทำความดีมีคุณธรรมและพัฒนาตนเองได้ต่อไป 

 2. เพ่ือพัฒนาความประพฤติของนักเรียนให้ดีขึ้นและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามต่อตนเองและสังคม 

 3. เพ่ือให้นักเรียนเกิดความตระหนักและรู้จัดการจัดการสิ่งแวดล้อม “ขยะ”อย่างยั่งยืนและลดภาวะโลกร้อน 

 4. เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังนิสัยรักการออมให้กับนักเรียน   ภายใต้คุณธรรม  ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน  

ความเพียร 

 5. เพ่ือส่งเสริมการลงทุนด้วยร่วมหุ้นเป็นสมาชิกของสหกรณ์โรงเรียน 

 6. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักและเห็นคุณค่าของสมุนไพรสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ 

 7. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักและเห็นคุณค่าของศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาใช้ประโยชน์ใน 

ชีวิตประจำวันได้ 

 8. เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านการเพาะปลูก พร้อมนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและอนาคต 

9. เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ  ความขยันอดทน  การแก้ปัญหาตลอดจนการจัดการได้

ด้วยตนเอง 

งบประมาณ 

 1.  6,000   บาท  งบประมาณจาก แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563  
      2.  ............................................. บาท  งบประมาณจาก ....................................................... ............................ 
ผู้เรียน / บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
 1.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1-  มัธยมศึกษาปีที่  3   .จำนวน.........165.................... คน 
 2. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน.............18................ คน 
ผู้เรียน / บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
 1.  ผู้เรียน      จำนวน 223  คน 
 2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา    จำนวน 17  คน 
 
 
 
 



 
ผลที่ได้จากโครงการ 
 1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน  ครู  ผู้บริหารโรงเรียน  บุคลากรอ่ืนๆ ในด้านความรู้ พฤติกรรม ประสิทธิภาพการทำงาน  
ความพึงพอใจ  

ผลที่เกิด แหล่งข้อมูล หลักฐาน ร่องรอย 
1. 1.นักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ ออม

เงินได้ร้อยละ  80 

แบบสอบถาม 
รูปภาพ 
สมุดบัญชีการออมทรัพย์ 

2.นักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอเป็น
สมาชิกสหกรณ์ ร้อยละ 80 

บัญชีรายชื่อสมาชิก 

3.นักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ  ทุกคน
เกิดความตระหนักและรู้จัดการจัดการสิ่งแวดล้อม “ขยะ”
อย่างยั่งยืนและลดภาวะโลกร้อน 

แบบสอบถาม 

แบบสังเกต 

แบบประเมินผลกาปฏิบัติ 
4.นักเรียนระดับชั้นม.1-3 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอมีความรู้
ความสามารถในการเพาะต้นไม้ 

แบบสังเกต แบบสอบถาม   

แบบสัมภาษณ์ 

5. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ม.3 เกิดความรับผิดชอบ  การ
แก้ปัญหาการจัดการที่ดีได้ 

สังเกต  สอบถาม 

 
แนวทางการพัฒนาต่อไป 
 ควรให้นักเรียนทำบัญชีรายรับรายจ่ายปลูกฝังเรื่องการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. โครงการ  โรงเรียนปลอดขยะ  (Zero Waste School) 
      สอดคล้องกับ  กลยุทธ์ของสถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทย 
                               และวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
      จุดเน้น/นโยบาย ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทย 
                               และวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
      ผู้รับผิดชอบ  นายบุญชู  แก้วอินทร์ 
 1.   หลักการและเหตุผล  

  ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องได้รับการดูแลแก้ไข โดยเฉพาะขยะที่มีปริมาณเพ่ิม 
มากขึ้นอย่างรวดเร็ว โรงเรียนก็เจอกับปัญหาขยะ ทำให้สภาพสิ่งแวดล้อมไม่ดี ไม่สะอากด จึงคิดหาวิธีการเพ่ือแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว โดยการคดัแยกขยะด้วยนักเรียนเพื่อเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมอีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้ให้นักเรียนอีกทาง
หนึ่งด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการโรงเรียนปลอดขยะนี้ขึ้นโดยมีการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2563  
2.  วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือสร้างความตระหนัก จิตสำนึก การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดกับนักเรียน 
2. รู้วิธีและสามารถดำเนินการกำจัดขยะอย่างครบวงจร 
3. เพ่ือลดมลพิษจากขยะ ให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาท่ีปราศจากขยะ โรงเรียนสวยงาม ร่มรื่นปลอดภัย 
4. สร้างรายได้เสริมให้แก่สมาชิกนักเรียน 

งบประมาณ 
 1.  2,000   บาท  งบประมาณจาก แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563  
      2. ............................................. บาท  งบประมาณจาก ....................................................... ............................ 
ผู้เรียน / บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
 1.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1-  มัธยมศึกษาปีที่  3   .จำนวน.........165.................... คน 
 2. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน.............18................ 
ผลที่ได้จากโครงการ 
 1.ผลที่เกิดกับผู้เรียน  ครู  ผู้บริหารโรงเรียน  บุคลากรอ่ืนๆ ในด้านความรู้ พฤติกรรม ประสิทธิภาพการทำงาน  ความพึง
พอใจ  

ผลที่เกิด แหล่งข้อมูล หลักฐาน ร่องรอย 
1.บุคลากรและนักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แบบสอบถาม 

รูปภาพ 
2.มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี แบบประเมิน 

ภาพถ่าย 
3. นักเรียนมีรายได้เสริมจากกิจกรรมการคัดแยกขยะ สมุดบัญชีธนาคารขยะลอยฟ้า 
4. สภาพแวดล้อมดีข้ึนไม่มีมลพิษในสิ่งแวดล้อม   ภาพถ่าย     

แนวทางการพัฒนาต่อไป 
 พานักเรียนศึกษาแหล่งการบริหารจัดการโครงการธนาคารขยะท่ีเป็นเลิศ   



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง : กลยุทธท์ี่ 1.2 
 
4. โครงการ โรงเรียนคุณธรรม 
   สอดคล้องกับ  กลยุทธ์ของสถานศึกษาที่ 1.2 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
   จุดเน้น/นโยบาย ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประเด็นที่ 2.2 
   มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ตัวชี้วัดที่ 1.2 
   ผู้รับผิดชอบ  1. น.ส.กฤษณา มูลคา 2. นางมรกต บูรณศาสตร์ 
  หลักการและเหตุผล  

ด้วยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีระดับ ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้
มี คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกที่ดี มีความรับผิดชอบทางศีลธรรมและสังคม มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดีดั่งสีขาวที่
บริสุทธิ์ มีจิตสำนึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย รู้จักใช้ชีวิตให้สอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความภูมิใจ
ในชาติไทย รักแผ่นดินไทย สามารถดำรงตนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงโดยยึดถือปฏิบัติ
ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ดังนั้นโรงเรียนบ้านทุ่งสมอจึงได้จัดทำ
โครงการโรงเรียนดีวิถีพุทธขึ้น 

ดังนั้นเพื่อเป็นการต่อยอดการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่ดี โรงเรียนจึงได้ดำเนินโรงเรียนดีวิถีพุทธเป็นการต่อ
ยอดการพัฒนาให้รอบด้านมากยิ่งข้ึน เพ่ือให้เกิดผลดีกับนักเรียนอย่างยั่งยืนตลอดไป 
วัตถุประสงค์  
     1. เพ่ือเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  
   2. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีจิตสานึกท่ีดี เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขทั้งด้านจิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
และทักษะ คุณธรรมและจิตสานึกท่ีพึงประสงค์อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข  
   3. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักใช้ชีวิตให้สอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  4. เพ่ือช่วยลดมลภาวะเป็นพิษท่ีส่งผลกระทบต่อด้านปัญหาสุขภาพ 
 
งบประมาณ   

 1.  31,000 บาท   งบประมาณจาก แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563  
 
ผู้เรียน / บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
 1.  คณะครู  และลูกจ้างชั่วคราว      จำนวน..............20............... คน 
 2.  นักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ม. 3     จำนวน..............224............. คน 
 
 
 
 
 
 



ผลที่ได้จากโครงการ 
 1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน  ครู  ผู้บริหารโรงเรียน  บุคลากร อ่ืน ๆ  ในด้านความรู้ พฤติกรรม ประสิทธิภาพการทำงาน  
ความพึงพอใจ  

ผลที่เกิด แหล่งข้อมูล หลักฐาน ร่องรอย 
1. คณะครู นักการฯและนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
 มีจิตสานึก มีความรับผิดชอบ ทางศีลธรรมและสังคม 

แบบบันทึกกิจกรรม 

2. นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขทั้งด้านจิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และทักษะ คุณธรรมและจิตสานึกท่ีพึง
ประสงค์อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 

แบบบันทึกกิจกรรม 

 
แนวทางการพัฒนาต่อไป 
..........................-............................................................................................................................. ....................... 

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



5. โครงการ กีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด 
   สอดคล้องกับ  กลยุทธ์ของสถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
   จุดเน้น/นโยบาย การปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง 

 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  การเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบ                         

       ใหม ่ เช่นอาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่างๆสิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่  

       ภัยจากไซเบอร์ 

  :  ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
  :  ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีปลอดยาเสพติดเพ่ิมข้ึน 
  :  ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา                                

   ผู้รับผิดชอบ  วุฒิชัย  ทองจา 
  หลักการและเหตุผล  
ตามหลักการจัดการศึกษาในปัจจุบันของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นให้นักเรียน ทุกคนได้ปฏิบัติจริง  เป็นการ
พัฒนาคุณภาพของนักเรียนในทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณภาพซึ่งเป็นสิ่งที่หลักสูตร
ต้องการ สุขภาพกายที่แข็งแรงเป็นพื้นฐานที่จะทำให้เกิดสุขภาพจิตที่ดี และส่งผลให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนั้นยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการักษาพยาบาลอีกด้วย เพราะหากสุขภาพกายแข็งแรง ย่อมไม่มีโรคภัย  ซึ่งถือได้ว่า
เป็นแนวทางการตอบสนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวง  ได้อีกแนวทางหนึ่ง 

 ปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดได้แพร่กระจายไปทุกหนทุกแห่ง โดยในสถานศึกษาก็ประสบกับปัญหายาเสพติด  ทำ
ให้เยาวชนซึ่งอยู่ในวัยเรียนมีความคึกคะนอง อยากรู้อยากลอง เอาอย่างเพื่อน ทำให้ต้องหลงทางไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
โดยที่ไม่ได้ตั้งใจ  

 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ ได้ตระหนักถึงภัยร้ายของยาเสพติด  จึงได้จัดทำโครงการกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติดขึ้น  
เพ่ือให้เยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยรักการเล่นกีฬา ไม่เก่ียวข้องกับยาเสพติด 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือฝึกให้นักเรียน รู้จักการออกกำลังกายเพ่ือให้มีสุขภาพที่แข็งแรง 

 2 เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกในด้านกีฬาที่ตนเองชอบ 

 3. เพ่ือสร้างความสามัคคีในหมู่คณะของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา 

 4. เพ่ือพัฒนาคุณภาพของนักเรียนด้านอารมณ์และสังคม 

 5. เพ่ือให้นักเรียนรูจักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่เก่ียวข้องกับยาเสพติด 

 
 
งบประมาณ   

งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  10,000 บาท แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562  



     
ผู้เรียน / บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
 1. ข้าราชการครูและบุคลากร     จำนวน     18 คน 
 2. นักเรียน                           จำนวน   224 คน 
ผลที่ได้จากโครงการ 
 1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน  ครู  ผู้บริหารโรงเรียน  บุคลากร อ่ืน ๆ ในด้านความรู้ พฤติกรรม ประสิทธิภาพการทำงาน  
ความพึงพอใจ  

ผลที่เกิด แหล่งข้อมูล หลักฐาน ร่องรอย 

นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้
แสดงออกทางด้านกีฬา รู้จักกฎ กติกาของกีฬาสากล  มีน้ำใจ
เป็นนักกีฬา  และไม่เก่ียวข้องกับยาเสพติด 

 

 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 

  
  

 
แนวทางการพัฒนาต่อไป 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. โครงการ พัฒนาจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ 
(เสริมสร้างทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ) 
   สอดคล้องกับ  กลยุทธ์ของสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ 2.2, 2.3, 2.4, 2.6 
   จุดเน้น/นโยบาย พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานการประกันภายใน มาตรฐานที่ 1 ประเด็น 1.2    
   ผู้รับผิดชอบ  นายบุญชู  แก้วอินทร์ 
  หลักการและเหตุผล  
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๓)  
การจัดการศึกษายึดหลักผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกษา
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ การจัดการศึกษาทั้ง๓รูปแบบในหมวด๓ ต้องเน้นทั้งความรู้ 
คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้ ในเรื่องสาระความรู้ ให้บูรณาการความรู้และทักษะด้านต่างๆ ให้เหมาะสมกับแต่ละ
ระดับการศึกษา มีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เน้นความเป็นไทยและความเป็นพลเมืองดี การ
ดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพตลอดจนเพ่ือการศึกษาต่อและให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาใน
ชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณลักษณะของสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชนสังคมและประเทศชาติ เป็นการจัด
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้างเสริมความรู้ความสามารถของบุคคล เพ่ือให้สามารถจัดการกับตนเองและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้มี
ความสุขตามสภาพ และความสงบสุข ความปลอดภัยในสังคม การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เป็นการจัดขบวนการ
เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถของบุคคลสามารถจัดการกับตนเองและสิ่งแวดล้อมตามสภาพและความสุขความ
ปลอดภัยของสังคม 
 จากความสำคัญดังกล่าว  ภายใต้กรอบวิสัยทัศน์ได้กำหนดให้ประชาชนวัยเรียนของโรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่น
ทุรกันดารได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพและการมีงานทำ สามารถ
ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขและลดปัญหาด้านยาเสพติดให้กับนักเรียน ทางโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ จึงจัดทำโครงการ
เสริมสร้างทักษะอาชีพ ทักษะชีวิตขึ้น  เพ่ือให้นักเรียนดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข    
วัตถุประสงค์   
 ๑. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการบรรจุและจำหน่ายน้ำดื่ม พร้อมทั้งนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันและทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนและชุมชนได้ 
 ๒. เพื่อให้นักเรียนมีรายได้พิเศษจากการจำหน่ายย้ำดื่ม    
งบประมาณ   
 1.  …………………. บาท  งบประมาณจาก แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563  
      2.   29,800 บาท  งบประมาณจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 
ผู้เรียน / บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
 1.  ผู้เรียน      จำนวน 223  คน 
 2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา    จำนวน 18  คน 
 
 
 
 
 
 



ผลที่ได้จากโครงการ 
 1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน  ครู  ผู้บริหารโรงเรียน  บุคลากรอ่ืน ๆ ในด้านความรู้ พฤติกรรม ประสิทธิภาพการทำงาน  
ความพึงพอใจ  

ผลที่เกิด แหล่งข้อมูล หลักฐาน ร่องรอย 
1.นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการบรรจุและจำหน่ายน้ำดื่ม พร้อม
ทั้งนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและทำคุณประโยชน์ให้กับ
โรงเรียนและชุมชนได้ 

-แบบประเมิน 
-ภาพถ่าย 
 

2.นักเรียนมีการพัฒนาทักษะด้านอาชีพจากการจำหน่ายน้ำดื่ม -แบบสังเกต 
-แบบประเมิน 
-ภาพถ่าย 

  
  

แนวทางการพัฒนาต่อไป 
 - จัดหาขวดน้ำขนาดบรรจุ 350 มิลลิลิตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน : กลยุทธ์ที ่2.1 
 
7. โครงการ พัฒนาหลักสูตร  
 
สอดคล้องกับ  ยุทธศาสตร์ที่ 2การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน  กลยุทธ์ 2.1     
จุดเน้น/นโยบาย พฒันาคณุภาพผู้ เรียน 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 ระดับปฐมวัย  
 มาตรฐานที1่ คุณภาพของเด็ก    
 มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
 มาตรฐานที3่ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที1่ คุณภาพผู้เรียน   
 มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   ผู้รับผิดชอบ  นายสิริกานต์  มีไทย 
  หลักการและเหตุผล  
 หลักสูตรเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีเหมาะสมตรงตาม
เจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและตรงความต้องการของนักเรียน  ท้องถิ่น  การจัดการเรียนการ
สอนที่หลากหลาย  มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  การมีสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ครูผู้สอนและผู้เรียน  มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณภาพ  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครบทุกด้าน  ได้แก่  ร่างกาย  
อารมณ์  สังคม  สติปัญญา  มีคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมไทยในการดำรงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 
วัตถุประสงค์   
 1 เพ่ือให้สถานศึกษานำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช2560 และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2561 ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
 2 เพ่ือให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีกระบวนการวัดและประเมินผลอย่างมปีระสิทธิภาพ   ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัด ตามหลักสูตร 
  3 เพ่ือให้สถานศึกษามีเอกสารประกอบหลักสูตรครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 งบประมาณ   
 1.  49,000 บาท   งบประมาณจาก แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563  
      2.  ............................................. บาท  งบประมาณจาก ....................................................... ............................ 
 
 



 
ผู้เรียน / บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
 1.  ผู้เรียน      จำนวน  223  คน 
 2.  ครูผู้สอน      จำนวน  15  คน 
 
ผลที่ได้จากโครงการ 
 1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน  ครู  ผู้บริหารโรงเรียน  บุคลากรอ่ืนๆ ในด้านความรู้ พฤติกรรม ประสิทธิภาพการทำงาน  
ความพึงพอใจ  

ผลที่เกิด แหล่งข้อมูล หลักฐาน ร่องรอย 
1. มีหลักสูตรสถานศึกษาและเอกสารประกอบหลักสูตรทุกรายวิชา -หลักสูตรสถานศึกษา 

-เอกสารประกอบหลักสูตร 
ภาพถ่าย 

2. มีสื่อการเรียนรู้ตรงตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับการ
วัดประเมินผลตามหลักสูตรครบทุกรายวิชา 

- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- ห้องเรียน 
-ห้องปฏิบัติการ 
-ชิ้นงานนักเรียน 
-ภาพถ่าย 

3. นักเรียนได้รับการพัฒนาตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัดหลักสูตร  -เอกสาร ปพ. 
-ภาพถ่าย 

  

แนวทางการพัฒนาต่อไป 

 - การจัดเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8. โครงการ พัฒนาการวัดและประเมินผล 
 
   สอดคล้องกับ  กลยุทธ์ของสถานศึกษายทุธศาสตร์ที่ 2  กลยทุธ์ที่ 2.1 
   จุดเน้น/นโยบาย นโยบายที ่2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ประเด็นกลยุทธ์ 2.3, 2.6, 2. 7 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 ระดับข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่1. คุณภาพผู้เรียน  มาตรฐานที่ 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

สำคัญ ระดับปฐมวัยมาตรฐานที่1. คุณภาพของเด็ก   มาตรฐานที่ 3.การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

   ผู้รับผิดชอบ  นายสิริกานต์  มีไทย  นายสุพัฒนพงศ์ พันธุ์สุภะ 
   หลักการและเหตุผล  
 การวัดและประเมินผล เป็นสิ่งสำคัญท่ีในกระบวนการเรียนรู้  เมื่อจัดการเรียนการสอนไปตากระบวนการเรียนรู้

ต่าง ๆ แล้ว ต้องมีการวัดและประเมินผล เพ่ือทราบผลการพัฒนา  อันเป็นกระบวนการของการหาข้อมูล ค่าคะแนน และ

การตัดสินใจ  

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ  (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551)  เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมตรวจสอบตีความผลการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่างๆ ของผู้เรียนตาม

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดของหลักสูตร นำผลไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้และใช้เป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินผล

การเรียน เพื่อให้การดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ผลการประเมินตรง

ตามสภาพความรู้ ความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียนถูกต้องตามหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ รวมทั้งสามารถ

รองรับการประเมินภายในและการประเมินภายนอกตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาได้จึงต้องมีกระบวนการ การ

พัฒนาการวัดผลและประเมินผล ซึ่งครูผู้สอนคือผู้ที่มีบทบาทที่สำคัญ เพื่อสนับสนุนกระบวนการดังกล่าว โรงเรียนบ้านทุ่ง

สมอ จึงได้จัดให้มโีครงการนี้อย่างต่อเนื่องทุกปี 

 
วัตถุประสงค์   
          1. เพ่ือจัดหาวัสดุและข้อสอบในการวัดและประเมินผลการศึกษา 

 2.  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนในการวัดประเมินผลข้อสอบระดับเขตพ้ืนที่ 

 3.  เพ่ือจัดทำข้อมูล SchoolMis และจัดหาเอกสารหลักฐานแสดงผลการเรียนผู้จบหลักสูตรของโรงเรียน 

งบประมาณ   
 1.  31,000 บาท  งบประมาณจาก แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563  
      2.  ............................................. บาท  งบประมาณจาก ....................................................... .............. 
ผู้เรียน / บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
 1.  ผู้เรียน      จำนวน 223  คน 
 2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา    จำนวน 17  คน 



 
 
ผลที่ได้จากโครงการ 
 1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน  ครู  ผู้บริหารโรงเรียน  บุคลากรอ่ืน ๆ ในด้านความรู้ พฤติกรรม ประสิทธิภาพการทำงาน  
ความพึงพอใจ  

ผลที่เกิด แหล่งข้อมูล หลักฐาน ร่องรอย 
1. ครูมวีัสดุและข้อสอบในการวัดและประเมินผลการศึกษา -คำสั่ง 

-ภาพถ่าย 
2. ครูมวีัสดุในการจัดทำข้อสอบในการวัดและประเมินผลของระดับเขต
พ้ืนที่ 

-คำสั่ง 
-ภาพถ่าย 

3. การดำเนินงานข้อมูล SchoolMis และการจัดหาเอกสารหลักฐาน
แสดงผลการเรียนผู้จบหลักสูตรของโรงเรียน เกิดผลดีต่อผู้เรียน 

-แบบปพ.ต่างๆ 
-รายงานโครงการ 

 
 
แนวทางการพัฒนาต่อไป 
 - ดำเนินการให้เป็นระบบและตรงตามกำหนดเวลา   
              -  นักเรียนได้รับความสะดวก รวดเร็ว จากการทำงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน : กลยุทธ์ที ่2.2 , กลยุทธ์ที ่2.3 , กลยทุธ์ที ่2.4 และ กลยุทธ์ที ่2.6 
 
9. โครงการ พัฒนาการกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
   สอดคล้องกับ  กลยุทธ์ของสถานศึกษายทุธศาสตร์ที่ 2  กลยทุธ์ที่ 2.1 
   จุดเน้น/นโยบาย นโยบายที ่2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ประเด็นกลยุทธ์ 22,2.3,2.4, 2.6, 2. 7 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

          มาตรฐานที ่1. คุณภาพผู้เรียน   

          มาตรฐานที ่3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  

          มาตรฐานที ่1. คุณภาพของเด็ก    

          มาตรฐานที ่3. การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ    

ผู้รับผิดชอบ  นายสิริกานต์  มีไทย  นายอัศวิน  ชุมภา 

   หลักการและเหตุผล  

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  และตอบสนองต่อนโยบายการจัดการศึกษา

ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และนโยบายในการบริหารประเทศของรัฐบาล  

 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นหัวใจสำคัญของการจัดการการศึกษา ครูผู้สอน สถานศึกษา คือตัว

จักรสำคัญในการขับเคลื่อนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

 การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ คือการหาแนวทางให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดนิสัยใฝ่เรียนใฝ่รู้จนชั่ว

ชีวิต  การเรียนการสอนมีวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบ ครูผู้สอนสามารถนำมาจัดให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี

ความสุขและถาวรได้ โดยประยุกต์ใช้ให้ตรงกับธรรมชาติของวิชา ผู้เรียนและสิ่งแวดล้อมรอบตัว การพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้ของผู้เรียนนอกจากจะพัฒนาเด็กแล้ว ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของตัวครูผู้สอนให้เท่าทันความต้องการของผู้เรียน

และพัฒนารูปแบบการสอนของครูผู ้สอนด้วยพัฒนารูปแบบการเรียนรู้สำหรับนักเรียน ตามสาระการเรียนรู้ในระดับ

การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 โครงการนี้เน้นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้สำหรับนักเรียนโดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่เอ้ือให้ผู้เรียน โดยมีเป้าหมาย

ให้นักเรียนมีเป้าหมายในการเรียน คือ  “ชีวิตคือการเรียนรู้” และ “การเรียนรู้คือชีวิต” ดังนี้  

 1. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยเน้นที่ครูผู้สอน นำรูปแบบในการเรียนรู้มาพัฒนาผู้เรียนตามกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ที่ตนเองสอน โดยให้ครูผู้สอนนำเสนอรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน  



 2. กิจกรรมการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ  การพัฒนานักเรียนเข้าแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการใน

กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรม  ถือว่าการพัฒนาทักษะให้ผู ้เรียนเกิดความเป็นเลิศ เป็นแนวทางหนึ่งในการจัดรูปแบบ

กระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน ที่ให้การฝึกฝนนักเรียน ทั้งในเวลาเรียน นอกเวลาเรียน เนื้อหาวิชาในการพัฒนาความเป็น

เลิศตลอดจนการสนับสนุนส่งเสริมจากเพ่ือนนักเรียน ครูผู้สอน ครูผู้ให้การสนับสนุนและเอ้ืออำนวยการในการฝึกฝนผู้เรียน 

 3. กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ  เสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทางอินเตอร์เน็ต 

 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ ตระหนักถึงกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อตัวผู้เรียนโดยตรง จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
     1.เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระ 

   2.เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพทางวิชาการในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนทุกระดับ 
              3.เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผ่านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
งบประมาณ   
 1.  52,500 บาท  งบประมาณจาก แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563  
      2.  ............................................. บาท  งบประมาณจาก ....................................................... .............. 
ผู้เรียน / บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
 1.  ผู้เรียน      จำนวน 223  คน 
 2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา    จำนวน 17  คน 
 
 
ผลที่ได้จากโครงการ 
 1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน  ครู  ผู้บริหารโรงเรียน  บุคลากรอ่ืน ๆ ในด้านความรู้ พฤติกรรม ประสิทธิภาพการทำงาน  
ความพึงพอใจ  

ผลที่เกิด แหล่งข้อมูล หลักฐาน ร่องรอย 
1. นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระ ตามการจัดการเรียนรู้
ของครูผู้สอน 

-คำสั่ง 
-ภาพถ่าย 

2. นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพทางวิชาการในการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนทุกระดับ 

-สรุปกิจกรรม/โครงการ 
-ภาพถ่าย 

3. นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ ผ่านระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ สามารถสืบค้นความรู้ เกิดผลดีต่อผู้เรียนและการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 

-เครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
โรงเรียน 
-รายงานสรุปโครงการ 

 
แนวทางการพัฒนาต่อไป 
 

1.  การพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ของครู ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและความต้องการของผู้เรียน 
2. พัฒนาการสืบเสาะแสวงหาความรู้ของผู้เรียนผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 



10. โครงการ   บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย  
   สอดคล้องกับ  2.5 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดี  สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข 
   จุดเน้น/นโยบาย นโยบายที ่2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ประเด็นกลยุทธ์ 22,2.3,2.4, 2.6, 2. 7 
    ข้อที่ 3   กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
   มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพนักเรียน 
   ผู้รับผิดชอบ   นายประชัน  จีกัน 
  หลักการและเหตุผล  

เพ่ือปลูกฝังให้เด็ก  ๆ  มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติและเทคโนโลยี ด้วยกิจกรรมท่ีสร้างความสนุก  ความ
เพลิดเพลิน  ความสนใจ  ใคร่รู้ มีความกระตือรือร้น ฝึกการสังเกต  รู้จัก ตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง  และเป็น
การวางรากฐานในระยะยาว ในการสร้างนักวิทยาศาสตร์ วิศวกรและกาสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ในการนี้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ศึกษา กิจกรรมและวิเคราะห์ความสอดคล้องกับหลักการ  แนวคิดของ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2546  เพราะมุ่งเน้นให้เด็กลงมือปฏิบัติจริง  เพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์จึงขอเสนอเพ่ืออนุมัติโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยในการด าเนินงานต่อไป 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้ครูผู้สอนปฐมวัยมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้  วิทยาการความก้าวหน้าในการจัด กิจกรรม

ตามโครงการ  “ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ”  
2. เพ่ือให้ครูผู้สอนปฐมวัยสามารถจัดกิจกรรรมตามโครงการ “ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ”ได้  
3. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อันเกิดจากการได้รับการจัดกิจกรรมตาม โครงการ“ 

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ”อย่างน้อย 20  กิจกรรม  และได้ท าโครงงาน วิทยาศาสตร์อย่างน้อย  2  
โครงงาน ต่อปีการศึกษา  

งบประมาณ   
 1.  ................-...................... บาท  งบประมาณจาก แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563  
      2.  ................-....................... บาท  งบประมาณจาก ..........................-.................................................... 
ผู้เรียน / บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
 1.  นักเรียนอนุบาล 2และอนุบาล 3       จำนวน..........38............ คน 
 2.  ครูประจำชั้นอนุบาล 2และอนุบาล 3  จำนวน............2................ คน 
ผลที่ได้จากโครงการ 
 1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน  ครู  ผู้บริหารโรงเรียน  บุคลากรอ่ืนๆ ในด้านความรู้ พฤติกรรม ประสิทธิภาพการทำงาน  
ความพึงพอใจ  

ผลที่เกิด แหล่งข้อมูล หลักฐาน ร่องรอย 
1 ครูผู้สอนปฐมวัยมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้  รายงานสรุป 20 กิจกรรม 
2 เด็กปฐมวัย ร่วมโครงการครบทุกคน   
3 เด็กปฐมวัยมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อันเกิดจาก
การได้รับการจัดกิจกรรม อย่างน้อย 20 กิจกรรม 

 

 



แนวทางการพัฒนาต่อไป 
.........................................-............................................................................................................................. ...... 
............................................................................................................................. ............................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.  โครงการ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
   สอดคล้องกับ  กลยุทธ์ของสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2  2.2  2.3  2.4  2.6 
   จุดเน้น/นโยบาย พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานการประกันภายใน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
   ผู้รับผิดชอบ  นางสุนิภา พงศธร 
  หลักการและเหตุผล  

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้เห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในสถานศึกษา   

และมีนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  เพ่ือสร้างความตระหนัก  เห็นประโยชน์

ความสำคัญ  ความจำเป็นในการอ่าน  และพัฒนาการอ่านของผู้เรียนให้ถึงระดับการอ่านเป็นและอ่านจนเป็นนิสัย   

จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านทุ่งสมอที่ผ่านมา  ได้ตระหนักเห็นความสำคัญในการ

เรียนรู้และการอ่านของนักเรียน  ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ควรส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการปลูกฝังให้มีนิสัยรักการอ่าน  

มีความเจริญงอกงามท้ังสติปัญญา  และคุณธรรมจริยธรรม  ได้มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนอย่างต่อเนื่องเพ่ือได้รับการ

ส่งเสริมทุกๆ ด้าน  จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของสถานศึกษา  พบว่า  ครูผู้สอนได้จัดกิจกรรมที่

หลากหลายให้แก่นักเรียน  โดยแทรกในการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  จัดกิจกรรมเสริมอ่ืนๆนอก

ห้องเรียน  มีการจัดแหล่งเรียนรู้ในห้องสมุดและให้บริการยืมหนังสือ  และพบว่ามีกิจกรรมบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุง

พัฒนา  คือ  ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติ  การสรุปผลการจัดกิจกรรมยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร  ดังนั้น  เพ่ือเป็นการพัฒนา  

ปรับปรุงแก้ไขการจัดกิจกรรมให้นักเรียนให้เกิดประสิทธิผล  และสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาจึงได้

จัดทำโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีการศึกษานี้ต่อไป    

 
 
วัตถุประสงค์   
 1.  ส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านหนังสือ ใช้สื่ออิเล็กทรอนิคส์ต่าง ๆ ในการหาความรู้และสืบค้นข้อมูล 

 2.  ส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านทั้งในและนอกห้องเรียน 

 3.  ส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักเห็นความสำคัญของการอ่าน  และมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

 4.  เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการอ่านของนักเรียน    

 
งบประมาณ   
 1.  5,000 บาท  งบประมาณจาก แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563  
      2.  ............................................. บาท  งบประมาณจาก ....................................................... .............. 



ผู้เรียน / บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
 1.  ผู้เรียน      จำนวน 223  คน 
 2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา    จำนวน 17  คน 
ผลที่ได้จากโครงการ 
 1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน  ครู  ผู้บริหารโรงเรียน  บุคลากรอ่ืน ๆ ในด้านความรู้ พฤติกรรม ประสิทธิภาพการทำงาน  
ความพึงพอใจ  

ผลที่เกิด แหล่งข้อมูล หลักฐาน ร่องรอย 
1 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านจนเป็นกิจวัตรประจำวัน -วารสารประชาสัมพันธ์ 

-ภาพถ่าย 
2. นักเรียนมีทักษะการอ่าน  คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล  และใฝ่รู้ใฝ่เรียน -กิจกรรม 

-ภาพถ่าย 
3. นักเรียนมีความสุขในการอ่าน -กิจกรรม 

-ภาพถ่าย 
 
 
แนวทางการพัฒนาต่อไป 
 - การจัดการเรียนการสอนด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้เข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 เน้นการใช้สื่ออิเลคทรอนิคส์ที่
หลากหลาย และเข้าถึงนักเรียนทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12.  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21(1) 
   สอดคล้องกับ  กลยุทธ์ของสถานศึกษายทุธศาสตร์ที่ 2  กลยทุธ์ที่ 2.1 
   จุดเน้น/นโยบาย นโยบายที ่2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ประเด็นกลยุทธ์ 22,2.3,2.4, 2.6, 2. 7 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่1. คุณภาพผู้เรียน  มาตรฐานที่ 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยมาตรฐานที่1. คุณภาพของเด็ก   มาตรฐานที่ 3.การจัดประสบการณ์ 

ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

ผู้รับผิดชอบ  นายสิริกานต์  มีไทย  นางมรกต บูรณศาสตร์  นางกำไล  มีไทยและนายประชัน  จีกัน 

   หลักการและเหตุผล  

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  และตอบสนองต่อนโยบายการจัดการศึกษา

ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีเป้าหมายให้คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้

มาตรฐานสากล  ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนตลอดชีวิต  มีศักยภาพในการดำรงชีวิต  ประกอบอาชีพ 

และเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ 

 การพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ของนักเรียน หากนักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามที่ควรจะเป็น  จะทำให้

นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มท่ีและบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้   

   1.  กิจกรรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองอนุบาล   2.  กิจกรรมค่ายวิชาการ (ยกระดับ/ติว/ซ่อมเสริม)   

  3.  กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ    4.  กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียน    

   5.  กิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้   

วัตถุประสงค์ 

  1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลนักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษาให้กับผู้ปกครอง 

 2.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการและสามารถแสดงศักยภาพทางวิชาการต่อสาธารณะ 

 3.  เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ในการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที ่

           4.  เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

 
งบประมาณ   
 1.  79,900 บาท  งบประมาณจาก แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563  
      2.  ............................................. บาท  งบประมาณจาก ....................................................... .............. 
 



ผู้เรียน / บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
 1.  ผู้เรียน      จำนวน 223  คน 
 2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา    จำนวน 17  คน 
 
 
ผลทีไ่ด้จากโครงการ 
 1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน  ครู  ผู้บริหารโรงเรียน  บุคลากรอ่ืน ๆ ในด้านความรู้ พฤติกรรม ประสิทธิภาพการทำงาน  
ความพึงพอใจ  

ผลที่เกิด แหล่งข้อมูล หลักฐาน ร่องรอย 
1. โรงเรียนได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลนักเรียนในระดับก่อน
ประถมศึกษาให้กับผู้ปกครอง 

-คำสั่ง 
-ภาพถ่าย 

2. นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการและสามารถแสดง
ศักยภาพทางวิชาการต่อสาธารณะ 

-สรุปกิจกรรม/โครงการ 
-ภาพถ่าย 

3. นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ จากประสบการณ์การเรียนรู้ แหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที/่สถานศึกษา 

-รายงานสรุปโครงการ 

 
แนวทางการพัฒนาต่อไป 
 

1.  การดำเนินงานให้ตรงตามช่วงเวลา จะทำให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาการเตรียมการการจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นผู้คิดและวางแผนตามความต้องการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. โครงการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 Thailand 4.0 
    สนองนโยบายสพฐ.  นโยบายที ่2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
    สนองกลยุทธ์ สพป.พช.2 กลยุทธที ่2.2, 2.3, 2.4, 2.6 

   สนองกลยุทธ์ โรงเรียน   กลยุทธที่ 2.2, 2.3, 2.4, 2. 

   ผู้รับผิดชอบ   นายบุญชู  แก้วอินทร์ 
  หลักการและเหตุผล  
ในการจัดการศึกษา อาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในโรงเรียน  นับว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็น

อย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้มีอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เพียงพอกับจำนวนนักเรียน และให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมที่จะใช้จัดกิจกรรม

ให้กับนักเรียน  รวมทั้งสิ่งแวดล้อมต่างๆ ต้องมีคุณภาพและปลอดภัย ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

 ในสภาพปัจจุบันของโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ  อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมต่างๆ อาทิ เช่น อาคารหอประชุม 

ห้องสมุดและการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนและนอกห้องเรียนอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ 

 ดังนั้น เพ่ือให้อาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในโรงเรียน มีความสมบูรณ์พร้อมที่

จะใช้งาน  โรงเรียนบ้านทุ่งสมอจึงดำเนินโครงการนี้ขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ

ที่ดี และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษาตลอดไป 

วัตถุประสงค์  
       1  เพ่ือพัฒนาบรรยากาศในชั้นเรียน 

       2  เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับปรุงห้องเรียน 

       3  เพ่ือปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน 

       4. ปรับปรุงระบบน้ำดื่มโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 

งบประมาณ   
 1. 69,500  บาท  งบประมาณจาก แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563  
      2.  ............................................. บาท  งบประมาณจาก ....................................................... ............................ 
 
ผู้เรียน / บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
 1.  ผู้เรียน      จำนวน 223  คน 
 2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา    จำนวน 17  คน 
 
 
 



ผลที่ได้จากโครงการ 
 1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน  ครู  ผู้บริหารโรงเรียน  บุคลากรอ่ืนๆ ในด้านความรู้ พฤติกรรม ประสิทธิภาพการทำงาน  
ความพึงพอใจ  

ผลที่เกิด แหล่งข้อมูล หลักฐาน ร่องรอย 
1.ห้องเรียนทั้ง20ห้องมีบรรยากาศที่ดีขึ้นและเอ้ือต่อการเรียน

การสอน 

-กิจกรรม 
-ภาพถ่าย 

2.ภูมิทัศน์ของโรงเรียน สวยงาม เหมาะสมเอ้ือต่อการเรียนรู้ -กิจกรรม 
-ภาพถ่าย 

3.ห้องน้ำสะอาด น่าใช้บริการ -ภาพถ่าย 
4. นักเรียนมีดื่มสะอาดรับประทาน -ภาพถ่าย 

 
แนวทางการพัฒนาต่อไป 
งานที่จะต้องพัฒนาต่อไปคือ  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14. โครงการ โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม 
   สอดคล้องกับ  กลยุทธ์ของสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ 2.2, 2.3, 2.4, 2.6 
   จุดเน้น/นโยบาย พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ประเด็นที่กลยุทธ์ 2.1– 2.7) 
   มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 1,2,3 
   ผู้รับผิดชอบ  นางกำไล  มีไทย ,นส.รัตนา  คำตุ้ม 
  หลักการและเหตุผล  

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ  ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปี 

การศึกษา2563  จึงได้ดำเนินการพัฒนาครูและนักเรียนพิเศษเรียนรวม   จากการพัฒนาการเรียนการสอนในระดับชั้น

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของนักเรียนจนสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินใน

ระดับหนึ่ง ดังนั้นจึงได้ดำเนินโครงการต่อเนื่องเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุผลและสามารถพัฒนาผู้เรียนให้นำความรู้ไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป 

วัตถุประสงค์  

1.  เพ่ือพัฒนานักเรียนพิการเรียนร่วมให้เต็มตามศักยภาพ 

          2.  เพ่ือพัฒนานักเรียนเรียนร่วมได้รับการอบรมความรู้และศึกษาแหล่งเรียนรู้  

งบประมาณ   
 1.  2,000 บาท    งบประมาณจาก แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563  
      2.  ....................-......................... บาท  งบประมาณจาก ........................-.................................................. 
ผู้เรียน / บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
 1.  นักเรียนเรียนรวม  จำนวน...............20.............. คน 
 2.  ข้าราชการครูจำนวน............6................. คน 
           3.  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ จำนวน     1  คน 
 
 
ผลที่ได้จากโครงการ 
 1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน  ครู  ผู้บริหารโรงเรียน  บุคลากรอ่ืนๆ ในด้านความรู้ พฤติกรรม ประสิทธิภาพการทำงาน  
ความพึงพอใจ   นักเรียนได้รับการดูแลและพัฒนาศักภาพตามแผนการเรียนรู้เฉพาะบุคคล  ครูมีความรู้และมีประสบการณ์
ในการดูแลนักเรียน โรงเรียนและชุมชนเกิดสัมพันธภาพที่ดี 

ผลที่เกิด แหล่งข้อมูล หลักฐาน ร่องรอย 
1.  นักเรียนพิเศษ ได้รับการดูแลตามแผนการจัดการ

เรียนรู้เฉพาะบุคคล 
แผน IEP 

2.  ครูมีความรู้และได้รับประสบการณ์การดูแลนักเรียน บันทึกผลการการทำงาน 
3. เกิดสัมพันธภาพที่ดี ครูและผู้ปกครอง ภาพถ่าย 

 



แนวทางการพัฒนาต่อไป 
1.  จัดกิจกรรมให้นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้แสดงออกมากข้ึน 
2. พัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้หลากหลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15.  โครงการ  โรงเรียนสิ่งแวดล้อม 
 
   สอดคล้องกับ  กลยุทธ์ของสถานศึกษา ..ยุทธศาสตร์ที่ 2 
   จุดเน้น/นโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กลยุทธ์ 2.5 
   มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1. คุณภาพผู้เรียน ตัวชี้วัดที่ 1.1 ,1.2 มาตรฐานที่ 3. กระบวนการ 
   จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ  
   ผู้รับผิดชอบ  นางอุบลรัตน์  รัตนชมภู 
 1.   หลักการและเหตุผล  

มนุษย์มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างแนบแน่น ในอดีตปัญหาเรื่องความสมดุลของธรรมชาติตาม ระบบนิเวศ
ยังไม่เกิดข้ึนมากนัก ทั้งนี้เนื่องจากผู้คนในยุคต้น ๆ นั้น มีชีวิตอยู่ใต้อิทธิพลของธรรมชาติความ เปลี่ยนแปลงทางด้าน
ธรรมชาติและสภาวะแวดล้อมเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป จึงอยู่ในวิสัยที่ธรรมชาติสามารถ ปรับดุลของตัวเองได้ กาลเวลา
ผ่านมาจนกระทั้งถึงระยะปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทศวรรษที่ผ่านมา (ระยะ สิบปี) ซึ่งเรียกกันว่า "ทศวรรษแห่งการ
พัฒนา" นั้น ปรากฏว่าได้เกิดมีปัญหารุนแรงด้านสิ่งแวดล้อมข้ึนในบางส่วน ของโลกและปัญหาดังกล่าวนี้ ก็มีลักษณะ
คล้ายคลึงกันในทุกประเทศท้ังที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา ปัญหา ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมสลายและหมดสิ้นไปอย่าง
รวดเร็ว เช่น น้ำมัน แร่ธาตุ ปา่ไม้พืช สัตว์ ทั้งที่เป็นอาหาร และท่ีควรจะอนุรักษ์ไว้เพ่ือการศึกษา โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ มี
ความตระหนักและเห็นความสำคัญของพลังงานสะอาด ได้แก่โซลาร์เซล จึงได้ ดำเนินโครงการนี้ขึ้น เพ่ือให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการนำโซลาร์เซลมาใช้ให้ เกิดประโยชน์ในโรงเรียนเป็นที่ประจักษ์โดยครูต้องจัด
สิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ส่งเสริมให้มี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่ เกี่ยวข้อง  
 
2.  วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือส่งเสริมการนำโซลาร์เซลมาใช้กับสิ่งแวดล้อม  
2.3 เพ่ือปลุกจิตสำนึกให้ครู นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโซลาร์เซลใกล้ตัวให้ยั่งยืน  
 

 1.  3,000   บาท  งบประมาณจาก แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563  
      2.  ............................................. บาท  งบประมาณจาก .................. ................................................................. 
ผู้เรียน / บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
 1.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1-  มัธยมศึกษาปีที่  3   .จำนวน.........165.................... คน 
 2. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน.............18................ คน 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผลที่ได้จากโครงการ 
 1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน  ครู  ผู้บริหารโรงเรียน  บุคลากรอ่ืนๆ ในด้านความรู้ พฤติกรรม ประสิทธิภาพการทำงาน  
ความพึงพอใจ  

ผลที่เกิด แหล่งข้อมูล หลักฐาน ร่องรอย 
1.  ได้รับความรู้และผลงานประจักษ์ในการนำพลังงานสะอาด
เกี่ยวกับโซลาร์เซล มาใช้ทดแทนพลังงานไฟฟ้า 

รูปภาพ 

2.  ได้คัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง  เพ่ือลดภาวะโลกร้อน  
3  

แนวทางการพัฒนาต่อไป 
 ควรบริหารจัดการธนาคารขยะ  ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16.โครงการ วันสำคัญ 
   สอดคล้องกับ  กลยุทธ์ของสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ 2.2, 2.3, 2.4, 2.6 
   จุดเน้น/นโยบาย พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานการประกันภายใน มาตรฐานที่ 1 ประเด็น 1.2    
   ผู้รับผิดชอบ  นายบุญชู  แก้วอินทร์ 
  หลักการและเหตุผล  
 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ โรงเรียนนั้น  ได้จัดกิจกรรม ให้นักเรียนได้
แสดงออกซ่ึงความรู้ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และการแสดงออกทางด้านความกตัญญูกตเวที โดยนำนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชน องค์กร หน่วยงานราชการที่จัดขึ้น เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการตามที่หน่วยงานจัดขึ้นตาม
โอกาส  นักเรียนสามารถพัฒนาควบคู่ไปกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มศักยภาพ  ดังนั้นควรดำเนินการ
ตามโครงการอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้โดยมีการจัดกิจกรรม  ที่เน้นความเป็นไทย ควบคู่ไปกับการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยี   
วัตถุประสงค์   

2.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนได้แสดงออกซ่ึงความรู้ความสามารถ 

2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะและความคิดสร้างสรรค์ในกิจกรรม 

2.3 เพ่ือให้นักเรียนสามารถแสดงออกในกิจกรรมต่างๆในวันสำคัญ 

2.4 เพ่ือให้นักเรียนสามารถแข่งขันทางวิชาการได้ 

งบประมาณ   
 1.  37,000 บาท  งบประมาณจาก แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563  
      2.  ............................................. บาท  งบประมาณจาก ....................................................... .............. 
ผู้เรียน / บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
 1.  ผู้เรียน      จำนวน 223  คน 
 2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา    จำนวน 18  คน 
ผลที่ได้จากโครงการ 
 1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน  ครู  ผู้บริหารโรงเรียน  บุคลากรอ่ืน ๆ ในด้านความรู้ พฤติกรรม ประสิทธิภาพการทำงาน  
ความพึงพอใจ  

ผลที่เกิด แหล่งข้อมูล หลักฐาน ร่องรอย 
1.นักเรียนจำนวน  223  คน  พัฒนาคุณภาพนักเรียนได้แสดงออกซ่ึง
ความรู้ ความสามารถ 

-แบบสังเกต 
-แบบสอบถาม 
-ภาพถ่าย 

2.นักเรียนมีทักษะและความคิดสร้างสรรค์ในกิจกรรม -แบบสังเกต 
-แบบสอบถาม 
-ภาพถ่าย 



3. นักเรียน  จำนวน  253 คน สามารถแสดงออกในกิจกรรมต่างๆในวัน
สำคัญ 

-แบบสังเกต 
-แบบสอบถาม 
-ภาพถา่ย 

4.นักเรียนสามารถแข่งขันทางวิชาการได้ -แบบสังเกต 
-แบบสอบถาม 
-ภาพถ่าย 

  
 
แนวทางการพัฒนาต่อไป 
 - การจัดกิจกรรมบางอย่างสามารถนำมาจัดรวมกันได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ : กล
ยุทธ์ที่ 2.5 
 
17.   โครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ   
  สอดคล้องกับ  กลยุทธ์ของสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 2.5 
   จุดเน้น/นโยบาย ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่....1.........  
      
   ผู้รับผิดชอบ  นางอุบลรัตน์  รัตนชมภู 
 
 1.   หลักการและเหตุผล  

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ คือโรงเรียนที่ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนให้มี 

สุขภาพที่ดี สมบูรณ์แข็งแรง มีร่างกายและจิตใจที่ดี สามารถเรียนรู้หรือปฏิบัติงานได้เต็มตามศักยภาพ โดยบูรณาการด้าน

ส่งเสริมสุขภาพ  การควบคุมและป้องกันโรค  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  โดยเน้นการออกกำลังกาย ตลอดจนการรักษา

ความสะอาดร่างกาย   ส่งเสริมสภาพแวดล้อม การให้ความรู้ด้านสุขศึกษา โภชนาการและการสุขาภิบาลในโรงเรียน  ทำให้

เกิดการดำเนินงานแบบองค์รวม มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชน ดังนั้น เพ่ือให้

นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีสุขภาพที่ดี  โรงเรียนบ้านทุ่งสมอจึงได้ดำเนินการโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นของความเป็นอยู่อย่างมีสุขภาพดี และขยายผลไปยังชุมชน ทำให้ทุกคนมีสุขภาพดี  มี

ความสุขกันทั่วหน้าอย่างยั่งยืนตลอดไป 

 
2.  วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือให้นักเรียนและคณะครูมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 

 2.2 เพ่ือให้นักเรียนและคณะครูมีน้ำหนักและส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 

 2.3 เพ่ือให้นักเรียน คณะครูและชุมชนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง 

     ต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย  อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

งบประมาณ 
 1.  17,000   บาท  งบประมาณจาก แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563  
      2.  18,990   บาท  งบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ อบต.ทุ่งสมอ  
 
ผู้เรียน / บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
 1.  นักเรียน  ชั้นปฐมวัยและชั้นประถมศึกษาปีที่  1-  มัธยมศึกษาปีที่  3   .จำนวน.........224.................... คน 



 2. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน.............18................ คน 
 
ผลที่ได้จากโครงการ 
 1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน  ครู  ผู้บริหารโรงเรียน  บุคลากรอ่ืนๆ ในด้านความรู้ พฤติกรรม ประสิทธิภาพการทำงาน  
ความพึงพอใจ  

ผลที่เกิด แหล่งข้อมูล หลักฐาน ร่องรอย 
1.  นักเรียน จำนวน 224 คนและคณะครู  บุคลากรทางการ
ศึกษา มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายอย่าง
สม่ำเสมอ 

  แบบบันทึกสุขภาพ 

2.  นักเรียน จำนวน 224 คนและคณะครู  บุคลากรทางการ

ศึกษา มีน้ำหนักและส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตาม

เกณฑ์ 

แบบบันทึกน้ำหนัก-ส่วนสูง 

3. นักเรียน และคณะครู  บุคลากรทางการศึกษา ปลอดสาร
เสพติด  100% 

 

 

 
แนวทางการพัฒนาต่อไป 
 ควรเฝ้าระวังนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเริ่มอ้วน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18. โครงการ ลูกเสือ-เนตรนารี ทำดีเพื่อสังคม 
   สอดคล้องกับ  กลยุทธ์ของสถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
   จุดเน้น/นโยบาย การปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง 

 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  การเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบ                         

       ใหม ่ เช่นอาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่างๆสิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่  

       ภัยจากไซเบอร์ 

  :  ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
  :  ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีปลอดยาเสพติดเพ่ิมข้ึน 
  :  ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา                                

 ผู้รับผิดชอบ  นายวุฒิชัย   ทองจา     
 หลักการและเหตุผล  

        ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กำหนดแนวทางการดำเนินงานป้องกัน   และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา  ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความมั่นคง และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนิน
การบูรณาการการปฏิบัติงาน  เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติด   ให้ครอบคลุมในมิติต่างๆอย่างเข้มงวด ได้แก่ 
การเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติด  การปราบปรามผู้กระทำผิดโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง  และการ
ฟ้ืนฟูและบำบัดรักษาผู้ป่วยให้กลับคืนสู่สังคม   ได้อย่างปกติ  

โดยมีแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในปี  2563  ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด บูรณาการกับงานด้านคุณธรรมจริยธรรม  และลูกเสือจราจร  รวมทั้งพัฒนา
ทักษะชีวิตให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  
เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ  จึงได้จัดทำโครงการลูกเสือต้านภัย
ยาเสพติดในโรงเรียน ขึ้น 
วัตถุประสงค์  

      1. เพ่ือให้โรงเรียนได้จัดจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียน   

2. เพ่ือให้ลูกเสือที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ ความเข้าใจ  ถึงโทษพิษภัยยาเสพติด และมีทักษะในการป้องกันตนเองให้
ห่างไกลจากยาเสพติด  
งบประมาณ   
 งบประมาณ   3,000 บาท จาก สพฐ.จัดสรร  ตามหนังสือที่ ศธ04277/2319 ลงวันที่  23 กรกฎาคม 2563 
ผู้เรียน / บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
 1.  ข้าราชการครู     จำนวน   9 คน 
 2.  วิทยากรรับเชิญ   จำนวน   3 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ 1 คน   เจ้าหน้าที ่รพ.สต.นายาว  2 คน 
          3.  ลูกเสือ – เนตรนารี    จำนวน   54 คน 
 
 
 



 
ผลที่ได้จากโครงการ  
 1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน  ครู  ผู้บริหารโรงเรียน  บุคลากรอ่ืนๆ ในด้านความรู้ พฤติกรรม ประสิทธิภาพการทำงาน  
ความพึงพอใจ  

ผลที่เกิด แหล่งข้อมูล หลักฐาน ร่องรอย 
ลูกเสือ-เนตรนารีในระดับชั้นมัธยมศึกษาทุกคน ได้เข้าร่วม
กิจกรรมและตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด  และมีทักษะในการ
ป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด 

1.บัญชีลงเวลาการเข้าร่วม
กิจกรรม 
2. แบบแสดงความคิดเห็น 

  
  

 
แนวทางการพัฒนาต่อไป 
............................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................... ......................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา : กลยุทธ์ที ่3.1 และ กลยุทธ์ 3.2 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมการเข้าถึงบริการการศึกษา : กลยุทธ์ที่ 4.1 , กลยุทธ์ที่ 4.2 
, กลยุทธ์ที่ 4.3 และ กลยุทธ์ที่ 4.4 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นการศึกษา : กลยุทธ์ที่ 6.1              

 
 19. โครงการ พัฒนาข้อมูลสารสนเทศของนักเรียน 
   สอดคล้องกับ  กลยุทธ์ของสถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 4.1 , กลยุทธ์ที่ 4.2 , กลยุทธ์ที่ 4.3 ความเชื่อมโยงและสนับสนุน
นโยบายระดับต่าง ๆ 
   จุดเน้น/นโยบาย ที่ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  ประเด็นที่ 6.1 
   มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที ่12 ตัวชี้วัดที่ 12.2  
  
 ผู้รับผิดชอบ  นายสุพัฒนพงศ์  พันธุ์สุภะ 
  
 หลักการและเหตุผล  
  การบริหารสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายและเป็นไปตามกลยุทธ์ที่สถานศึกษาตั้งไว้ ระบบข้อมูล  สารสนเทศ 
เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อองค์กร เนื่องจากปัจจุบันงานจัดเก็บเอกสาร และ
ข้อมูล สารสนเทศ ยังไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าที่ควร และเพ่ือให้เกิดเป็นระบบ สามารถค้นหาได้สะดวก รวดเร็ว จึงได้จัดทำ
โครงการนี้ขึ้น 
 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้ข้อมูล สารสนเทศถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
2. เพ่ือจัดเก็บเอกสาร งานธุรการ และข้อมูลสารสนเทศ ให้เป็นระเบียบยิ่งขึ้น 
3. เพ่ือศึกษาดูงานการจัดระบบงานธุรการ และข้อมูลสารสนเทศ ของหน่วยงานที่ประสบผลสำเร็จ 

 
งบประมาณ   
 1.  ..........4,000........................ บาท  งบประมาณจาก แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563  
      2.  ....................-......................... บาท  งบประมาณจาก ............................-...................................... 
ผู้เรียน / บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
 1.  คณะครู  และลูกจ้างชั่วคราว      จำนวน..............20............... คน 
 2.  นักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ม. 3     จำนวน..............224............. คน 
 



 
ผลที่ได้จากโครงการ 
 1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน  ครู  ผู้บริหารโรงเรียน  บุคลากรอ่ืน ๆ ในด้านความรู้ พฤติกรรม ประสิทธิภาพการทำงาน  
ความพึงพอใจ  

ผลที่เกิด แหล่งข้อมูล หลักฐาน ร่องรอย 
1. โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ เก็บข้อมูลนักเรียน ( Obec-smiss ) 
และรายงานข้อมูลระบบ (Data center 2019)เป็นปัจจุบัน 

แบบรายงานข้อมูล 

 
2. โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ เกณฑเ์ด็กในวัยเรียนในเขตบริการได้
ครบถ้วน 

แบบรายงานข้อมูล 

 
3. โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ ดำเนินงานทะเบียนนักเรียนอย่างเป็น
ระบบและข้อมูลทะเบียนนักเรียนเป็นปัจจุบัน 

ทะเบียนนักเรียน 

 
แนวทางการพัฒนาต่อไป 

1. ควรดำเนินงานธุรการ ให้ถูกต้อง เป็นระบบ และเป็นปัจจุบัน 
2. ควรมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ ทุกคน 
3. ควรเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินงานธุรการให้พร้อมอยู่เสมอ  
4. ควรติดตามผล ประเมินผลเป็นระยะ ๆ  
5. ควรให้การบริการแก่ผู้มาติดต่อด้วยความสะดวกและรวดเร็ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา : กลยุทธ์ที่ 5.1 , 
กลยุทธ์ที่ 5.2 , กลยุทธ์ที่ 5.3 และ กลยุทธ์ที่ 5.4 
 
     
20. โครงการ สารสัมพันธ์ชุมชน      
   สอดคล้องกับ  กลยุทธ์ของสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 

   จุดเน้น/นโยบาย นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 
   มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 1,2,3 
   ผู้รับผิดชอบ  นางมรกต บูรณศาสตร์ นายเอกภพ  ชูประสิทธิ์  น.ส.กนกพร  โขโลจวง  น,ส.รัตนา  คำตุ้ม 
  หลักการและเหตุผล  

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของงานสัมพันธ์ชุมชน  ซึ่งเป็นงานที่จะทำให้โรงเรียนมีการ

เกิดความรู้ความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงานของโรงเรียนทุกๆ ด้าน  บุคคลและหน่วยงานที่อยู่ในชุมชนหรือในเขตบริการ

ของโรงเรียน เช่น ผู้ปกครองนักเรียน  ประชาชน  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้นำชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวมทั้งหน่วยงานอ่ืน ๆ ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ล้วนมีส่วนที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุน ให้

โรงเรียนมีการพัฒนาไปในทิศทางท่ีดี   

 การดำเนินโครงการสารสัมพันธ์ชุมชน ในปีที่ผ่านมา  โรงเรียนได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในทุก ๆ ด้าน สร้างความรู้

ความเข้าใจต่อทุกภาคส่วนอย่างดียิ่ง ทำให้เกิดความร่วมมือทีก้าวหน้าขึ้นโดยลำดับ ดังนั้นเพื่อเป็นการนำข้อมูล

ข่าวสารหรือรายงานผลกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนดำเนินการ  แจ้งให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูล  และเพ่ือ

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอีกทางหนึ่ง  โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ จึงดำเนินโครงการสารสัมพันธ์ชุมชนต่อเนื่อง 

วัตถุประสงค์  

1 เพ่ือให้การดำเนินงานการบริหารงาน  4 งาน ของโรงเรียนมีการพัฒนาไปในทางท่ีดี และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง            

มีส่วนร่วมและได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 

 2 เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ 

 3 เพ่ือให้ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้นำชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆของโรงเรียน 

งบประมาณ   
 1.  2000 บาท    งบประมาณจาก แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563  
      2.  ....................-......................... บาท  งบประมาณจาก ........................-.................................................. 
 
 
ผู้เรียน / บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
 1.  นักเรียนชุมนุมเทคโนโลยีเพ่ือการประชาสัมพันธ์  จำนวน...............22.............. คน 



 2.  ข้าราชการครูจำนวน............6................. คน 
 
 
 
 
ผลที่ได้จากโครงการ 
 1 การดำเนินงานการบริหารงาน 4 งาน มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลข่าวสาร

ในการดำเนินงานของโรงเรียน 

 2 เกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

 3 ผู้ปกครอง  ชุมชน  หน่วยงานต่าง ๆ ได้ทราบข้อมูลข่าวสารและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับโรงเรียน 

 
ผลที่เกิด แหล่งข้อมูล หลักฐาน ร่องรอย 

1. นักเรียนสามารถนำเสนอข่าวสาประชาสัมพันธ์ ผลการ

ดำเนินงานทั้ง 4 งานให้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูล

ข่าวสารในการดำเนินงานของโรงเรียน 

วารสารประชมสัมพันธ์ 

2.  ครูมีความรู้และได้รับสร้างเสริมประสบการณ์การ
เรียนรู้ เทคนิคการถ่านภาพ การทำภาพยนตร์สั้น 

ภาพยนตร์สั้น 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 

3. เกิดสัมพันธภาพที่ดี ครู ผู้ปกครองและชุมชน ภาพถ่าย  
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 

 
แนวทางการพัฒนาต่อไป 

3. จัดอบรมการถ่ายภาพ การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ 
4. จัดอบรมการเสนอข่าวสารประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อออนไลน์ สื่อภาพยนตร์สั้น แผ่นพับ ข่าวหน้าเดียว 
5. พัฒนาระบบสานสนเทศ ให้ทันสมัยสู่ Thailand 4.0 และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



21. โครงการ เสริมสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งกับชุมชน    
   สอดคล้องกับ  กลยุทธ์ของสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 

   จุดเน้น/นโยบาย นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 
   มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 1,2,3 
   ผู้รับผิดชอบ  นางมรกต บูรณศาสตร์ นางสุนิภา พงศธร นายเอกภพ  ชูประสิทธิ์  น.ส.กนกพร  โขโลจวง   
                    น,ส.รัตนา  คำตุ้ม 
หลักการและเหตุผล 
   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  มาตรา 38  ได้กำหนดให้มี

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขึ้น  เพ่ือดูแล ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินงานในด้านการจัดการศึกษา  

ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา และสอดรับกับหลักการ

บริหารงานในปัจจุบันที่ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 

  ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของทางราชการ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา  โรงเรียน

บ้านทุ่งสมอ จึงดำเนินการโครงการประชุมกรรมการสถานศึกษาขึ้น  

วัตถุประสงค์ 

 1  เพ่ือเป็นการวางแผนงานในการจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

         2  เพ่ือให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการศึกษาของโรงเรียน  

        3  เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตรงความต้องการของชุมชน   

งบประมาณ   
 1.           -    บาท    งบประมาณจาก แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563  
      2.  ....................-......................... บาท  งบประมาณจาก ........................-.................................................. 
 
 
ผู้เรียน / บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
 1.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ  จำนวน...............9.............. คน 
 2.  ข้าราชการครูจำนวน............16................. คน 
 
 
 
 
 
ผลที่ได้จากโครงการ 



 1. มีการวางแผนหรือปฏิทินในการจัดการประชุมกรรมการสถานศึกษา 

     2. ตวัแทนผู้นำชุมชน และตัวแทนกลุ่มต่างๆ ได้เข้ามาร่วมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

     3. การดำเนินงานของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตรงตามความต้องการของชุมชน 

 

ผลที่เกิด แหล่งข้อมูล หลักฐาน ร่องรอย 
1. มีการวางแผนหรือปฏิทินในการจัดการประชุม

กรรมการสถานศึกษาในการบริหารงานทั้ง 4 งานของ

โรงเรียน 

การสัมภาษณ์ 
การสอบถาม 

2.  ทุกภาคส่วน ตัวแทนผู้นำชุมชน และตัวแทนกลุ่มต่างๆ 
ได้เข้ามาร่วมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

แบบสอบถาม 
บันทึกการประชุม 

3. เกิดสัมพันธภาพที่ดี ครู ผู้ปกครองและชุมชน ภาพถ่าย  
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 

 
แนวทางการพัฒนาต่อไป 

1. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีการบริหารตัดการที่เป็นเลิศ 
2. พัฒนาระบบสานสนเทศ ให้ทันสมัยสู่ Thailand 4.0 และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22. โครงการ พัฒนาระบบงานพัสดุ 
   สอดคล้องกับกลยุทธ์ของสถานศึกษา พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ 
                                                จัดการศึกษา 
  จุดเน้น/นโยบาย พัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษานำ Digital Technologyมาใช้ ในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือการเรียนรู้อย่าง 
                                             ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  ผู้รับผิดชอบ  นายอัศวิน  ชุมภา 
  หลักการและเหตุผล  

งานพัสดุ เป็นงานที่สำคัญงานหนึ่งของโรงเรียน ที่ต้องดำเนินการควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน และ
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการแก่นักเรียน ครู เจ้าหน้าที่และบุคลากรในโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ ในฝ่ายต่างๆการบริหารงาน
ดังกล่าวต้องดำเนินไปตามระเบียบ และในปัจจุบันได้มีพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ จะต้องดำเนินงานในระบบ e-gp  ต้องใช้ระบบเครือข่าย
อินเตอร์ความเร็วสูง และ โปรแกรมที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว  

เพ่ือประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ  เพื่อพัฒนาระบบการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือ
สนับสนุนงานของทุกกลุ่มงาน / ฝ่าย   ให้สามารถดำเนินไปตามแผน อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสนองความต้องการ
และให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงต่าง  ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องจัดทำโครงการพัฒนาระบบงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไป อย่างถูกต้อง เพื่อประสิทธิภาพและความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการ  เพื่อพัฒนาระบบการทำงานให้มี ประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนงานของทุกกลุ่มงาน / ฝ่ายให้
สามารถดำเนินไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสนองความต้องการและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ และเกิด ประสิทธิภาพสูงสุดต่อทางราชการและการทำงานที่สะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

วัตถุประสงค์  
           1. เพื่อพัฒนาระบบงานพัสดุให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงต่าง ๆ
ที่เก่ียวข้อง 

 

 2. เพ่ืออํานวยความสะดวกในการจัดหาพัสดุ(จัดซื้อจัดจ้าง) ตามแผนปฏิบัติการประจำปีและปฏิทินปฏิบัติงาน 



 3. เพ่ือให้ไดโ้ปรแกรมทีม่ีประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แ ละ
กฎกระทรวงต่าง ๆ 

งบประมาณ   
 1.  6,000 บาท งบประมาณจาก แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563  
ผู้เรียน / บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
 1.  ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสมอและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ   จำนวน 18 คน 
ผลที่ได้จากโครงการ 
 1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรอ่ืน ๆ ในด้านความรู้ พฤติกรรม ประสิทธิภาพการทำงาน  
ความพึงพอใจ  

ผลที่เกิด แหล่งข้อมูล หลักฐาน ร่องรอย 

1. ระบบงานพ ัสด ุม ีความระบบงานพ ัสด ุ ให ้สอดคล ้องกับ      
   พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ  
   พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง  
   และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงต่าง ๆ 
   ที่เก่ียวข้อง 

เอกสารงานจัดซื้อจัดจ้าง 

2. ระบบงานพัสดุได้รับความสะดวกในการจัดหาพัสดุ(จัดซื้อจัดจ้าง)  

   ตามแผนปฏิบัติการประจำปีและปฏิทินปฏิบัติงาน 

เอกสารงานจัดซื้อจัดจ้าง 

3. ระบบงานพัสดุได้โปรแกรมที่มีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน   
   ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
   พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง  
   และ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงต่าง ๆ 

โปรแกรม School Mam 

 
แนวทางการพัฒนาต่อไป 
 ติดตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  เพ่ือจะได้ปรับปรุง
ระบบงานให้สอดคล้องและทันสมัยอยู่เสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


