
๑ 
 

  ส่วนที่ 1 
                                                             บทน ำ 
 
ประวัติโรงเรียนบ้ำนห้วยทอง 

   โรงเรียนบ้านห้วยทอง   ต้ังอยู่หมู่ท่ี 3 ต าบลโพนสูง  อ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย  เดิมเรียกว่าโรงเรียน
บ้านกกก่อ  ต้ังขึ้นเมื่อปี 2491 มีครูใหญ่คนแรกคือ นายสว่าง  ชัชวาล  อาคารเรียนใช้ศาลาท่ีพักคนเดินทางเป็นท่ี
จัดการเรียนการสอนให้กับประชาชนในพื้นท่ี ต่อมาเมื่อปีพ.ศ.2517  คณะครูนักเรียน ผู้น าชุมชนและประชาชนใน
หมู่บ้านได้ช่วยกันรื้อ และย้ายโรงเรียนมาต้ังอยู่ในตัวหมู่บ้าน  ในปัจจุบันโดยใช้ช่ือว่า โรงเรียนบ้านห้วยทอง และ
ได้รับงบประมาณมาก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ. ขนาด 3 ห้องเรียน  1 หลัง 

ด้ำนอำคำรสถำนที่ 
  ข้อมูลอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอื่น ดังนี้ 

ประเภทอำคำร ท่ี แบบ ปีที่สร้ำง พ.ศ. จ ำนวนห้อง 
จ ำนวนหลัง 

หมำยเหตุ 

 อาคารเรียน ๑ 
๒ 
๓ 
๔ 

สปช.๑๐๒/๒๖ 
สปช.๑๐๔/๒๖ 
แบบมัธยม 
สปช.๑๐๕/๒๙ 

๒๕๒๘ 
๒๕๓๕ 
๒๕๔๖ 
๒๕๕๘ 

๒/๑ 
๓/๑ 
๖/๑ 
๔/๑ 

 งบประมาณ 

อาคารอเนกประสงค์ 
 

๑ 
๒ 

โรงอาหารองค์การ 
 สปช.๒๐๒/๒๖ 

๒๕๑๒ 
๒๕๓๕ 

๑/๑ 
๑/๑ 

 

ห้องน้ าห้องส้วม ๑ 
๒ 
๓ 
๔ 

สปช.๖๐๑/๒๖ 
บริจาค 
สปช.๖๐๔/๔๕ 
หญิง.๖/๒๕๔๙ 

๒๕๒๖ 
๒๕๓๕ 
๒๕๕๖ 
๒๕๕๘ 

๒/๑ 
๔/๑ 
๔/๑ 
๖/๑ 

 
บริจาค 

บ้านพักครู ๑ สปช.๓๐๑/๒๖ ๒๕๒๖ ๓/๑  



๒ 
 

ส่ิงก่อสร้างอื่น ๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 

ถังน้ าซิเมนต์ ฝ. ๓๓ 
ถังน้ า ฝ. ๓๐ พิเศษ 
ถังเก็บน้ าบาดาล 
สนามบาสเกตบอล 
หอพักนักเรียนหญงิ 
ห้องอ านวยการ 
ลานกีฬา
อเนกประสงค์ 
ถนน คสล. 
เครื่องกรองน้ า 
เครื่องกรองน้ า 
 

๒๕๓๐ 
๒๕๓๗ 
๒๕๓๗ 
๒๕๔๒ 
๒๕๔๗ 
๒๕๕๐ 
๒๕๕๙ 
๒๕๖๐ 
๒๕๖๐ 
๒๕๖๑ 

๓/๑ 
๔/๑ 
๑/๑ 
๑/๑ 
๒/๑ 

๑ หลัง 
๑/๑ 

 
- 
- 

 
 
 
- 

บริจาค 
บริจาค 

 
 

บริจาค 

 
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  

  เดิมโรงเรียนใช้ประมวลการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2504  เปล่ียนมาใช้ประมวลการ
สอนของภาคการศึกษา 9    
 วันท่ี 1 ตุลาคม 2509 ทางราชการโอนโรงเรียนประชาบาลมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  กรมการ
ปกครองกระทรวงมหาดไทย    
  วันท่ี 16 พฤษภาคม 2546 เริ่มใช้พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  หลักสูตร
สถานศึกษา พุทธศักราช 2544 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1    
     วันท่ี 16 พฤษภาคม 2555 ใช้พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2551 ในระดับช้ัน ป.1 – ม. 3         

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านห้วยทอง มีเขตบริการในระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษา 2 หมู่บ้าน คือ   
บ้านห้วยทองหมู่ท่ี 3  ต าบลโพนสูง และบ้านนากวย หมู่ท่ี 1 ต าบลวังยาว อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มีเขตบริการท่ีนักเรียนเข้าศึกษาต่อ   ต าบลโพนสูง ได้แก่ บ้านห้วยทอง  บ้านหล่น 
บ้านกกโพธิ์วังก า เขตบริการต าบลวังยาว ได้แก่ บ้านผ้ึง บ้านนากวย เขตบริการต าบลอิปุ่มได้แก่ บ้านป่าม่วง บ้าน
ห้วยลาด โรงเรียนบ้านห้วยทองเปิดท าการสอนต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 3 – ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีนักเรียนในปี
การศึกษา 2565 จ านวน 107 คน ชาย 58 คน หญิง 49 คน   ปัจจุบัน นายศุภเกียรติ  เช้ือบุญมี ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยทอง มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 14 คน แยกได้เป็น 
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน  ข้าราชการครู 9 คน  ครูผู้ช่วยสอน 1 คน   เจ้าหน้าท่ีธุรการ 1 คน ครูพี่เล้ียงฯ 1 คน 
นักการภารโรง 1 คน 
 

 



๓ 
 

 
ข้อมูลท่ัวไป 

 

ระดับกำรศึกษำ 
  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

ขนาด  เล็ก      กลาง     ใหญ่  
     จ านวนนักเรียน ช้ันอนุบาล  3        จ านวน     6   คน 

      จ านวนนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 - 6    จ านวน   48   คน  
      จ านวนนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี    1 - 3       จ านวน   53   คน   

     ผู้บริหารสถานศึกษา 1  คน 
     ข้าราชการครู  9   คน 
     ครูพี่เล้ียงฯ 1  คน 
     ครูผู้ช่วยสอน 1  คน 

      เจ้าหน้าท่ีธุรการ   1   คน      
      นักการภารโรง     1   คน 
      รวมบุคลำกรทั้งสิ้น  14  คน 

  
 
 
 ชื่อสถำนศึกษำ  โรงเรียนบ้านห้วยทองรหัสโรงเรยีน 1042520163 รหัส Smis 42010194  

รหัส obec 520163 สังกัดกลุ่มเครือข่ายการศึกษาโพนสูงวังยาว ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
เลย เขต ๓  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
  ที่อยู่ บ้านห้วยทอง หมู่ท่ี 3 ต าบลโพนสูง อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42120 

 
  ชื่อผู้บริหำรสถำนศึกษำ   นายศุภเกียรติ  เช้ือบุญมี    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน  

  

  เขตที่ต้ังโรงเรียน 
               เขตกำรปกครอง 
    ( /  ) อ.บ.ต.    (    ) สุขาภิบาล   (    ) เทศบาล    (    ) เมืองพัทยา   (    ) กทม.                  
   

   ที่ต้ังทำงภูมิศำสตร์ 
                     (    ) พื้นราบ   ( /  ) บนเขา    (    ) บนเกาะ   (    ) รอยตะเข็บชายแดน 

 

     ระยะทำงจำกโรงเรียน 
 



๔ 
 

 
ระยะทำงเป็นกิโลเมตรถึง 

 
ระยะทำงจ ำแนกตำมสภำพถนน/ทำงสัญจร 

 

 
รวม 

(กิโลเมตร) 

ลำดยำง ลูกรัง ดิน ทำงน้ ำ 
โรงเรียนท่ีใกล้ท่ีสุด (สังกัดสพฐ.) 
 

5 - - - 5 

ท่ีต้ังส านักงานกลุ่มเครือข่าย 
 

7 - - - 7 

ท่ีว่าการอ าเภอด่านซ้าย 
 

30 - - - 30 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 

16 - - - 16 

              

 ที่ดินของโรงเรียน   ขนาดพื้นท่ี และกรรมสิทธิ์การถือครองท่ีดิน จ าแนกเป็นแปลง 

 
แปลงที่ 

 
ขนำดพื้นที ่

 

 
กรรมสิทธิ์กำรถือครอง 

ไร่ งำน ตำรำงวำ 
1 
 

19 4 - ท่ีราชพัสดุ 

รวม 19 4 - ท่ีราชพัสดุ 
      



๕ 
 

       6.  แผนผังโรงเรียนบ้ำนห้วยทอง  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 3 

     



๖ 
 

 
7. ท ำเนียบผูบ้ริหำรโรงเรียนที่ด ำรงต ำแหน่งในโรงเรียนนี้  ดังนี้ 

 
ท่ี 
 

 
ชื่อ  -  สกุล 

 
ต ำแหน่ง 

 
ปีที่รับต ำแหน่ง 

 
หมำยเหตุ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

นายสว่าง  ชัชวาล 
นายแพทย์  สิทธิผุย 
นายหล้า  ทองอินทร์ 
นายเขียน  มิ่งแก้ว 
นายประพิทย์  เอมพันธ์ 
นายประเชิญ  ป้องศิริ 
นายเทิดศักดิ์  หอมวุฒิวงศ์ 
นายไพศาล  เสืออุดม 
นายภูวนันท์  อันทะสาย 
นางจีรนันท์  สุทธิโคตร 
นายศุภเกียรติ  เช้ือบุญมี 

ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 

ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการ 

 

2492 - 2504 
2505 - 2507 
2508 - 2508 
2509 - 2510 
2510 - 2521 
2521 - 2524 
2524 - 2528 
2528 - 2553 
2553 - 2562 
2562 – 2564 

2564 – ปัจจุบัน 

 
 
 

 
8. ข้อมูลครูและบุคลำกรอัตรำก ำลังบุคลำกรในโรงเรียน  ปกีำรศึกษำ 2565 

 
ท่ี 
 

 
ชื่อ-สกุล 

 
ต ำแหน่ง 

 
อันดับ 

 
วุฒ ิ

 
วิชำเอก 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

นายศุภเกียรติ  เช้ือบุญมี 
นางประพรรณพร  เท่ียงธรรม 
นายสุระ   ศรีสิงห์ 
นางจุฑามณี  ทะสา 
น.ส.ศรีประภา  ฮองต้น 
น.ส.กิตติชานันท์  สุภาษิ 
นายนบพล  ศรีบุรินทร์ 
น.ส.เอื้อมเดือน  พุกเงิน 
ว่าท่ี ร.ต.วราวุฒิ  อินทร์เกื้อ 
นายสุริยชัย  หนันทุม 
น.ส.นิดน้อย  บุญธรรม 

ผู้อ านวยการ 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 

ครูพี่เล้ียงฯ 

ค.ศ.๓ 
ค.ศ.๓ 
ค.ศ.๒ 
ค.ศ.๑ 
ค.ศ.๑ 
ค.ศ.๑ 
ค.ศ.๑ 
ค.ศ.๑ 
ค.ศ.๑ 

ครูผู้ช่วย 
- 

กศ.ม. 
ศษ.ม. 
ศษ.ม. 
คบ. 
คบ. 
คบ. 

วท.บ. 
คบ. 
คบ. 
คบ. 

วท.บ. 

การบริหารการศึกษา 
บริหารการศึกษา 
บริหารการศึกษา 
ภาษาไทย 
วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
การศึกษาปฐมวัย 
วิทยาศาสตร์การกีฬา 
ภาษาอังกฤษ 
สังคมศึกษา 
คอมพิวเตอร์ 
วิทยาศาสตร์ 



๗ 
 

12 
13 
14 
 

น.ส.อสิตา  พรมเวลา 
น.ส.พิยดา  อุดมพันธ์ 
นายมีชัย  สุคงเจริญ 
 

ครูผู้ช่วยสอน 
ครูธุรการ 

ช่างไฟฟ้า ๔ 

- 
- 

 

คบ. 
นบ. 
ม.๖ 

คอมพิวเตอร์ 
นิติศาสตร์ 
- 

 

           

 9. จ ำนวนผู้เรียน  ปีกำรศึกษำ  2565  (ข้อมูล ณ วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565) 

 

 
 

ชั้น 

 
จ ำนวนนักเรียน(คน) 

 

 

จ ำนวนห้องเรียน 
 

ชำย 
 

 
หญิง 

 
รวม 

 
อนุบาล 3 3 3 6 1 

 
รวม 

 
3 

 
3 

 
6 

 
1 
 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 5 9 14 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 3 3 6 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 5 4 9 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 7 2 9 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 4 3 7 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 2 1 3 1 

 
รวม 

 

 
26 

 
22 

 
48 

 
6 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 9 9 18 1 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 6 7 13 1 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 14 8 22 1 

 
รวม 

 

 
29 

 
24 

 
53 

 
3 



๘ 
 

 
รวมทั้งสิ้น 

 

 
58 

 
49 

 
107 

 
10 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
10. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนบ้ำนห้วยทอง 
 
      

 

             

   

    

 

แผนภูมิกำรบริหำรงำนของโรงเรียน (ย่อย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งำนบริหำรวิชำกำร 
น.ส.ศรีประภา ฮองต้น 
 

 

งำนบริหำรงบประมำณ 
นายสุระ  ศรีสิงห ์

งำนบริหำรงำนบุคคล 
นายศุภเกียรติ  เชื้อบุญมี 

 
 

 

งำนบริหำรงำนทั่วไป 
นางประพรรณพร เที่ยงธรรม 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
นายศุภเกียรติ  เชื้อบุญมี 

 

ครูประจ ำชั้น 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

หัวหน้าฝ่ายงาน 

ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล 

ด้านการบริหารงานทั่วไป 



๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  สภำพปัจจุบันของสถำนศึกษำ      
     โรงเรียนบ้านห้วยทองเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ต้ังอยู่หมู่ท่ี 3 ต าบลโพนสูง อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย  

รหัสไปรษณีย์ 42120 ก่อต้ังขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2501 บนท่ีดินของโรงเรียนบ้านห้วยทองมีเนื้อท่ี 19 ไร่ 4 งาน  เปิด
ส อ น ต้ั ง แ ต่ ช้ั น อ นุ บ า ล ปี ท่ี  3  ถึ ง ช้ั น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ท่ี  3   มี จ า น ว น ผู้ เ รี ย น ท้ั ง ส้ิ น   1 0 7   ค น   
มีหมู่บ้านในเขตบริการ ในระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษา 2 หมู่บ้าน คือบ้านห้วยทองหมู่ท่ี 3 ต าบลโพนสูง 
และบ้านนากวย หมู่ท่ี 1 ต าบลวังยาว อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มีเขตบริการ
ท่ีนักเรียน  ต าบลโพนสูง ได้แก่ บ้านห้วยทอง  บ้านหล่น บ้านกกโพธิ์วังก า เขตบริการต าบลวังยาว ได้แก่ บ้านผ้ึง 
บ้านนากวย เขตบริการต าบลอิปุ่มได้แก่ บ้านป่าม่วง บ้านห้วยลาด อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

     ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  และประชากรบางส่วนไม่มีท่ีดินท ากินเป็นของตนเอง 
จึงมีอาชีพรับจ้างท่ัวไปและจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ประชากรส่วนมากจบการศึกษาระดับประถมศึกษาและมี
ฐานะปานกลาง การคมนาคมค่อนข้างสะดวกเนื่องจากมีถนนลาดยางและคอนกรีตถึงหมู่บ้าน  แต่ไม่มีรถยนต์
โดยสารประจ าทาง  โรงเรียนบ้านห้วยทองมีระยะทางห่างจากอ าเภอด่านซ้าย 30 กิโลเมตร และห่างจากส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ระยะทาง 16 กิโลเมตร  การติดต่อส่ือสารค่อนข้างสะดวกเนื่องจากมี
สัญญาณโทรศัพท์มือถือและอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  สภาพท่ีต้ังของโรงเรียนโดยท่ัวไปต้ังอยู่บนภูเขา สูงจาก
ระดับน้ าทะเลปานกลาง 567 เมตร ล้อมรอบไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อน  ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ในระดับช้ันอนุบาล 3  และใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3  เพื่อสนองนโยบายของ

อนุบำล 3 
- กิตติชานันท์ 
  สุภาษิ 
 

ประถมปีที่ 1 
- จุฑามณ ี
  ทะสา 
  

ประถมปีที ่2 
 - ประพรรณพร 
  เที่ยงธรรม 

ประถมปีที่ 3 
-  นิดน้อย 
   บุญธรรม 
 

ประถมปีที่ 4 
-  นบพล 
  ศรีบุรินทร์ 

 

ประถมปีที่ 5 
- สุริยชัย 
  หนันทุม   

ประถมปีที่ 6 
- อสิตา 
  พรมเวหา   

มัธยมปีที่ ๒ 
- เอ้ือมเดือน 
  พุกเงิน 
 

มัธยมปีที่ ๓ 
- สุระ ศรีสิงห ์
- ว่าที่รต.วราวุฒิ 
  อินทร์เก้ือ 
 

มัธยมปีที่ ๑ 
-  ศรีประภา 
  ฮองต้น 
 



๑๐ 
 

รัฐบาลและกระทรวง ศึกษาธิการ  ในเรื่องการเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมน าความรู้ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนจึงได้ปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และเน้นการเรียนการสอนแบบบูรณา
การกับเนื้อหาในหลักสูตรโดยได้จัดกิจกรรมเสริมสอดแทรกเกี่ยวกับหลักคุณธรรมและหลักการตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และได้จัดกิจกรรมสอดแทรกเกี่ยวกับงานอาชีพและงานเกษตรท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นในกลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี เช่น กิจกรรมฝึกงานอาชีพ 
งานฝีมือ งานช่าง เป็นต้น ซึ่งสภาพปัญหาท่ีส าคัญอีกอย่างหนึ่งคือการลดลงของประชากรในวัยเรียน 

 

โอกำสและข้อจ ำกัดของโรงเรียน 
โรงเรียนบ้านห้วยทองต้ังอยู่บนเนินเขาช่วงฤดูแล้งน้ าประปาท่ีใช้อุปโภคมักจะไม่เพียงพอ การปรับปรุงภูมิ

ทัศน์รอบบริเวณโรงเรียนจะมีค่าใช้จ่ายสูง  และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้รับความร่วมมือและสนับสนุน
จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย  องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพนสูง  
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้น าชุมชน ผู้ปกครอง  และชุมชนเป็นอย่างดี 

สภำพปัจจุบัน 

ที่ต้ังและขนำด 
       โรงเรียนบ้านห้วยทองเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็ก ต้ังอยู่หมู่3 บ้านห้วยทอง ต าบลโพนสูง  
อ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย  อยู่ในเขตบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง 

กำรคมนำคม 
       โรงเรียนบ้านห้วยทอง อยู่ห่างจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3 ไปทาง
ทิศเหนือ  เป็นระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร สามารถเดินทางได้ทุกฤดูกาล มีถนนลาดยางผ่านหน้าโรงเรียนการ
เดินทางใช้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ส่วนตัว  ไม่มีรถโดยสารประจ าทาง  
 

 
 
เขตบริกำรสถำนที่รำชกำร 

 1. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ห่างจากโรงเรียนบ้านห้วยทองเป็นระยะทาง  30 กิโลเมตร 
 2. องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง   ห่างจาก โรงเรียนบ้านห้วยทองเป็นระยะทาง 7 กิโลเมตร 

           3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองอุมลัว ห่างจากโรงเรียนบ้านห้วยทองเป็นระยะทาง   
15  กิโลเมตร  
            4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านผ้ึง ห่างจาก  โรงเรียนบ้านห้วยทอง  เป็นระยะทาง   
5  กิโลเมตร 
            5. ท่ีว่าการอ าเภอด่านซ้าย   ห่างจาก  โรงเรียนบ้านห้วยทอง  เป็นระยะทาง  30  กิโลเมตร 
            6. สถานีต ารวจภูธรด่านซ้าย ห่างจาก  โรงเรียนบ้านห้วยทอง  เป็นระยะทาง  30  กิโลเมตร 

สำธำรณูปโภค 
ระบบไฟฟ้า โรงเรียนบ้านห้วยทองอยู่ในเขตบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 



๑๑ 
 

ระบบประปา   น้ าท่ีใช้อุปโภคบริโภค  ใช้น้ าซับจากล าห้วยมะนาว และน้ าวังหลวง ส่วนน้ าด่ืมโรงเรยีน
บ้านห้วยทองมีระบบเครื่องกรองน้ าท่ีได้มาตรฐาน ส าหรับบริการนักเรียนอย่างเพียงพอตลอดท้ังปี 
 

สภำพปัจจุบันของชุมชน 
         หมู่บ้านห้วยทอง  ต าบลโพนสูง อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ห่างจากอ าเภอด่านซ้าย 30 กิโลเมตร 
ห่างจากจังหวัดเลย 70 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านท่ีมีลักษณะไม่หนาแน่น เป็นครอบครัวขนาดเล็ก มีสมาชิกใน
ครอบครัวน้อย วิถีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายและประหยัด ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษาประถมศึกษา  ประชากร
ร้อยละ 100 นับถือศาสนาพุทธ  ส่วนประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป คือ พิธีบายศรีสู่ขวัญ 
ประเพณีเล้ียงหอ ประเพณีท าบุญแจกข้าว และประเพณีบุญหลวงการละเล่นผีตาโขน หมู่บ้านห้วยทองเป็นชุมชน
ด้ังเดิมและเป็นชุมชนเกษตรกรรม  มีพื้นท่ีท าการเกษตรกรรมสภาพเป็นภูเขา ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ขาดแหล่ง
น้ าและมีปริมาณจ ากัด ซึ่งยากล าบากต่อการท าการเกษตรและต้องใช้ทุนในการด าเนินการค่อนข้างสูง  รายได้ของ
ประชากรเฉล่ีย 15,000บาท /คน /ปี เนื่องจากบริเวณพื้นท่ีอันเป็นแหล่งท่ีต้ังของชุมชนและบริเวณพื้นท่ีใกล้เคียง
ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น 
ท าไร่ ข้าวโพด ยางพารา สวนแก้วมังกร มีการท าไร่ข้าว ไว้บริโภคในครัวเรือนเท่านั้น และประชากรบางส่วนท่ีไม่มี
ท่ีดินท ากินเป็นของตนเอง จึงต้องมีอาชีพรับจ้างท่ัวไป ส่วนประชาชนวัยแรงงานส่วนมากไปท างานท่ีต่างจังหวัด
โดยเฉพาะท่ีกรุงเทพมหานคร และไปจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล  
 ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนนั้น ทางโรงเรียนให้บริการด้านต่างๆ แก่ชุมชน เช่น การ
ให้บริการอาคารสถานท่ี การให้ยืมอุปกรณ์ต่างๆ ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา และ  
วันส าคัญทางขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมท่ีชุมชนจัดขึ้น ในขณะเดียวกันทางชุมชนก็ให้แรงงาน     
และเครื่องมือสนับสนุนในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน เช่น ร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม ช่วย
ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ และร่วมกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนจัดขึ้น เป็นต้น 
  
 

ภำรกิจของสถำนศึกษำ 
 โรงเรียนบ้านห้วยทองจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 3 ระดับ คือ 

1.  ระดับก่อนประถมศึกษา  และอนุบาลปีท่ี 3 
2.  ระดับประถมศึกษา  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 
3.  ระดับมัธยมศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 – 3 
  โดยจัดการศึกษาให้ทุกคนมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ท้ังบุคคลท่ีมีความบกพร่องในทุกๆด้าน  

และบุคคลท่ีมีความสามารพิเศษโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการศึกษา  ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตามแนวนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2545 โดยจัดการศึกษาหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 เริ่มจากการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาครู พัฒนากระบวนการบริหารจัดการ 
และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
โดยเฉพาะกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  เหมาะสมและ



๑๒ 
 

สอดคล้องกับท้องถิ่นและความต้องการของผู้เรียน  เน้นการฝึกปฏิบัติจริง  กระตุ้นผู้เรียนให้รู้จักคิดวิเคราะห์  
สังเคราะห์  คิดสร้างสรรค์แก้ปัญหาเป็น กล้าตัดสินใจ รู้จักศึกษาหาความรู้แสวงหาค าตอบ  สร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง  ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นเกิดการเรียนรู้ตามช่วงวัยเชิงรุก (Active Learning) มีทักษะการเรียนรู้ มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถด้านคิดวิเคราะห์มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเป็นพลเมืองท่ีดีในศตวรรษท่ี 
๒๑ น าภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีสารสานเทศท่ีทันสมัย มาใช้ฝึกหรือประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน 
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมการใฝ่รู้ ใฝ่เรียนรักการอ่าน 
การดูแลรักษาสุขภาพอนามัย การท างานร่วมกับผู้อื่นและการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มี
การวัดและประเมินผลตามสภาพท่ีแท้จริง (Authentic Assessment)  ควบคู่ไปกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ทุก
ระยะ ส่งเสริมให้ครูท าการวิจัยในช้ันเรียน ( Action  Research) และน ามาตรฐานการประกันคุณภาพ มาใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

 

ปัญหำและควำมขำดแคลนของโรงเรียน 
1. น้ าประปาไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
2. อาคารบางส่วนมีสภาพเก่าและช ารุด 
3. สภาพภูมิประเทศลาดชันและมีพื้นท่ีจ ากัด 
4. ขาดแคลนงบประมาณในส่วนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนสถำนศึกษำ   

มำตรฐำนกำรศึกษำสถำนศึกษำโรงเรียนบ้ำนห้วยทอง  



๑๓ 
 

    ๑.ระดับปฐมวัย 

 
 
มำตรฐำน 

 
 

ประเด็น 

ระดับเกณฑ์คุณภำพ 

ก ำ
ลัง

พัฒ
นำ

 

ปำ
นก

ลำ
ง 

ดี ดีเ
ลิศ

 

ยอ
ดเ

ยี่ย
ม 

มฐ.ที่ ๑ คุณภำพของเด็ก      
 ๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแล                

ความปลอดภัยของตนเองได้ 
     

 ๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออก                   
ทางอารมณ์ได้ 

     

 ๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดี              
ของสังคม 

     

 ๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิด
พื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

     

       
สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ ๑ ดีเลิศ 
 
 
มาตรฐาน 

 
 

ประเด็น 

ระดับเกณฑ์คุณภำพ 

ก า
ลัง

พฒั
นา

 

ปา
นก

ลา
ง 

ดี ดีเ
ลิศ

 

ยอ
ดเ

ยี่ย
ม 

มฐ.ที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร      
 ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับ

บริบทของท้องถิ่น 
     

 ๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน      
 ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์      
 ๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและ

เพียงพอ 
     

 ๒.๕ ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ส าหรับครู 

     

 ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย                
มีส่วนร่วม 
 
 

     



๑๔ 
 

สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 2 ดีเลิศ 
 
 
มำตรฐำน 

 
 

ประเด็น 

ระดับเกณฑ์คุณภำพ 

ก ำ
ลัง

พัฒ
นำ

 

ปำ
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ลำ
ง 

ดี ดีเ
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มฐ.ที่ ๓ กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ      
 ๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง

สมดุล เต็มศักยภาพ 
     

 ๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 

     

 ๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับวัย 

     

 ๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

     

สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ ๓ ดีเย่ียม 
สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนทั้งหมด ดีเลิศ 

 
 
๒. ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

 
 
มำตรฐำน 

 
 

ประเด็น 

ระดับเกณฑ์คุณภำพ 

ก ำ
ลัง

พัฒ
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ง 
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มฐ.ที๑่ คุณภำพของผู้เรียน      
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน      
 ๑)มีความสามารถในการอ่าน การเขียนการส่ือสารและการคิด

ค านวณ 
     

 ๒)มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

     

 ๓)มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม      
 ๔)ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร      
 ๕)มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา       



๑๕ 
 

 ๖)มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ      
        
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน      

 ๑)มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด      
  ๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย      
  ๓) ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย      
  ๔) มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม      
        
สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ ๑ ดีเลิศ 
มฐ.ที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร      
 ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด

ชัดเจน 
     

 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา      
 ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม

หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
     

 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ      
 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการ

จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
     

 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

     

สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ ๒ ดีเลิศ 
มฐ.ที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
     

 ๓.๒ ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้

     

 ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก      
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมา

พัฒนาผู้เรียน 
     

 ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

     

        
สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ ๓ ดีเลิศ 



๑๖ 
 

สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนรวมทั้งสิ้น ดีเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
รอบ ๒ (พ.ศ.๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)  โรงเรียนบ้ำนหว้ยทอง 

 
 
 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน:ประถม 
และมัธยมศึกษำ 

 
ผลประเมิน 
อิงเกณฑ์ 

 

 
ผลประเมินอิง 
สถำนศึกษำ 

 
ค่ำ 

เฉลี่ย 

 
ระดับ 

คุณภำพ 

ค่ำเฉลี่ย ระดับ
คุณภำพ 

ค่ำเฉลี่ย ระดับ
คุณภำพ 

ด้ำนผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี ๑ ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  

๓.๑๘ ดี ๓.๐๐ ดี ๓.๐๙. ดี 

มาตรฐานท่ี ๒ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพ
กาย และสุขภาพจิตท่ีดี 

๓.๒๕ ดี ๓.๐๐ ดี ๓.๑๓ ดี 

มาตรฐานท่ี ๓ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและ
ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี   และ
กีฬา 

๓.๑๔ ดี ๓.๐๐ ดี ๓.๐๗ ดี 

มาตรฐานท่ี ๔ ผู้เรียนมีความสามารถคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ 
มีความคิดสร้างสรรค์คิดไตร่ตรองและมี
วิสัยทัศน์ 

๓.๐๔ ดี ๓.๐๐ ดี ๓.๐๒ ดี 

มาตรฐานท่ี ๕ ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 

๒.๕๗ พอใช้ ๓.๐๐   ดี ๒.๗๙ ดี 



๑๗ 
 

มาตรฐานท่ี ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

๒.๙๑ ดี ๓.๐๐  ดี ๒.๙๖  ดี 

มาตรฐานท่ี ๗ ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท างาน รักการท างาน สามารถ 
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริต 

๓.๒๘ ดี ๓.๐๐ ดี ๓.๑๔ ดี 

ด้ำนครู 
มาตรฐานท่ี ๘ ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ 
ความสามารถตรงกับงานท่ี 
รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ 

๓.๔๕ ดี ๓.๐๐ ดี ๓.๒๓ ดี 

มาตรฐานท่ี ๙ ครูมีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมี 
ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
 

๒.๘๘ ดี ๓.๐๐ ดี ๒.๙๔ ดี 

ด้ำนผู้บริหำร 
มาตรฐานท่ี ๑๐ ผู้บริหารมีภาวะผู้น า 
และมีความสามารถในการ  
บริหารจัดการ 

๓.๒๘ ดี ๓.๐๐ ดี ๓.๑๔ ดี 

มาตรฐานท่ี ๑๑ สถานศึกษามีการจัด
องค์กร/โครงสร้างและการ 
บริหารงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจรให้
บรรลุเป้าหมายการศึกษา 

๓.๑๐ ดี ๓.๐๐ ดี ๓.๐๕ ดี 

มาตรฐานท่ี ๑๒ สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมและการเรียนการสอนท่ี 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๓.๐๒ ดี ๓.๐๐ ดี ๓.๐๑ ดี 

มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษามีหลักสูตร
เหมาะสมกับผู้เรียนและ 
ท้องถิ่น มีส่ือการเรียนการสอนท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู ้

๓.๒๐ ดี ๓.๐๐ ดี ๓.๑๐ ดี 

มาตรฐานท่ี ๑๔ สถานศึกษาสงเสริม
ความส าพันธ์และความร่วมมือ 
กับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

๓.๖๐ มาก ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๘๐ ดีมาก 



๑๘ 
 

ในภำพรวมสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน    (  √  )   จัดกำรศึกษำสมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ        
                                            (      )  ไม่สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ         

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๕.ผลกำรประเมินภำยนอกรอบสำมระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำระดับขั้นพื้นฐำน 
เพื่อกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

ระดับคุณภำพ 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช ้ ดี ดีมำก 

มำตรฐำนที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี      
มำตรฐำนที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยม 
                   อันพึงประสงค์ 

     

มำตรฐำนที่ ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง      
มำตรฐำนที่ ๔  ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น      
มำตรฐำนที่ ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน      
มำตรฐำนที่ ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น         



๑๙ 
 

                  ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มำตรฐำนที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการ

พัฒนาสถานศึกษา 
     

มำตรฐำนที่ ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและต้นสังกัด 

     

มำตรฐำนที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/
วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการ
จัดต้ังสถานศึกษา 

     

มำตรฐำนที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา                        

     

มำตรฐำนที่ ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา 

     

มำตรฐำนที่ ๑2  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐาน และพัฒนา
สู้ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวการปฏิรูป
การศึกษา 

     

 
โรงเรียนบ้านห้วยทอง   มีผลการประเมินระดับคุณภาพได้มาตรฐาน    โดยมีค่าเฉล่ีย   ๘๓.๒๕ 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
        สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา           ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   
 
จุดเด่น 
        ๑) ผู้เรียนมีน้ าหนักส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีสุนทรียภาพทุกคน 
ไม่มีปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และส่ิงมอมเมา เข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาด้วยความสนใจ ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องอยู่ในระดับดีมาก คือ ร้อยละ ๙๕ 
        ๒) ผู้เรียนมีความประพฤติท่ีดี ปฏิบัติตัวตามวัฒนธรรมไทย ไม่สร้างความเดือนร้อนให้กับครอบครัว มีการ
ออมทรัพย์โดยฝากเงินไว้กับคุณครูทุกวัน ช่วยครูท างาน ท าความสะอาดห้องเรียน ร่วมกิจกรรมวันส าคัญท่ี
สถานศึกษาจัดด้วยความขยันขันแข็ง ผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่ขาดเรียน ไม่มาสาย และไม่ออกจากการศึกษากลางคัน 
เนื่องจากความประพฤติไม่มีปัญหาด้านการปกครอง มีความสุภาพ นอบน้อมมีน้ าใจ โอบอ้อมอารี รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียน ท างานตามท่ีได้รับมอบหมายด้วยความต้ังใจ ช่วยบ ารุงดูแล
รักษาสถานท่ีและทรัพย์สินของสถานศึกษา ประหยัด รักชาติ ศาสน์กษัตริย์และความเป็นไท ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
        ๓) ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง
สถานศึกษา บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ ๙๕ คือ ผู้เรียนทุกคนรักส่ิงแวดล้อม เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
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เป็นไทย มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีความเป็นประชาธิปไตย และใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการด าเนินชีวิต 
       ๔) ผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาบรรลุ
เป้าหมายร้อยละ ๙๕ สถานศึกษามีผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา คือ “ ปลูกฝังคุณธรรม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่เทคโนโลยี” ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับการ
ยอมรับจากองค์กรภายนอกสถานศึกษา 
       ๕) สถานศึกษามีผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา คือ โครงการกองทุน
หมุนเวียนเพื่ออาหารกลางวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารกลางวัน
ในนักเรียนทุกระดับช้ันเรียน ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย ผู้เรียนได้รับอาหารกลางวันอย่างเพียงพอทุกคน และ
เป็นพื้นฐานในงานอาชีพเบ้ืองต้นแก่ผู้เรียนและบุคคลในชุมชน  
 
จุดที่ควรพัฒนำ 
      ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
          ๑) ผู้เรียนร้อยละ ๑๒ มีการเรียนรู้จากการอ่านและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน้อยกว่าสัปดาห์ละ ๑ 
ครั้ง เนื่องจากสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้จากการอ่านและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
น้อยเกินไป 
          ๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณและคิด
อย่างเป็นระบบไม่เพียงพอ แบบฝึกทักษะการคิดท่ีครูส่วนใหญ่สร้างขึ้นได้รับการฝึกฝนไม่ครอบคลุมเพียงพอและ
ต่อเนื่อง 
          ๓) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ศิลปะ และการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี มีคุณภาพระดับ พอใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคุณภาพระดับต้องปรับปรุง และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ผลการประเมินตัวบ่งช้ีท่ี ๕ อยู่ในระดับ
คุณภาพพอใช้ เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไม่เน้นผู้เรียนฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหา และ ฝึก
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
ข้อเสนอแนะ 
        ด้านผลการจัดการศึกษา 
                ๑) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตท่ีดีอยู่แล้ว แต่ผู้เรียนท่ีมีน้ าหนักและ
ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายบางส่วนท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐานควรได้รับการดูแล และพัฒนาอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่องโดยท าความเข้าใจกับผู้ปกครองเกี่ยวกับโภชนาการ ให้ความรู้แนะน าอาหารท่ีมีคุณค่ามีสารอาหาร
ครบ ๕ หมู่ เพื่อให้ลูกหลานได้รับประทานเป็นประจ า 
               ๒)ผู้เรียนได้รับการอบรมให้เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ ผู้ปกครองและเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียนดีอยู่แล้ว 
แต่สถานศึกษาควรด าเนินการส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในสถานศึกษาและสังคมนอกสถานศึกษา 
สนับสนุนให้ผู้เรียนจัดต้ังชมรมอาสาสมัครในการช่วยเหลือสังคมให้ปลอดภัยน่าอยู่ เช่น ชมรมอนุรักษ์และฟื้นฟู
สภาพแวดล้อม ชมรมลดขยะและของเสีย เป็นต้น 
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               ๓) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีการเรียนรู้จากการอ่านและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มาก
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ควรจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนแต่ละคนมีการเรียนรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 
               ๔)ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝนพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดเป็นระบบ โดยการฝึกฝนประสบการณ์เกี่ยวกับการจ าแนกแจกแจงองค์ประกอบ
ของส่ิงต่าง ๆ การจัดล าดับและการเปรียบเทียบข้อมูล การวิจารณ์ส่ิงท่ีได้เรียนรู้อย่างมีเหตุผล การคิดนอกกรอบ 
การสร้างผลงานเขียน งานศิลปะ งานสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ 
ฝึกแก้ปัญหา และเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น แบบฝึก โครงงาน สรุปหรือรายงานจากการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ การเขียนเรื่องส้ัน วาดภาพตามจิตนาการ ประดิษฐ์ส่ิงของเครื่องใช้ ให้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระระดับช้ัน
และเวลาในการฝึกปฏิบัติ 
              ๕) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระท่ีได้คะแนนต่ ากว่าระดับดี คือกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ท่ีมีคุณภาพระดับพอใช้ โดยเฉพาะกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ท่ีมีคุณภาพอยู่ในระดับปรับปรุง และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ท่ีมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วนให้มากขึ้น โดยเฉพาะการออกแบบการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เพื่อน าผู้เรียนไปสู่เป้าหมายจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นให้
ผู้เรียนฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหา และฝึกเรียนรู้ด้วยตนเอง 
              ๖) สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง
สถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนทุกคนรักษ์ส่ิงแวดล้อม เป็นคนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นไทย มีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีความเป็นประชาธิปไตย และใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตดี
อยู่แล้ว แต่ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และการให้ความร่วมมือ 
ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน ผู้น าชุมชนกับสถานศึกษาให้มากยิ่งขึ้นด้วยการร่วมกันจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่ง
เรียนรู้อื่น ๆ ท้ังนี้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตลอดจนการสืบทอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่กับท้องถิ่น
ตลอดไป 
             ๗) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ 
ปลูกฝังคุณธรรม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่เทคโนโลยี โดยใช้กิจกรรมต่าง ๆ สร้างการเรียนรู้ ซึ่งสถานศึกษา
ประสบผลส าเร็จในด้านการด าเนินการดีอยู่แล้ว สถานศึกษาควรพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดไป และควรเพิ่มกิจกรรมการพัฒนาให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะงานส่งเสริมท่ีให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตาม
แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง 
            ๘) สถานศึกษามีผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาโดยผู้เรียนได้
เรียนรู้เกี่ยวกับงานเกษตรตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการกองทุนหมุนเวียนเพื่ออาหารกลางวันตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นโครงการซึ่งมีกิจกรรมดีอยู่แล้ว จึงควรด าเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดย
เพิ่มสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตร แหล่งเรียนรู้และจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีความเช่ียวชาญในงานเกษตร
แต่ละด้านให้มากขึ้นเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป 

 



๒๒ 
 

 
 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
รอบ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)  โรงเรียนบ้ำนหว้ยทอง 

 
 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (ประถมและมัธยมศึกษำ) 
น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภำพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ๑๐.๐๐ ๙.๕๔ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๔๒ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๘.๘๘ ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๔  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๘.๘๓ ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๐.๑๗ พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๖ ประสิทธิพลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ  

๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการจัดการ
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๔.๖๑ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อน
เป็น เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม    

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๓.๒๕ ดี 



๒๓ 
 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ต้ังแต่  ๘๐  คะแนนขึ้นไป        ใช่      ไม่ใช่ 

 มีตัวบ่งช้ีท่ีได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย  ๑๐  ตัวบ่งช้ี  จาก  ๑๒  ตัวบ่งช้ี      ใช่      ไม่ใช่ 

 ไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีมาระดับคุณภาพต้องปรับปรุง  หรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน     ใช่      ไม่ใช่ 
สรุปผลกำรตัดกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสถำนศึกษำในภำพรวม 
  สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ      ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

รอบ 4 (พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕63)  โรงเรียนบ้ำนห้วยทอง 
 

 

กำรศึกษำปฐมวัย 
 

 

ระดับคุณภำพ 

๑. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  ดี 
๒. ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ และกำรเล่น ดี 
๓. ด้ำนคุณภำพเด็ก      ดี 

รวมคะแนน ระดับคุณภำพ ดี 
สรุปผลกำรตัดกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสถำนศึกษำในภำพรวม 
  สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ      ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

ระดับคุณภำพของ สมศ. 
          ดีเยี่ยม       เหมาะสม เป็นไปได้  น่าเช่ือถือ  ต่อเนื่อง เป็นต้นแบบ  
          ดีมำก        เหมาะสม เป็นไปได้ น่าเช่ือถือ  ต่อเนื่อง  
          ดี             เหมาะสม เป็นไปได้ น่าเช่ือถือ  
          พอใช้        เหมาะสม เป็นไปได้ น่าเช่ือถือ ไม่ครบบางประเด็น  
          ปรับปรุง    ไม่สามารถด าเนินการได้เป็นส่วนใหญ ่ 

 
 

 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (ประถมและมัธยมศึกษำ) 

 

ระดับคุณภำพ 
 

๑. ด้ำนคุณภำพเเรียน  ดี 
๒. ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร     ดี 
๓. ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส ำคัญ  ดี 

รวมคะแนน ระดับคุณภำพ ดี 
สรุปผลกำรตัดกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสถำนศึกษำในภำพรวม 
  สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ      ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

ระดับคุณภำพของ สมศ. 



๒๔ 
 

          ดีเยี่ยม     หมายถึง  สถานศึกษาด าเนินการตามเกณฑ์ครบถ้วนสมบูรณ์เหมาะสมเป็นไปได้กระบวนการ
และผลการประเมินคุณภาพมีความเช่ือถือได้ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียนและมีพัฒนาการต่อเนื่องเป็นท่ึพึง
พอใจของทุกฝ่าย และมีนวัตกรรมหรือแบบอย่างท่ีดี 
          ดีมำก       หมายถึง  สถานศึกษาด าเนินการตามเกณฑ์ครบถ้วนสมบูรณ์เหมาะสมเป็นไปได้กระบวนการ
และผลการประเมินคุณภาพมีความเช่ือถือได้ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียนและมีพัฒนาการต่อเนื่อง 
          ดี            หมายถึง  สถานศึกษาด าเนินการตามเกณฑ์ครบถ้วนสมบูรณ์เหมาะสมเป็นไปได้กระบวนการ
และผลการประเมินคุณภาพมีความเช่ือถือได้ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน  
          พอใช้       หมายถึง  สถานศึกษาด าเนินการได้อย่างเหมาะสมเป็นไปได้กระบวนการและผลการประเมิน
คุณภาพมีความเช่ือถือได้ เป็นไปตามเกณฑ์ แต่ไม่ครบถ้วนในบางประเด็น 
          ปรับปรุง    หมายถึง  สถานศึกษาไม่สามารถด าเนินการได้เป็นส่วนใหญ ่ 

 
 

ส่วนที่  2 
ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 

วิธีกำรบริหำรจัดกำร 

 โรงเรียนบ้านห้วยทอง แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ ข่ายงานได้แก่งานบริหารวิชาการ งานบริหาร
งบประมาณ  งานบริหารงานบุคลากรและงานบริหารท่ัวไป  โดยผู้บริหารยึดหลักการบริหาร หรือเทคนิคการ
บริหารแบบมุ่งคุณภาพท้ังองค์การ( Total Quality Management) ซึ่งเป็นการบริหารอย่างเป็นระบบโดยมุ่งให้
เกิดคุณภาพในทุกขั้นตอน ทุกกิจกรรม ทุกกระบวนการ และทุกส่วนของหน่วยงาน    มีหลักการท่ีส าคัญ ๓  
ประการดังนี้ 

1. การมุ่งเน้นความส าคัญของผลผลิต  การท างานทุกขั้นตอนมุ่งความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป็นส าคัญ 
2. การปรับปรุงกระบวนการท างาน  เพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจะต้องมีการปรับ       

ปรับปรุงกระบวนการท างานอยู่เสมอ โดยคิดและกระท าภายใต้กรอบวงจร PDCA (Plan , Do, Check,  Action)                           
3. การให้ทุกคนมีส่วนร่วม  ทุกคนในองค์การมีภาระหน้าท่ีชัดเจน และรับผิดชอบภาระงานท่ีได้รับ

มอบหมาย โดยการท างานเป็นทีม (Teamwork) ระบบการบริหารงานแบบมุ่งคุณภาพท้ังองค์การ  

นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความส าคัญยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การ
สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการต้ังครรภ์จนถึง
ปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงาน รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพวัย
ผู้สูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 และพหุปัญญาของมนุษย์
ท่ีหลากหลาย และประเด็นอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 



๒๕ 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

 

หลักกำรตำมนโยบำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และ
แผนย่อยท่ี 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมท้ังแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา และ
นโยบายรัฐบาลท้ังในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิต และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 นอกจากนี้ยังสนับสนุนการขับเคล่ือนแผนแบก
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2568) 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2568) รวมท้ังนโยบายและแผนต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต จะได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ให้เป็นคนดี คนก่ง มี
คุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัด
การท างานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อสร้าความเช่ือมั่นให้กับสัดม และผลักดันให้การจัดการศึกษามี
คุณภาพและประสิทธิภาพจึงก าหนดนโยบายประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

1. ปลดล็อก ปรับเปล่ียน และเปิดกว้าง ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาก าลังคนโดยมุ่งปฏิรูป
องค์การเพื่อหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี  
ด้านกฎหมาย ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมท้ังการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการ
บริหารงานและการจัดการศึกษา 

2. ปลดล็อก ปรับเปล่ียน และเปิดกว้าง ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการ
จัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีสมารถตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

3. ปลดล็อก ปรับเปล่ียน เปิดกว้าง ท่ีเป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายการศึกษายกก าลัง
สอง (Thailand Education Eco - System: TE2S) การศึกษาท่ีเข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand โดยให้
ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วนร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง ขั้นตอน และ
วิธีการด าเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน 

 

จุดเน้นประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

1. ICT (Information and Communication Technologies) เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร
ประกอบด้วย 7 เรื่องย่อย ได้แก่  

   1.1 Data Center ศูนย์ข้อมูลกลาง  

   1.2 Big Data ข้อมูลขนาดใหญ่ (คลังข้อมูล การน าข้อมูลมารวมกัน)  
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   1.3 Platform (e-library e-learning และ Teaching Resource Platform) 

   1.4 e-book  

   1.5 e-office e-mail และ document  

   1.6 ระบบบริหารจัดการห้องเรียน School และ Classroom Management  

   1.7 โครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure (Internet) 

2. การจัดการองค์ความรู้และยกระดับทักษะท่ีจ าเป็น เน้นพัฒนาความรู้และสมรรถนะด้าน Digital Literacy 
ส าหรับผู้เรียนท่ีมีความแตกต่างกันตามระดับและประเภทของการจัดการศึกษา เช่น STEM Coding เป็นต้น 

3. การศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานท า พัฒนา 3 ทักษะหลัก ได้แก่ 1) โลกทัศน์อาชีพ 2) การ
เสริมทักษะใหม่ (Up Skl) และ 3) การเพิ่มทักษะใหม่ท่ีจ าเป็น (Re-Skills) ให้แก่กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย  

   3.1 ผู้อยู่ในระบบการศึกษา (การศึกษาข้ันพื้นฐาน และอาชีวศึกษา)  
   3.2 ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา  
   3.3 วัยแรงาน  
   3.4 ผู้สูงอายุ เพื่อให้มีทักษะและสมรรถนะสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล

และอาชีพท่ีเกิดขึ้นใหม่ (Digital Disruption) โดยเน้นเพิ่มบทบาทของ กศน. ในการ Re-Skills ด้านอาชีวศึกษา
กับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

4. การต่างประเทศ เน้นภารกิจท่ีต้องใช้ความร่วมมือระดับนานาชาติในการจัดหาครูชาวต่างชาติให้แก่
สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อจัดการศึกษาในสถานศึกษา 2 ด้านหลัก ๆ ได้แก่  

   4.1 ด้านภาษาต่างประเทศ  
   4.2 ด้านวิชาการ โดยเฉพาะอาชีวศึกษา 

 

5. กฎหมายและระเบียบ เน้นแผนงาน 2 เรื่อง ท่ีบรรจุอยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประกอบด้วย 

   เรื่องท่ี 1 : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศโดยพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ชาติฉบับใหม่และกฎหมายล าดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ได้แก่ 

     - การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมีการทบทวน จัดท า แก้ไขและปรับปรุงกฎหมาย 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

     - การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพื่อการจัดการศึกษา 

   - การขับเคล่ือนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

   - การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ 

   - การจัดต้ังส านักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ 
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   เรื่องท่ี 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป 3 ประเด็น ได้แก่ 
สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา พื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา การปรับปรุงโครงสร้างของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

6. ระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร โดยรวบรวมหลักสูตรวิชาการของแต่ละหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการจัดฝึกอบรมให้แต่ละกลุ่มเป้าหมายและใช้ประโยชน์จาก
สถาบันพัฒนาท่ีมีอยู่แล้ว เช่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นหน่วยงานกลางใน
การจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถนะให้แก่บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับ
ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ครู อาจารย์ และบุคลากรอื่น ๆ) รวมท้ังพัฒนายกระดับให้เป็นสถาบัน
ฝึกอบรมระดับนานาชาติ 

7. การประชาสัมพันธ์ โดยจัดต้ังศูนย์ประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการผลิตส่ือและจัดท าเนื้อหา (Content) เพื่อเผยแพร่ผลงาน กิจกรรมและการ
เข้าร่วมงานต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานในภาพรวมของ ศธ. 

8. การพัฒนาเด็กปฐมวัย ด าเนินการขับเคล่ือนนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

9. การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
10. การรับเรื่องราวร้องทุกข์ท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร

จัดการ เช่น การยกระดับตอบรับอัตโนมัติเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Call Center ด้านกฎหมาย) การวางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ 

11. การปฏิรูปองค์กรและโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 
12. การพัฒนาครู ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้มีมาตรฐานวิชาชีพท่ีสูงขึ้น 
13. การศึกษายกก าลังสอง โดย 
   - พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ท่ีจ าเป็น เพื่อท าหน้าท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train the Trainer) 

และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: 
HCEC) 

   - จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ www.deep. go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้างให้ภาคเอกชน
สมารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform 
:DEEP) 

   - ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 
(Excellence Individual Development Plan: EIDP) 

   - จัดท า "คู่มือมาตรฐานโรงเรียน" เพื่อก าหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพื้นฐานท่ีจ าเป็น 

กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 



๒๘ 
 

   - มุ่งเน้นการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานท าด้วยคุณภาพ โดยสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา และเติม
เต็มช่องว่างระหว่างทักษะ (Full fll Skil Gaps) โดยขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน 
เน้นร่วมมือกับสถานประกอบการช้ันน า (Tailor-made Curriculum) ขับเคล่ือนความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนสู่มาตรฐานนานาชาติ 

   - มุ่งเน้น Re-Skills, Up Skill และ New Skill การฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน รวมท้ังผลิตก าลังแรงงาน
ท่ีมีคุณภาพตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นท่ี เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
และสถานประกอบการ 

   - มุ่งเน้นพัฒนาศูนย์ประสานงานกลางการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (TVET Excellence 
Center) สู่มาตรฐานสากล ผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ รวมถึงการน านวัตกรรม Digtal เพื่อมุ่งสู่การอาชีวศึกษาดิจิทัล 
(Digital College) 

   - มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ผู้เรียนเพื่อ
การด ารงชีวิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสด์และทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 (Technical Vocational 
Education and Training: TVET, Student Skill Set) รวมท้ังให้ความร่วมมือในการพัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้เรียนผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศและการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ 

   - มุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณผู้เรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษา สร้างภาพลักษณ์สถานศึกษาอาชีวศึกษา 
เพื่อดึงดูดให้ผู้ท่ีสนใจเข้ามาเรียน 

   - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือ
ปฏิบัติท่ีทันสมัย 

กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

   - ขับเคล่ือนพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 

   - ส่งเสริมให้ผู้เรียนท่ียุติการศึกษาท้ังก่อนและหลังส าเร็จการศึกษาภาคบังคับให้ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาจนส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ 

กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

   - เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์
ด้านส่ิงแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

   - ส่งเสริมการพัฒนาส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ และ
สร้างรายได้การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

   - ฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษาการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

     - ปฏิรูปองค์การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน 

     - ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ ท่ีเป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงาน 
โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
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   - ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

   - พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 

กำรขับเคลื่อนนโยบำยและจุดเน้นสู่กำรปฏิบัติ 

1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน้นเป็นกรอบแนวทางใน
การวางแผนและจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทวงศึกษาธิการได้
ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ 

2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคล่ือนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ
ระดับพื้นท่ี โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักตรวจ
ราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ้ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามล าดับโดยมีบทบาทภารกิจในการ
ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ 

3. กรณีมีปัญหาในเชิงพื้นท่ีหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและด าเนินการแก้ไข
ปัญหาในระดับพื้นท่ีก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมท้ังรายงานต่อคณะกรรมการติดตามฯ 
ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามล าดับ 

อนึ่ง ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานท่ีปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าท่ี (Function) 
งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Asenda) และงานในเชิงพื้นท่ี (Area) ซึ่ง ได้ด าเนินการอยู่ก่ อนเมื่อรัฐบาล หรือ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นอกเหนือจากท่ีก าหนดหากมีความ
สอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดนั้นข้างตัน ให้ถือเป็นหน้าท่ีของส่วนราชการหลักและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วย
เช่นกัน 
 นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

        ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษาก าหนดให้มีการพัฒนาเด็กต้ังแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะท่ีดีสมวัยทุกด้านโดยการ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลในศตวรรษท่ี21ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ี
หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานมีทักษะท่ีจ าเป็นของโลก
อนาคตสามารถแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองท่ีรู้สิทธิและหน้าท่ี มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 

      ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น 
“การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาท่ีมี
คุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2565  ดังนี้ 

1. ด้ำนควำมปลอดภัย 
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1.1 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
และสถานศึกษาจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบรวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดี 
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
  
 

2.  ด้ำนโอกำส 
     2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการท่ีดี ท้ังทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 

สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
      2.2  ด าเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตาม
ศักยภาพและความถนัดของตนเองรวมท้ังส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
       2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้ออก
จากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างเท่าเทียม
กัน 

     2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีทักษะในการ
ด าเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพพึ่งตนเองได้อย่างมีศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 3.  ด้ำนคณุภำพ 
      3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะท่ีจ าเป็นของโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน  เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง  
      3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการเลือก
ศึกษาต่อเพื่อการมีงานท า 
      3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-based Curriculum) ท่ีเน้นการ
พัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจ าเป็นในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) 
รวมท้ังส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบ
การวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
     3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการ
พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
 4.  ด้ำนประสิทธิภำพ 
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    4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือน                  
บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
    4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียน               
ท่ีสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี 
    4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ท่ีมีจ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3               
น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
    4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาท่ีต้ังในพื้นท่ีลักษณะ
พิเศษ 
    4.5 สนับสนุนพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพิ่มความ
คล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    4.5 พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 

นโยบำยส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 3 

  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได้ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ                 
กลยุทธ์ เป้าประสงค์  และแนวทางในการด าเนินการดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
สร้างคุณภาพผู้เรียน สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน 

พันธกิจ 
 

 1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
 2. พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนอัจฉริยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ และได้รับโอกาสในการแข่งขันในทุก
ระดับ   
 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนระบบบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ท่ัวถึงและเท่าเทียม 
 6. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามศาสตร์พระราชา และ
น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปใช้ในการด ารงชีวิต 
 7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 
 8. ส่งเสริมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

ค่ำนิยม 
 

  คุณภาพคู่คุณธรรม เป็นองค์กรช้ันน าในการจัดการศึกษา 
 

เป้ำประสงค์ 
               



๓๒ 
 

  1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
  2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ และได้รับโอกาสในการแข่งขันทุกระดับ 
  3. ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
  4. มีระบบบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
  5. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง 
  6. ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามศาสตร์พระราชา และน้อมน า
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปใช้ในการด ารงชีวิต 
  7. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ 
  8. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ 
 

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน 6 ยุทธศาสตร์  ได้แก่  
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ยุทธศำสตร์ที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและ

ลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา  
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของมนุษย์และของชำติ  

ตัวชี้วัดที่  

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการ 
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิดท่ีถูกต้อง
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  

3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรั บมือ กับภัยคุกคาม          
ทุกรูปแบบท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น  
  4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นท่ีเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ี
ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นท่ีสูง ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริหารด้านการศึกษา                    
ขั้นพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี 



๓๓ 
 

5. จ านวนสถานศึกษาท่ีน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ                     
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  

6. จ านวนสถานศึกษาท่ีจัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออก
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดี ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม  

ยุทธศำสตร์ที่ 2  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  

ตัวชี้วัดที่ 
1. จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ท่ีสอดคล้องกับทักษะท่ีจ าเป็น   

ในศตวรรษท่ี 21   
                    2.  ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะท่ีจ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 
Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่อง วิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA  

3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ  

ยุทธศำสตร์ที่ 3  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  

ตัวชี้วัดที่  
1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C)  
2. ร้อยละของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐาน

ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด  
3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา   
4. ร้อยละผู้เรียนท่ีจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีทักษะการเรียนรู้         

ท่ีเช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้  

5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิตสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข               
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิดสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมท่ีเป็น พหุวัฒนธรรม  

6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะท่ีดี สามารถด ารงชีวิต
อย่างมีความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ  

7. ครู มีการเปล่ียนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะ                   
การเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้  

ยุทธศำสตร์ที่ 4    ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และ 
                      ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ  



๓๔ 
 

ตัวชี้วัดที่ 

1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน  
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอและเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพ

ข้อเท็จจริงโดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพื้นท่ีภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีต้ังของสถานศึกษา และ
ความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ  

3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ  

4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  

5.  สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพื้นท่ี  
6. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวท่ีมีประสิทธิภาพ  
8. สถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้

ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ยุทธศำสตร์ที่ 5   ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ตัวชี้วัดที่  

1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ท่ีถูกต้องและสร้างจิตส านึก                 
ด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ท่ีบ้านและชุมชนเช่น การส่งเสริมอาชีพท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ  

2. สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ                
และมีการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณกาซคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน  

3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะมาใช้ประโยชน์
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้อง  

4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชนเรียนรู้ด้านการ
ลดใช้พลังงานการจัดการขยะและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ  

5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ในการด าเนิน
กิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและท่ีบ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint  ในรูปแบบ QR CODE และ Paper 
less   

6. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และด าเนินการจัดท างานวิจัย                 
ด้านการสร้างส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมได้  
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7. ครูและนักเรียนสามารถน าส่ือนวัตกรรมท่ีผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ ในโรงเรียน           
การจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 4.0  

8. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานท่ีให้เป็น
ส านักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและ
ชุมชน  

ยุทธศำสตร์ที่ 6  ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  

ตัวชี้วัดที่  
1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ 
2. สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานท่ีมีความทันสมัย 

ยื ด ห ยุ่ น  ค ล่ อ ง ตั ว สู ง  พ ร้ อ ม ท่ี จ ะ ป รั บ ตั ว ใ ห้ ทั น  ต่ อ ก า ร เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง ข อ ง โ ลก อ ยู่ ต ล อ ด เ ว ล า  
เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีสนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล  

3. สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา น านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ท้ังระบบ  

4. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

5. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส                
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  

6. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการผู้เรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด  

7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลท่ีสามารถเช่ือมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การ
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (Big Data Technology)  

8. สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อ
สนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา  

9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  
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ทิศทำงและนโยบำยประจ ำปีกำรศึกษำ  2565 ของโรงเรียนบ้ำนห้วยทอง 

วิสัยทัศน์  (VISION) 
      -“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขในสังคม” 

     -“ผู้เรียน” หมายถึง เด็ก เยาวชน  นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ท่ีได้รับการศึกษาจาก
กระทรวงศึกษาธิการ 
    -“มีความรู้คู่คุณธรรม” หมายถึง ความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน 
สติปัญญา แบ่งปัน ซึ่งเป็น 2 เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    -“มีคุณภาพท่ีดี” หมายถึง มีอาชีพ มีความมั่งคง มั่งค่ัง และยั่งยืนในการด ารงชีวิต 
    -“มีความสุข” หมายถึง ความอยู่ดีมีสุข สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร มีความสามัคคีปรองดอง  
  -“สังคม” หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก 

 

พันธกิจ  (MISSION) 
   ๑. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภท สู่สากล 

    ๒. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม 
              ๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

 

ปรัชญำโรงเรียน (philosophy) 
            นตถิ ปัญญา สมา อาภา   “ แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี ” 
 

ค ำขวัญโรงเรียน (motto) 

           “ จรรยาดี  กีฬาเด่น  เน้นวิชาการ ” 
 

 อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ (school identity) 
    “ปลูกฝังคุณธรรม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่เทคโนโลยี 
 

เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ (particulary)  
       “ กีฬาล้ าเลิศ เชิดชูคุณธรรม” 

สีประจ ำโรงเรียน 
     แดง – น้ าเงิน 

เป้ำประสงค์  (GOAL) 
  1. ประชากรในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษา อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
              การศึกษาระดับปฐมวัย การศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  2. ผู้เรียนมีคุณธรรมน าความรู้และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
  3. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพได้มาตรฐานท้ังทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา 
  4. เป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลโพนสูง และสร้างเครือข่ายการศึกษาท้ัง 5 โรงเรียน  
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  5. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้เพื่อให้เอื้อต่อการเรียนการสอน 
  6. ชุมชน วัด เอกชน และองค์กรอื่นเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  7. น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 8. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะ
ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองและปรับตัวต่อการ
เป็นพลเมืองและพลโลกท่ีดี 

กลยุทธ์กำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ  (strategies ) 
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร ส่งเสริมความสามรถ 

ด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และขยายโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐานของประชากรวัยเรียน
อย่างกว้างขวางและท่ัวถึง 
  2. พัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน  ท้ังทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์  สังคม 
  3. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความส านึกความเป็นชาติและการปกครองในระบบประชาธิปไตย น้อม
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และค่านิยมท่ีดี 

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 

  5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามแนวทางการกระจายอ านาจ หลักธรรมาภิบาล และเน้น
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษา 
 กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร ส่งเสริมความสามรถ 
ด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และขยายโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐานของประชากร 
วัยเรียนอย่างกว้างขวางและท่ัวถึง 
 1.1  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ 
 1.2  ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2564  
ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 
          1.3  ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาการจัดการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตร 
พุทธศักราช 2560 
          1.4  ส่งเสริมพัฒนาการและทักษะทางวิชาการให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
           1.5  ส่งเสริมพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ 
   1.6  ขยายโอกาสให้เด็กและเยาวชนในวัยการศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนอย่างท่ัวถึง 
          กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน  ท้ังทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์  สังคม 
  2.1  ส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา  อารมณ์  สังคม 
         2.2  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  การแก้ปัญหา การท างานร่วมกัน
กับผู้อื่น  การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
   กลยุทธ์ที่ 3  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความส านึกความเป็นชาติและการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และค่านิยมท่ีดี 
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3.1 ปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน เพื่อให้เด็กมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  3.2  ปลูกฝังจิตส านึกในความเป็นไทย และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันม ี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

            3.3 ส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ และการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   3.4 ส่งเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และค่านิยมท่ีดี 
  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 
      4.1  ส่งเสริมครูและบุคลากรทุกคนให้ได้รับการพัฒนา  โดยการอบรมพัฒนาเชิงปฏิบัติการ 
การศึกษาดูงาน การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา  
                     4.2  ส่งเสริมพัฒนากระบวนการบริหารสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม
และหลักธรรมาภิบาล 
  กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามแนวทางการกระจายอ านาจ เน้นการมี 
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาล       

       5.1  เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
            5.2  พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบคณะกรรมการสถานศึกษา 
      5.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน  เอกชนและองค์กรอื่นในการจัดการศึกษา 
         5.4  ส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการบริหารสถานศึกษา 
   5.5  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ท้ังภายในและนอก 
          

กระบวนกำรพัฒนำคุณภำพของโรงเรียนบำ้นห้วยทอง 

แนวทำงกำรพัฒนำโรงเรียนบ้ำนห้วยทอง ปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
1. จัดกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นทุกระดับช้ัน อย่างต่อเนื่อง  
2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ให้สูงขึ้นโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญโดยค านึงถึง 

ความสามารถของบุคคลนั้น  

3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้รูปแบบห้วยทองโมเดล สู่เป้าหมาย 5 Q (HUAITHONG MODEL)  
4. โรงเรียนบ้านห้วยองเข้ารับการประเมินคุณภาพ การศึกษาท้ังจากภายในและภายนอกอย่างมีระบบ  
5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และทักษะการด ารงชีวิตในสังคมท่ีเปล่ียนแปลง  
6. ให้ความช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษให้มีการพัฒนาการศึกษาตาม ความเหมาะสม

และเต็มตามศักยภาพ  
7. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21  
8. นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
9. ให้สังคมมีส่วนร่วมในส่งเสริมการศึกษาทุกรูปแบบ 
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กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนบ้ำนห้วยทอง  
โดยใช้ HUAITHONG MODEL สู่เป้ำหมำยคุณภำพ 5Q 

  

กระบวนกำรขับเคลื่อนโดยใช้ HUAITHONG MODEL  
1. บริบทโรงเรียนบ้ำนห้วยทอง    H : (Huaithohg School) โรงเรียนบ้านห้วยทอง สังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3  ต้ังอยู่ หมู่ท่ี ๓ ต าบลโพนสูง อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย  เดิมเรียกว่า
โรงเรียนบ้านกกก่อ  ต้ังขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๑  ใช้ศาลาท่ีพักคนเดินทางเป็นสถานท่ีจัดกิจกรมการเรียนการสอน
ให้กับผู้รับบริการในพื้นท่ี ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๑๗ คณะครู นักเรียน และประชาชนในหมู่บ้านได้ช่วยกันรื้อย้าย
โรงเรียนมาต้ังอยู่ในหมู่บ้านในปัจจุบันโดยใช้ช่ือว่า“โรงเรียนบ้านห้วยทอง” 

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านห้วยทอง เปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาล 3 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  สถานท่ีต้ัง 
ต้ังอยู่บริเวณเนินภูเขา มีทิวทัศน์ท่ีสวยงาม รอบๆบริเวณมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาท่ีสลับซับซ้อน มีล าห้วย
ไหลผ่านพื้นท่ีรอบๆโรงเรียน มองไปท าให้เกิดทิวทัศน์ท่ีสวยงามมีอากาศถ่ายเทตลอดเวลา ในช่วงฤดูหนาวบริเวณ
รอบโรงเรียนจะเต็มไปด้วยไอหมอกขาวที่ปกคุมท่ัวโรงเรียน 

โรงเรียนบ้านห้วยทอง เป็นสถานศึกษาท่ีให้การศึกษาแก่เยาวชน เพื่ออบรมบ่มนิสัยให้ทุกคนเป็นคนดีมี
ความรู้มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ครูจ าเป็นต้องสร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาเด็ก
ท้ังในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา การจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียน และรอบๆบริเวณห้องเรียนก็
เป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งท่ีท าให้การพัฒนาด้านต่าง ๆ ของนักเรียนได้พัฒนาอย่างสมบูรณ์ ท้ังยังเอื้อให้การจัดการ
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เรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและทางราชการเพราะสภาพแวดล้อมดี มีผลต่อการจัดการเรียนการ
สอนเป็นอย่างมาก ตลอดจนมีผลต่อการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม เป็นคน 
เก่ง  ดี  มีสุข    
          ปรัชญำโรงเรียน        นตถิ ปัญญา สมา อาภา    แปลว่า  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 

ค ำขวัญโรงเรียน    จรรยาดี  กีฬาเด่น  เน้นวิชาการ 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน    กีฬาล้ าเลิศ เชิดชูคุณธรรม 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน    ปลูกฝังคุณธรรม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่เทคโนโลยี  
 

2. ควำมสำมัคคีเป็นหนึ่งเดียว U : (Unity) หมายถึง ความสามัคคี,ความพร้อมเพรียงกัน,การรวมมือ
กันในการจัดการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยทองโดยใช้  HUAITHONG MODEL สู่
เป้าหมายคุณภาพ 5Q    

การด าเนินงานของโรงเรียนบ้านห้วยทอง ได้สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประสานความร่วมมือกัน ในจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ 
และมีทักษะท่ีจ าเป็นของโลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคน เก่ง  ดี  มีสุข พร้อมท้ังสร้างความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน ร่วมก าหนดความมุ่งหมาย และ 
นโยบาย รวมถึงให้ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษา ความสนับสนุนทางด้านทรัพยากร 
ก าลังคน และทุนทรัพย์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน ในขณะเดียวกันก็มีความเจริญก้าวหน้าและเกิด
ประโยชน์ท้ังของโรงเรียน ชุมชนและสังคมประเทศชาติต่อไป 

3. กระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีสว่นร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมกำรเรียนรู้ผ่ำน
กำรปฏิบัติที่หลำกหลำย    A : (Active Learning)  เพื่อพัฒนาให้ครูเป็นผู้ออกแบบการจัดการเรียนรู้ Q2 
(Quality Teacher) คือครูคุณภาพ มุ่งสู่ผู้เรียนให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีพึ่งประสงค์ Q1  (Quality 
Student) คือนักเรียนคุณภาพ  

โรงเรียนบ้านห้วยทอง ได้ด าเนินการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning เป็น
กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติท่ี
หลากหลายรูปแบบ เช่น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การระดมสมอง การแลกเปล่ียนความคิดเห็น และการท า
กรณีศึกษา เป็นต้น โดยกิจกรรมท่ีน ามาใช้ควรช่วยพัฒนาทักษะการ คิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การ
ส่ือสาร/น าเสนอ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม บทบาทของผู้เรียนนอกจากการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและผู้เรียนกับ ผู้เรียนด้วยกันด้วย ผู้สอนควรลดบทบาท
ในการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียนในลักษณะการบรรยายลง และเพิ่มบทบาท ในการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความ
กระตือรือร้นท่ีจะท ากิจกรรมต่างๆ รวมถึงการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมในการเรียนรู้ 

 ลักษณะของกำรเรียนแบบ Active Learning  
1. เป็นการพัฒนาศักยภาพการคิดการแก้ปัญหาและการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้  
2. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดระบบการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้โดยมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันใน 

รูปแบบของความ ร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน  
3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด  
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4. เป็นกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูลข่าวสารสารสนเทศสู่ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และประเมินค่า  

5. ผู้เรียนได้เรียนรู้ความมีวินัยในการท างานร่วมกบัผู้อื่น  
6. ความรู้เกิดจากประสบการณ์และการสรุปของผู้เรียน  
7. ผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง  

ตัวอย่ำงวิธีกำรสอนที่เน้นกำรเรียนแบบ Active Learning  
1. แบบระดมสมอง (Brainstorming)  
2. แบบเน้นปัญหา/โครงงาน/กรณีศึกษา (Problem/Project-based Learning/ 

Case Study)  
3. แบบแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing)  
4. แบบแลกเปล่ียนความคิด (Think – Pair – Share)  
5. แบบสะท้อนความคิด (Student’s Reflection) 
6. แบบต้ังค าถาม (Questioning-based Learning)  
7. แบบใช้เกม (Games-based Learning) 

4.  นวัตกรรม  I : (Innovation)   “นวัตกรรมการศึกษา (Educational Innovation )” หมายถึง 
นวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการ
เรียนรู้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษา และ
ประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วย ในปัจจุบันมีการใช้นวัตกรรมการศึกษามากมายหลายอย่าง ซึ่งมีทั้ง
นวัตกรรมท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายแล้ว และประเภทท่ีก าลังเผยแพร่ เช่น การเรียนการสอนท่ีใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน (Computer Aids Instruction) การใช้แผ่นวิดีทัศน์เชิงโต้ตอบ ( Interactive Video) สื่อหลาย
มิติ (Hypermedia) และอินเทอร์เน็ต [ Internet] วิจัยในช้ันเรียน เหล่านี้ เป็นต้น  

โรงเรียนบ้ำนห้วยทอง มีนวัตกรรมทำงกำรศึกษำที่ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะ
การเรียนรู้และทักษะท่ีจ าเป็นของโลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคน เก่ง  ดี  มีสุข มีคุณธรรมจริยธรรม 
ตามหลักธรรมค าสอน พระบรมราโชบาย รัชกาลท่ี ๑๐  ค่านิยมหลักของคนไทย  ๑๒ ประการ  เช่น  นวัตกรรม  
3 : 4 : 12 

 

5.  เทคโนโลยี   T : (Technology)  เทคโนโลยี (Technology) คือ การใช้ความรู้ เครื่องมือ  ความคิด  
หลักการ  เทคนิค  ความรู้  ระเบียบวิธี กระบวนการตลอดจน ผลงานทางวิทยาศาสตร์ท้ังส่ิงประดิษฐ์และวิธีการ 
มาประยุกต์ใช้ในระบบงานเพื่อช่วยให้เกิดการเปล่ียนแปลงในการท างานให้ดียิ่ง ขึ้นและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานให้มีมากยิ่งขึ้น 

โรงเรียนบ้านห้วยทอง  ได้จัดกระบวนการเรียนการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-
19 ท าให้ทุกคนไม่สามารถออกไปข้างนอกได้ นักเรียนทุกช้ันปีจึงต้องเรียนผ่านทางระบบออนไลน์ตามแต่ท่ีละ
สถาบันที่ตนเองสังกัดได้ก าหนดไว้ เกิดเป็นท่ีวิพากษ์วิจารณ์กันในวงกว้างถึงความเหมาะสม รวมไปถึงแนวทางและ
วิชาในการเรียน ความจริงแล้ว การเรียนออนไลน์นั้นเกิดขึ้นมานานแล้วโดยมีช่องการเรียนการสอนทางไกล 
เรียกว่า DLTV นั่นเองDLTV คือการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เกิดจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ



๔๒ 
 

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) เผยแพร่ภาพไปท่ัวประเทศ ส่วนใหญ่แล้วผู้เรียนคือนักเรียนท่ีเรียนใน
โรงเรียนพื้นท่ีห่างไกล ท่ีอาจมีจ านวนครูผู้ช านาญการจ ากัด และไม่มีความรู้เช่ียวชาญในบางวิชา ก็จะให้เรียนผ่าน
ทางช่องนี้แทน นอกจากนี้คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยทองได้จัดกระบวนการเรียนการสอนผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย 
ได้แก่ Online ผ่าน Google Meet และ Line  

6.  สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง มีสุขภำวะท่ีดี  H : (Healthy)  
โรงเรียนบ้านห้วยทอง มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  

แผนการจัดการเรียนการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างเสริมให้“ผู้เรียนเป็นสุข”โดยการ 
ปรับสภาพเพื่อลดปัจจัยเส่ียงเพิ่มพฤติกรรมสุขภาพ จัดโครงสร้างและระบบต่างๆ ให้โรงเรียน สภาพแวดล้อม 
ครอบครัว และชุมชนเป็นพื้นท่ีปลอดภัย และส่งเสริมสุขภาวะของผู้เรียนท้ัง ด้านกาย ใจ สังคม และปัญญา เพื่อให้
ผู้เรียนมีทักษะท่ีจ าเป็นต่อการรับการเปล่ียนแปลงสู่โลกยุคเทคโนโลยีดิจิตอล และมีทักษะท่ีจ าเป็นของโลกใน
ศตวรรษท่ี 21   ตัวอย่างโครงการ  เช่น โครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. โครงการกีฬานักเรียนสัมพันธ์  โครงการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โครงการโรงเรียนปลอดขยะ
รักษาส่ิงแวดล้อม 

7. องค์กร   O : (Organization)  การบริหารจัดการองค์สู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทองได้ให้
ความส าคัญและมุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการงาน เพื่อประโยชน์ของผู้เรียน สังคม
ชุมชนและประเทศชาติซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบาย
การของผู้อ านวยการท่ีมีเจตนารมณ์ท่ีต่อต้านการทุริตทุกรูปแบบเพื่อเป็นการสร้างบรรทัดฐานให้ครูและบุคคลากร
ทางการศึกษามีทัศนคติ ค่านิยม  ในการปฏิบัติงานโดยยึดหลักการมีคุณธรรมจริยธรรม  มีความโปร่งใส และมี
ความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าท่ี สร้างความเข้มแข็งให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลโดยยึดถือจนเป็นวัฒนธรรมองค์ท่ีดีมีคุณภาพด้านการศึกษาสืบไป 

8.  เครือข่ำยกำรจัดกำรศึกษำ  N : (Network)   โ ร ง เ รี ยนบ้ านห้ วยทอง  จะมีปร ะ สิทธิ ภาพมี
ประสิทธิผลได้ จ าเป็นท่ีสถานศึกษาต้องอาศัยการมีเครือข่ายและการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   งบประมาณ วัสดุ
ปกรณ์   ครุภัณฑ์ต่างๆ  ไม่จ ากัดอยู่เพียงแค่งบประมาณของแผ่นดินท่ีได้รับการจัดสรร  สถานศึกษาสามารถระดม
ได้ทุกภาคส่วน  นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถระดมท้ังความคิดสติปัญญา  แรงกาย  แรงใจ  พลังสมอง  ของทุก
องค์และชุมชนในท้องถิ่นมาท าการพัฒนาการศึกษาของชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้สู่ความเป็นสากลต่อไป   และ
พระราชบัญญัติการศึกษาของชาติซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารและจัดการศึกษา  ยังได้ก าหนดไว้ให้มีการ
ส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาไว้ว่า  ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กร
ชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เอกชน  องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอื่น  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  จะเห็นได้ว่า  การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม มี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษามาก 

 9.  หลักกำรบริหำรจัดกำรที่ดี (หลักธรรมำภิบำล) G : (Good Governance) โรงเรียนบ้านห้วยทอง 
ใช้ ยึดหลักการบริหารท่ีดี มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลนั้นจะขาดเสียมิได้คือการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิ
บาล คือ คุณธรรมของนักปกครองนักบริหารท่ีดี (Good Governance) ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีวิธีการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิ



๔๓ 
 

บาลท่ีเป็นกฏหมายเพื่อใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้บรรลุเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติมีนัยดังต่อไปนี้ 

1. หลักนิติธรรม ผู้บริหารจะต้องยึดหลักความถูกต้อง คือ มีการพิจารณาวินิจฉัยปัญหา การท าการ
ตัดสินใจ (Decision Making)และส่ังการ(Command)ด้วยความถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองและกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ ระเบียบ วินัยข้าราชการ และจรรยาบรรณครู ซึ่งเป็นข้อบังคับภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน ให้ถูกต้องตาม
หลักศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีของสังคม ถูกต้อง ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือ และ
ถูกต้องตรงประเด็นตามหลักวิชา และได้รับความพึงพอใจจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในระบบงานของสถานศึกษาท้ัง 
4 งาน อันได้แก่งานบริหารวิชาการ  งานบริหารงบประมาณ  งานบริหารบุคคล และงานบริหารท่ัวไป 
           2. หลักคุณธรรม ผู้บริหารจะต้องยึดหลักความเหมาะสม คือ รู้จักคิด พูด ท า กิจการงาน และปฏิบัติงาน
ได้เหมาะสม ถูกกาลเทศะ บุคคล สังคม และสถานการณ์ ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 และหลักความยุติธรรม คือ มี
การวินิจฉัย ส่ังการ และปฏิบัติต่อผู้อยู่ใต้ปกครอง และบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ด้วยความชอบธรรม บนพื้ นฐานแห่ง
หลักธรรม หลักการ เหตุผล และข้อมูลท่ีถูกต้อง เช่ือถือได้ และตรงประเด็น และด้วยความเท่ียงธรรม คือ ไม่อคติ 
หรือล าเอียงด้วยความหลงรัก หลงชัง ด้วยความกลัวเกรง และด้วยความหลง ไม่รู้จริง คือขาดข้อมูลท่ีถูกต้อง
เช่ือถือได้ และสมบูรณ์ เป็นเครื่องประกอบการวินิจฉัย ตัดสินใจ ให้ความเท่ียงธรรม 
            3. หลักความโปร่งใส ผู้บริหารจะต้องยึดหลักความบริสุทธิ์ คือ มีการวินิจฉัย ส่ังการ กระท ากิจการงาน 
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ คือ ด้วยเจตนา ความคิดอ่าน ท่ีบริสุทธิ์ โปร่งใส ใช้ระบบสารสนเทศสามารถตรวจสอบได้
ตลอดเวลา โดยใช้หลักการ PDCA ในระบบงานของสถานศึกษาท้ัง 4 งาน 
             4. หลักการมีส่วนร่วม ผู้บริหารจะต้องให้ผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษา ท้ังครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง ตลอดท้ังชุมชนมีส่วนร่วมด าเนินการจัดการศึกษาในโครงการและกิจกรรมของสถานศึกษาท่ีจัดขึ้น
ตลอดปีการศึกษา ในรูปแบบของคณะกรรมการ 
             5. หลักความรับผิดชอบผู้บริหารจะต้องให้ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดการศึกษาได้ตะหนักถึง
ความรับผิดชอบร่วมกันในผลของการจัดการศึกษาท่ีมีผลผลิตคือตัวผู้เรียนท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีแตกต่าง
กัน 
             6. หลักความคุ้มค่า ผู้บริหารจะต้องใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินการกับทรัพยากร
ทางการศึกษาอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้หลักการ PDCA เข้ามาตรวจสอบคุณภาพของระบบงาน
ท้ัง 4 งานอย่างครบถ้วน 
               หากผู้บริหารสถานศึกษาได้ใช้หลัก “ธรรมาภิบาล” นี้ ในการบริหารจัดการสถานศึกษา และกระจาย
เป็นข้อปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ พึงใช้ประกอบในการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล ให้บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมาย
ของการจัดการศึกษาแล้วนั้น จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ส่วนรวมได้เป็นอย่างดีและยั่งยืนตลอดไป 
 

เป้ำหมำยคุณภำพ ๕Q 
Q๑  นักเรียนคุณภำพ  (Quality Student)    นักเรียนคุณภาพ (Quality Student) หมายความว่า 

ความส าเร็จท่ีปรากฏในตัวนักเรียนอันเป็นผลจากการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
ทักษะชีวิต และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 



๔๔ 
 

Q2  ครูคุณภำพ (Quality Teache)ครูคุณภาพ (Quality Teache)   หมายความว่า ครูต้องเป็นบุคคล
ท่ีจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสมรรถนะผู้เรียนท่ีตอบสนองการเปล่ียนแปลงศตวรรษท่ี ๒๑ 
 Q3  ห้องเรียนคุณภำพ (Quality Classroom) ห้ อ ง เ รี ย น คุ ณ ภ า พ  ( Quality Classroom) 
หมายความว่า ห้องเรียนต้องเป็นห้องเรียนแห่งการเรียนเป็นห้องเรียนท่ีมีความสุข มีส่ือและเทคโนโลยีในการศึกษา
ค้นคว้าของนักเรียนอย่างเพียงพอ 
 Q4  ผู้อ ำนวยกำรคุณภำพ (Quality Director) ผู้ อ า น ว ย ก า ร คุ ณ ภ า พ  ( Quality Director) 
หมายความว่า ผู้อ านวยการโรงเรียน ต้องเป็นบุคคลท่ีเอื้ออ านวยให้ครูจัดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ สนับสนุนวัสดุ 
อุปกรณ์ ให้ครูในการจัดท าส่ือการเรียนรู้อย่างเพียงพอ มีรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาสามารถ
เป็นแบบอย่างได้ 
 Q๕ กำรบริหำรจัดกำรคุณภำพ (Quality Management) การบริหารจัดการคุณภาพ (Quality 
Management) หมายความว่า โรงเรียนมีการบริหารจัดการมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เป็นโรงเรียนท่ีมีเป้าหมาย
ทางการศึกษาท่ีชัดเจน มีการบริหารงานด้านวิชาการ งานบุคคล งบประมาณ และงานบริหารท่ัวไปอย่างเป็นระบบ 

 
แนวทำงกำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

โดยใช้ HUAITHONG  MODEL สู่เป้ำหมำยคุณภำพ 5Q 
 

โรงเรียนบ้านห้วยทองมีแนวทางการด าเนินงานดังนี้ 
1. โรงเรียนบ้านห้วยทอง สร้างความตระหนัก ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียน โดย

การจัดประชุมช้ีแจงนโยบายการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาด้วย HUAITHONG  MODEL สู่เป้าหมายคุณภาพ 
5Q ให้บุคลากรในโรงเรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักในความส าคัญจ าเป็นของการพัฒนา
คุณภาพท้ัง 5 ด้าน และพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ ให้ผู้เรียนทักษะท่ีจ าเป็นในโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 

2. วางแผนด าเนินงาน 
2.1 วิเคราะห์สภาพปัญหาของครูผู้สอน ของนักเรียนและห้องเรียน 
2.2 พิจารณาตัวช้ีวัด คุณภาพ 5 ด้าน: แล้วก าหนดค่าเป้าหมายของโรงเรียน ท้ังนี้ค่าเป้าหมาย

ตามนโยบายท่ีโรงเรียนบ้านห้วยทองท่ีก าหนดไว้ 
2.3 ศึกษาตัวช้ีวัดคุณภาพแนวทางการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาโดยใช้ HUAITHONG MODEL สู่ 

เป้าหมาย 5Q ได้แก่ นักเรียนคุณภาพ ครูคุณภาพ ห้องเรียนคุณภาพ ผู้บริหารคุณภาพ และ การบริหารจัดการ
คุณภาพ จากแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้  HUAITHONG  MODEL สู่ เป้าหมาย แล้วจัดท า
แผนงาน/โครงการ ก าหนดวิธีการและปฏิทินด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 

2.4 จัดวางตัวบุคคล มอบหมายงานให้เหมาะสมกับความสามารถ ท้ังฝ่ายอ านวยการฝ่ายปฏิบัติ  
และฝ่ายติดตามประเมินผล เน้นการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนใน
โรงเรียน 

2.5 สนับสนุนงบประมาณ เครื่องมือและเทคนิควิธีการท่ีเหมาะสม 



๔๕ 
 

3. ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้โดยอาศัยการมีส่วนร่วม การบูรณาการงานท่ีมีอยู่กับงาน นโยบาย อาจ
บูรณาการงานในลักษณะท าคราวเดียวสามารถวัดผลและตอบตัวชี้วัดได้หลายตัวชี้วัด 

4. ผู้อ านวยการโรงเรียน/ฝ่ายบริหาร/คณะกรรมการนิเทศภายใน ด าเนินการนิเทศภายในโดยใช้ตัวช้ีวัด 
HUAITHONG  MODEL สู่ เป้าหมาย 5Q เป็นเกณฑ์ นิเทศเป็นระยะๆ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปฏิบัติในเชิง
สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เทคนิคการให้ข้อมูลย้อนกลับ ต้องให้ข้อเสนอแนะทันทีเมื่อกระบวนการ
นิเทศเสร็จส้ิน โดยช่ืนชมจุดแข็งและผลงานของผู้รับการนิเทศ และให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นรูปธรรมและชัดเจน การ
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยแก้ไขในส่วนท่ียังไม่เป็นไปตามค่าตาม เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
จัดท ารายงานและน าข้อเสนอแนะไปใช้ในการพัฒนางาน 

5. จัดใช้กระบวนการ PLC ในการพัฒนางาน ให้มีการสะท้อนผลหลังการปฏิบัติงาน (AfterAction 
Review : AAR ) เป็นประจ า เช่น สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยก าหนดปฏิทินไว้ ท้ังนี้ผู้บริหารควรเป็นผู้อ านวยการ หรือ
สังเกตกระบวนการ AAR อย่างต่อเนื่อง ในกรณีโรงเรียนท่ีมีครูมาก อาจจับกลุ่มครูท่ีมีลักษณะงานใกล้เคียงกันเป็น
กลุ่มเพื่อช่วยกันพัฒนางาน เช่นจัดเป็นรายวิชา รายช่วงช้ัน เป็นต้น 

6. เมื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงานแล้วได้ประเด็นท่ีจะพัฒนา กลุ่มครูควรช่วยกันระดมความคิดในการ
พัฒนางานอย่างหลากหลายและสร้างสรรค์ หลังจากนั้นเลือกแนวคิดการพัฒนางานท่ีเหมาะสมชัดเจน เป็นไปได้ 
แล้วน าไปวางแผนและปฏิบัติต่อไป เมื่อครบวงรอบของการประชุมการสะท้อนผลหลังการปฏิบัติงาน (After 
Action Review : AAR )ตามปฏิบัติครั้งต่อไป ก็น าผลจากข้อ 6 มาสะท้อน และระดมสมองในการพัฒนาต่อไปการ
ปฏิบัติตามข้อ 5 และ6  มีการบันทึกร่องรอยการปฏิบัติงานให้ชัดเจนเพื่อใช้ประโยชน์ในการทบทวนงานต่อไป 
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ส่วนที่  3 
รำยละเอียดของโครงกำรและงบประมำณ 

1. แหล่งงบประมำณ   ค านวณจากข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2565 

  เงินอุดหนุนทั่วไป  เงินอุดหนุนกำรจัดกำรศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำ    ปีกำรศึกษำ   2565 
        จ านวนนักเรียน             6    คน 
        รายหัวละ (1,700)                               1,700   บาท/คน/ปี  
       ตลอดปีการศึกษา  2565  ประมาณงบท่ีจะได้รับ       10,200   บาท 
 เงินอุดหนุนทั่วไป  เงินอุดหนุนกำรจัดกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ    ปีกำรศึกษำ   2565 
        จ านวนนักเรียน              48   คน 
       รายหัวละ (1,900+500)                      2,400   บาท/คน/ปี    
       ตลอดปีการศึกษา  2565  ประมาณงบท่ีจะได้รับ      115,200   บาท 
   เงินอุดหนุนทั่วไป  เงินอุดหนนุกำรจัดกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้น    ปีกำรศึกษำ   2565 
        จ านวนนักเรียน                57   คน 
       รายหัวละ (3,500+1,000)                         4,500   บาท/คน/ปี   
       ตลอดปีการศึกษา  2565  ประมาณงบท่ีจะได้รับ        238,500  บาท 
  รวมได้รับจัดสรรทุกระดับตลอดปีกำรศึกษำ             363,900.00   บำท 
 เงินอุดหนุนทั่วไปคงเหลือยกมำ (ข้อมูล ณ วันที ่11 เม.ย.65)          236,518.92  บำท 

            รวมทั้งสิ้น                 600418.92   บำท 
 
เงินอุดหนุนโครงกำรเรียนฟรี  15  ปี    ปีกำรศึกษำ   2565 
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ระดับ 
 

จ านวน 
 

ค่าอุปกรณ์การเรียน 
ภาคเรียน 

อ. 100  , ป.  195 , ม. 210 
               / ปีการศึกษา 
อ. 200  , ป.  390 , ม. 420 

 

ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
           อ.  300   
           ป.  360 
           ม.  450 

 

ค่าหนังสือเรียน 
 
 

 

   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
                ภาคเรียน 
อ. 215  , ป.  240 , ม. 440 

             / ปีการศึกษา 
อ. 430  , ป.  480 , ม. 880 

ก่อนประถม 6 600 / 1,200 1,800 1,200 1,290/ 2,280 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 14 2,730 / 5,460 5,040 9,148 3,360 / 6,720 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 6 1,170 / 2,340 2,160 3,900 1,440 / 2,880 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 9 1,755 / 3,510 3,240 5,877 2,160/ 4,320 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 9 1,755 / 3,510 3,240 6,363 2,160/ 4,320 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 7 1,365 / 2,730 2,520 5,922 1,680 / 3,360 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 3 585 / 1,170 1,080 2,577 720 / 1,440 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 18 3,780 / 7,560 8,100 14,544 7,920 / 15,840 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 13 2,730 / 5,460 5,850 11,973 5,720 / 11,440 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 22 4,620 / 9,240 9,900 21,912 9,680 /19,360 
           รวม 107 21,090 / 42,180 42,930 83,416 36,130 / 72,260 

รวมทั้งสิ้น  240,786.00  บำท 

2. กำรจัดสรรงบประมำณ 

  2.1 โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 

ท่ี โครงกำร งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ มฐ. 
ปฐมวัย 

มฐ.  
พื้นฐำน 

กลยุทธ์ 
ร.ร. 

ฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร 

1 ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม สติปัญญา 
นักเรียนระดับปฐมวัย 

10,000 นางสาวกิตติชานันท์  
สุภาษ ิ

มฐ.1 / 
1.1-1.4 
มฐ.3 / 
3.1,3.2 

  

2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัย 

1,000 นางสาวกิตติชานันท์  
สุภาษ ิ

มฐ.2 / 2.1   

3 พัฒนาระบบการประเมิน
พัฒนาการเด็กตามสภาพจริง 

2,000 นางสาวกิตติชานันท์  
สุภาษ ิ
 

มฐ.3 /3.4   
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4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ 
บริหารจัดการและการเรียนรู้ 

10,000 นายสุริยชัย  
หนันทุม 

มฐ.2 /2.5 
มฐ.3 /3.3 

มฐ.1 /1.1.4 
มฐ.2 /2.6 
มฐ.3 /3.2 

 

5 ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ
ด้านการอ่าน การเขียน การ
ส่ือสารและการคิดค านวณ 

13,000 นางจุฑามณี   
ทะสา 
นายสุระ ศรีสิงห์ 

 มฐ.1 /1.1.1  

6 ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ
ด้านการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

5,000 นายสุริยชัย  
หนันทุม 

 มฐ.1 /1.1.2  

7 ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ 
ในการสร้างนวัตกรรม 

5,000 นายสุริยชัย   
หนันทุม  , นางสาว
เอ้ือมเดือน  พุกเงิน 
,  
นางสาวอสิตา  
พรมเวหา 
 

 มฐ.1 /1.1.3  

8 พัฒนาคุณภาพทางวิชาการ 
หลักสูตรสถานศึกษา และระบบ
การวัดผลประเมินผล 

130,000 นางสาวศรีประภา  
ฮองต้น และคณะครู
ทุกคน 

 มฐ.1 /1.1.5 
มฐ.2 / 2.3 
มฐ.3 / 3.4 

 

9 พัฒนาระบบบริหารจัดการและ
ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

2,000 นางสาวกิตติชานันท์  
สุภาษิ , นางสาวศรี
ประภา  ฮองต้น 
 

 มฐ.2 / 
2.1,2.2 

 

ฝ่ำยบริหำรงำนบคุคล   

10 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

20,000 นายสุระ  ศรีสิงห์
นางสาวเอื้อมเดือน  
พุกเงิน   

มฐ.2 / 
2.2,2.3 

มฐ.2 / 2.4 
มฐ.3 / 3.5 

 

11 จ้างครูผู้สอนเพื่อแก้ปัญหาขาด
แคลนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาประจ าปี 2565 

70,000 นายสุระ ศรีสิงห์ , 
นายนบพล  
ศรีบุรินทร์ 

 มฐ.15  

ฝ่ำยบริหำรงำนงบประมำณ   
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12 โครงการสนับสนุน
ปัจจัยพื้นฐานในการบริหาร
สถานศึกษา 

185,418.92 ผู้บริหารสถานศึกษา
, 
นางสาวเอื้อมเดือน 
พุกเงิน ,นางสาว
กิตติชานันท์ สุภาษิ , 

** จัดเป็นลักษณะรำยจ่ำยประจ ำของ
สถำนศึกษำ และงบกลำง 

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป   

12 พัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและ
ปลอดภัย 

60,000 นายสุระ  ศรีสิงห์ , 
นายนบพล   
ศรีบุรินทร์ ,ว่า
ท่ีรต.วราวุฒิ  
อินทร์เกื้อ , 
นายมีชัย  สุคงจริญ 

มฐ.2 / 2.4 มฐ.2 / 2.5  

13 ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ทักษะ
พื้นฐานด้านงานอาชีพ 

17,000 นางประพรรณพร  
เท่ียงธรรม ,  
และคณะครูทุกคน 

 มฐ.1 /1.1.6 
มฐ.3 /3.1 

 

14 ส่งเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
และค่านิยมท่ีดี 

15,000 ว่าที่ร.ต.วราวุฒิ  
อินทร์เกื้อ 

 มฐ.1 
/1.2.1-1.2.3 

 

15 ส่งเสริมสุขภาวะทางด้านร่างกาย 
จิตใจและสังคม 

55,000 นายนบพล   
ศรีบุรินทร์ ,  
นายสุระ  ศรีสิงห์ ,  
ว่าที่ร.ต.วราวุฒิ  
อินทร์เกื้อ 
นางจุฑามณี ทะสา  
, นางสาวกิตติ
ชานันท์ สุภาษิ , 
นางสาวศรีประภา  
ฮองต้น 

มฐ.1 / 
1.1-1.3 

มฐ.1 /1.2.4  

 รวม 600418.92      

**ด าเนินการใช้จ่ายตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน** 
 

 
ส่วนที่ 4 

กำรก ำกับ ตดิตำม ประเมิน และรำยงำน 
 



๕๐ 
 

 
 โรงเรียนบ้านห้วยทองได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ก าหนดแนวทางในการก ากับ 
ติดตาม ปละเมินผล ตรวจสอบและการรายงานผลการปฏิบัติงาน/การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการไว้ดังนี้ 
  
           วงจรสู่ควำมส ำเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 กำรตรวจสอบ 
                 และประเมินคุณภำพ 
 

 
 
1. กำรก ำกับติดตำม 

- จัดท ารูปแบบการก ากับ  ติดตามงาน 
- จัดผู้รับผิดชอบในการกับ ติดตามงาน 
- ก าหนดขอบข่ายการก ากับ ติดตามงาน ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ด้ำนปัจจัย 

ด้ำนกระบวนกำร 

ด้ำนผลผลิต 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ปัญหำ/อุปสรรค กำรก ำกับ 

ติดตำม 

กำรปฏิบัติงำนตำม
แผนงำน/โครงกำร 

ปรับปรุงและพัฒนำงำน 

ร่วมกนัวางแผน 

ร่วมกนัปฏบิตั ิร่วมกนัปรบัปรุง 

ร่วมกนัตรวจสอบ 



๕๑ 
 

 
 
2. กำรประเมินผล 

ด าเนินการประเมินผลก่อนด าเนินโครงการเพื่อดูความเป็นไปได้  ระหว่างด าเนินโครงการเพื่อดู
ความก้าวหน้า  และปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน และประเมินผลเมื่อส้ินสุดโครงการเพื่อดูประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามโครงการ 

3. กำรตรวจสอบ 
 เป็นการประเมินความก้าวหน้าของด าเนินงาน/โครงการ ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ 

ของงาน/โครงการนั้นๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีก าหนด การตรวจสอบจึงเป็น
กระบวนการท่ีบ่งช้ีคุณภาพของงาน/โครงการของโรงเรียนว่าประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายหรือไม่
เพียงใด การตรวจสอบแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี ้

1. กำรตรวจสอบคุณภำพภำยใน  หรือกำรประเมินตนเองในโรงเรียน 
 เป็นกระบวนการท่ีกระท าโดยผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน/โครงการ ก่อให้เกิดสารสนเทศใน 

การตัดสินผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการและต้องกระท าทุกขั้นตอนของการท างาน  ซึ่งการตรวจสอบนี้อาจกระท า
เป็น ๓ ระยะ  คือ  ระยะก่อนด าเนินการ  ระหว่างด าเนินการ  และเมื่อส้ินสุดงาน/โครงการ         

 2. กำรตรวจสอบคุณภำพภำยนอก  
 เป็นกระบวนการท่ีกระท าโดยบุคลากรหรือคณะบุคคลท่ีไม่ได้ร่วมงาน/โครงการ ซึ่งทาง 

โรงเรียนแต่งต้ัง หรือตรวจสอบโดยผู้ปกครอง ชุมชน โดยเน้นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการ เพื่อ
ตรวจสอบว่างาน/โครงการ ประสบผลส าเร็จเพียงใด โดยพิจารณาท้ังด้านปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของงาน/โครงการท่ีก าหนดไว้ ผลการตรวจสอบจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจใน
การปรับปรุงและพัฒนางาน/โครงการต่อไป 

3. กำรรำยงำนผล 
เป็นการรวบรวมผลการด าเนินงาน/โครงการซึง่เป็นภาระหน้าท่ีท่ีส าคัญของโรงเรียนท่ีจะต้อง 

รายงานผลให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้รับรู้ความส าเร็จ 
และปัญหาอุปสรรค เพื่อร่วมมือสนับสนุนในการวางแผนพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงาน/โครงการของโรงเรียนให้
ประสบผลส าเร็จในปีต่อไป 
   โรงเรียนบ้านห้วยทองได้ก าหนดแนวทางในการรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ ดังนี้ 

 1. รายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ เมื่อส้ินสุดแต่ละกิจกรรมท่ีก าหนดไว้ โดยผู้รับผิดชอบ 
โครงการ/กิจกรรม 

 2. ทุกส้ินปีการศึกษา โรงเรียนจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน   เพื่อเผยแพร่ให้ชุมชน  
หน่วยงานต้นสังกัดได้ทราบต่อไปซึ่งมีสาระของเรือ่งท่ีจะรายงาน ดังนี้ 

- ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปี 
- สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ี 
- ผลส าเร็จท่ีเป็นจุดเด่น จุดด้อย และจุดพัฒนาในอนาคตแนวทาง 



๕๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

ชื่อโครงกำร ส่งเสริมและพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์  สังคม สติปัญญา  นักเรียน 
  ระดับปฐมวัย                     
แผนงำน บริหารวิชาการ 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ    ระดับปฐมวัย มาตรฐานท่ี 1 ข้อ 1.1,1.2,1.3,1.4   
      มาตรฐานท่ี 3 ข้อ 3.1,3.2 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวกิตติชานันท์ สุภาษิ 
ลักษณะโครงกำร โครงการใหม่ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร พฤษภาคม  2565 – มีนาคม 2566 
งบประมำณ 10,000 บาท 
............................................................................................................................. .................................... 
1.  หลักกำรและเหตุผล 
            โครงการส่งเสริมและพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์  สังคม สติปัญญา เป็นโครงการท่ีมีความส าคัญ
ต่อการพัฒนาเด็กนักเรียนในระดับปฐมวัย จ าเป็นท่ีต้องส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กมีสุขนิสัยและสุขภาพร่างกาย 
ท่ีดี การควบคุมอารมณ์และจิตใจ มีความมั่นใจในตนเองกล้าแสดงออก การมีวินัย ความรับผิดชอบ การรู้จัก
เช่ือฟังค าส่ังสอนของพ่อแม่  ครูอาจารย์ความซื่อสัตย์สุจริต อีกท้ังเด็กปฐมวัยอยู่ในวัยที่สมองมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ท้ังความสนใจในการเรียนรู้ ความคิดรวบยอด ทักษะ จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ เด็กจะ
สามารถเติบโตและพัฒนาเรื่องสติปัญญาได้ดี การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์  สังคม สติปัญญา  
จึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ท่ีจะช่วยให้เด็กเจริญเติบโตและสามารถด ารงชีวิตในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง 
มีความสุข ซึ่งสภาพสังคมปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการแข่งขันทางวัตถุ เกิดปัญหาทางจิตใจ ผู้คนในสังคมมีปัญหา
ในการดูแลเรื่องอารมณ์และจิตใจในการด าเนินชีวิต จ าเป็นท่ีจะต้องปลูกฝังให้เด็กได้ด ารงชีวิตอย่างชาญฉลาด
ดังนั้น โรงเรียนบ้านห้วยทอง จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาเด็กให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพท่ีก าหนด  
2. วัตถุประสงค์ 
 ด้ำนร่ำงกำย 

1. มีน้ าหนักส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน                                                                                                        
2. มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย                                                                                                                 
3. มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเอง                                                                                                           
4. หลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และส่ิงเสพติด 

 ด้ำนอำรมณ์  จิตใจ 
1.  ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 
2.  มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 
3.  ควบคุมอารมณ์ตนเอง ได้เหมาะสมกับวัย 
4.  ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว และรักธรรมชาติ 

 ด้ำนสังคม 



 

 1. มีวินัย รับผิดชอบ เช่ือฟังค าส่ังสอนของพ่อแม่  ครูอาจารย์ 
 2. มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน   
 3. เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 4. ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ 

  
ด้ำนสติปัญญำ 

 1.  สนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตัว ซักถามอย่างต้ังใจและรักการเรียนรู้   
 2.  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
 3.  มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 
 4.  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

 5.  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
3.  เป้ำหมำย 
 1. เชิงปริมำณ 

 1.  นักเรียนระดับปฐมวัย ร้อยละ 90 มีน้ าหนักส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 2.  นักเรียนระดับปฐมวัย ร้อยละ 90 มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย 

 3.  นักเรียนระดับปฐมวัย ร้อยละ 90 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
 4.  นักเรียนระดับปฐมวัย ร้อยละ 90 สามารถหลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค อุบัติเหตุ  

ภัย และส่ิงเสพติดได้ 
5. นักเรียนระดับปฐมวัย  ร้อยละ 90  มีความร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 
6. นักเรียนระดับปฐมวัย  ร้อยละ 90  มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 
7. นักเรียนระดับปฐมวัย  ร้อยละ 90  สามารถควบคุมอารมณ์ตนเอง ได้เหมาะสมกับวัย 
8. นักเรียนระดับปฐมวัย  ร้อยละ 90  มีความช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว และรัก  

       ธรรมชาติ 
9.   นักเรียนระดับปฐมวัย ร้อยละ 90  มีวินัย รับผิดชอบ เช่ือฟังค าส่ังสอนของพ่อแม่  ครู 

       อาจารย์ 
10. นักเรียนระดับปฐมวัย ร้อยละ 90  มีความซื่อสัตย์สุจริต รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน   
11. นักเรียนระดับปฐมวัย ร้อยละ 90  สามารถเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
12. นักเรียนระดับปฐมวัย ร้อยละ 90  สามารถประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนา 

       ท่ีตนนับถือได้ 
  13. นักเรียนระดับปฐมวัย ร้อยละ 90  มีความสนใจในการเรียนรู้ส่ิงรอบตัว ซักถามอย่างต้ังใจ 
       และรักการเรียนรู้    

       14. นักเรียนระดับปฐมวัย  ร้อยละ 90  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดจาก 
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

       15. นักเรียนระดับปฐมวัย  ร้อยละ 90  มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 



 

                 16. นักเรียนระดับปฐมวัย  ร้อยละ 80  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
                 17. นักเรียนระดับปฐมวัย ร้อยละ 80 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

2.  เชิงคุณภำพ 
       1. นักเรียนระดับปฐมวัย มีพัฒนาการด้านร่างกายตามมาตรฐานการศึกษา 
                2. นักเรียนระดับปฐมวัย มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ตามมาตรฐานการศึกษา 
       3. นักเรียนระดับปฐมวัย มีพัฒนาการด้านสังคม ตามมาตรฐานการศึกษา 
              4. นักเรียนระดับปฐมวัย มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ตามมาตรฐานการศึกษา 

 

 

 4.  กิจกรรมและกำรด ำเนินกำร 
ท่ี กิจกรรม ระยะด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมจัดท าโครงการ พฤษภาคม  2565 ผู้บริหาร 

2 เสนอโครงการ พฤษภาคม  2565 นางสาวกิตติชานันท์ สุภาษิ 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการ พฤษภาคม  2565 ผู้บริหาร 
4 ด าเนินการตามโครงการ 

-  ศึกษาปัญหา 
-  วิเคราะห์การจัดกิจกรรม 
-  ก าหนดแนวทางด าเนินการ 
-  ก าหนดปฏิทิน 

กรกฎาคม 2565  – 
มีนาคม 2566 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
และคณะท างาน 
 
 
 

5 ก ากับ ติดตาม ประเมินโครงการ 
กรกฎาคม 2565  – 
มีนาคม 2566 

ผู้บริหาร 

6 สรุปการรายงาน มีนาคม  2566 นางสาวกิตติชานันท์ สุภาษิ 

5.  รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  

 กิจกรรมท่ีจะด าเนินงานในโครงการนี้มกีิจกรรมต่างๆ  และรายละเอียดการใช้งบประมาณในแต่ละ

กิจกรรมให้เป็นไปตามกรอบงบประมาณท่ีได้รับการพิจารณาอนุมัติ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ท่ี กิจกรรม / รำยละเอียดกำรใช้

งบประมำณ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย ผู้รับผิดชอบ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 



 

1 จัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสะเต็ม
ศึกษา 

  2,000 นางสาวกิตติชานันท์ สุภาษิ 

2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้บ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย (ประเทศไทย) 

  3,000 นางสาวกิตติชานันท์ สุภาษิ 

3 กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี   1,500 นางสาวกิตติชานันท์ สุภาษิ 
4 การจัดกิจกรรมเรียนรู้ 6 กิจกรรม    นางสาวกิตติชานันท์ สุภาษิ 
5 การจัดท าส่ือประกอบการเรียนตาม

หน่วยการเรียนรู ้
  3,000 นางสาวกิตติชานันท์ สุภาษิ 

6 จัดท าเอกสารพัฒนาความรู้ทักษะ
ทางวิชาการด้านปฐมวัย 

  500 นางสาวกิตติชานันท์ สุภาษิ 

รวม   10,000  
รวมงบประมำณทั้งสิ้น 10,000 

 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง) 
 
 
6.  กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัด / ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต  (Outputs) 

1. ร้อยละของเด็กท่ีมีน้ าหนักส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2. ร้อยละของเด็กท่ีมีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย 
3. ร้อยละของเด็กท่ีมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
4. ร้อยละของเด็กท่ีสามารถหลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่อ
โรค อุบัติเหตุ ภัย และส่ิงเสพติดได้ 
5. ร้อยละของเด็กท่ีมีความร่าเริงแจ่มใสมีความรู้สึกท่ีดีต่อ
ตนเอง 
6. ร้อยละของเด็กท่ีมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 
7. ร้อยละของเด็กท่ีสามารถควบคุมอารมณ์ตนเอง ได้
เหมาะสมกับวัย 
8. ร้อยละของเด็กท่ีมีความช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การ

เคล่ือนไหว และรักธรรมชาติ 

9. ร้อยละของเด็กท่ีมีวินัย รับผิดชอบ เช่ือฟังค าส่ังสอนของ

พ่อแม่  ครูอาจารย์ 

1. การรายงาน 
2. การสอบถาม 
3. การสังเกต 
 

1. แบบรายงาน 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบสังเกต 

 
  



 

10. ร้อยละของเด็กท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริต รู้จักช่วยเหลือ

แบ่งปัน   

11. ร้อยละของเด็กท่ีสามารถเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

12. ร้อยละของเด็กท่ีสามารถประพฤติตนตามวัฒนธรรม

ไทยและศาสนาท่ีตนนับถือได้ 

13. ร้อยละของเด็กท่ีมีความสนใจในการเรียนรู้ส่ิงรอบตัว 

ซักถามอย่างต้ังใจและรักการเรียนรู้    

14. ร้อยละของเด็กท่ีมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ ท่ี
เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
15. ร้อยละของเด็กท่ีมีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 
16. ร้อยละของเด็กท่ีมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 
17. ร้อยละของเด็กท่ีมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
 
ผลลัพธ์  (Outcomes) 

1. นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายตามมาตรฐานการศึกษา 

ร้อยละ 90 

 2. นักเรียนระดับปฐมวัย มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 

ตามมาตรฐานการศึกษา 

ร้อยละ 90 

 3. นักเรียนระดับปฐมวัย มีพัฒนาการด้านสังคม ตาม

มาตรฐานการศึกษาร้อยละ 90 

4. นักเรียนระดับปฐมวัย มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ตาม

มาตรฐานการศึกษาร้อยละ 80 

 

1.รายงานผลการ

ปฏิบัติงาน 

1.แบบรายงานผลการ 

ปฏิบัติงาน 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ด้ำนร่ำงกำย 

 1. เชิงปริมำณ 
         1. นักเรียนระดับปฐมวัย มีน้ าหนักส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  

 2.  เชิงคุณภำพ 
               1. นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายตามมาตรฐานการศึกษา  



 

               2. นักเรียนมีร่างกายสมบรูณ์แข็งแรง  
               3. นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 
                4. ไม่มีนักเรียนท่ีเส่ียงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และส่ิงเสพติด  
               5. นักเรียนท่ีมีทักษะเคล่ือนไหวตามวัย 

ด้ำนอำรมณ์  จิตใจ 
 1. เชิงปริมำณ 
        1. นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคน มีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ตามมาตรฐานการศึกษา   

 2.  เชิงคุณภำพ 
 1. นักเรียนมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ตามมาตรฐานการศึกษา   
                  2. นักเรียนท่ีควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
                  3. นักเรียนนักเรียนท่ีมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 
         ด้ำนสังคม 

 1. เชิงปริมำณ 
          1. นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการด้านสังคม ตามมาตรฐานการศึกษา 

 2.  เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนมีพัฒนาการด้านสังคม ตามมาตรฐานการศึกษา  

2. นักเรียนท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน  

3. นักเรียนท่ีเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้  

4. นักเรียนท่ีประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ  

         
 
 
 

ด้ำนสติปัญญำ 
 1. เชิงปริมำณ 
      1. นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคน มีพัฒนาการด้านสติปัญญาตามมาตรฐานการศึกษา 

 2.  เชิงคุณภำพ 
   1. นักเรียนท่ีสนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตัว ซักถามอย่างต้ังใจและรักการเรียนรู้  

        2. นักเรียนท่ีมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้  

       3. นักเรียนท่ีมีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย  

       4. นักเรียนท่ีมีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   

       5. นักเรียนท่ีมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  



 

 
 
 
ลงช่ือ                      ผู้เสนอโครงการ        ลงช่ือ                  ผู้เห็นชอบโครงการ         
       (นางสาวกิตติชานันท์ สุภาษิ)                  (นายกุล  พรมมาวัน) 
        ครูโรงเรียนบ้านห้วยทอง                       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
 
 

  ลงช่ือ                         ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายศุภเกียรติ  เช้ือบุญมี) 

                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อโครงกำร พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
แผนงำน บริหารวิชาการ 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ    ระดับปฐมวัย มาตรฐานท่ี 2 ข้อ 2.1 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวกิตติชานันท์ สุภาษิ 



 

ลักษณะโครงกำร โครงการใหม่ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร พฤษภาคม  2565 – มีนาคม 2566 
งบประมำณ 1,000 บาท 
............................................................................................................................. .................................... 
1.  หลักกำรและเหตุผล 
             การจัดการศึกษาจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักสูตรและแนวด าเนินการ  
ของกระทรวงศึกษาธิการและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นหรือชุมชนท่ีร่วมกันจัดท าหลักสูตร  
ของสถานศึกษา เพราะถ้าหากหลักสูตรออกแบบไม่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนแล้วย่อมส่งผลต่อคุณภาพ 
ของผู้เรียนอย่างแน่นอน  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยท่ีเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
จึงเป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญต่อการบริหารจัดการศึกษาเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น
ของการศึกษาปฐมวัย ซึ่งมีความสอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัน พุทธศักราช 
2561 มาตรฐานท่ี 2 ข้อ 2.1 และสอดคล้องกับกลยุทธ์ ของโรงเรียนบ้านห้วยทอง ข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้ ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาสถานของโรงเรียนบ้านห้วยทอง  ประสบผลส าเร็จมีประสิทธิภาพ จึงได้
จัดท าโครงการนี้ขึ้นในปีการศึกษา 2565 ในครั้งนี้ 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดการศึกษาตามหลักสูตรระดับปฐมวัย 

2. เพื่อให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็งมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อให้สถานศึกษามีการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นท่ี

ก าหนดขึ้น 
4. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายจุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาและส่งเสริมสถานศึกษา

ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
3.  เป้ำหมำย 
 1. เชิงปริมำณ 
                 1. นักเรียนระดับช้ันอนุบาล ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนบ้านห้วยทอง  

2.  เชิงคุณภำพ 
     1. สถานศึกษามีการจัดการศึกษาตามหลักสูตรระดับปฐมวัย 

               2. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็งมีประสิทธิภาพ 

               3. สถานศึกษามีการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น 
ท่ีก าหนดขึ้น      
 
 
 



 

 
 4.  กิจกรรมและกำรด ำเนินกำร 

ท่ี กิจกรรม ระยะด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมจัดท าโครงการ พฤษภาคม  2565  ผู้บริหาร 

2 เสนอโครงการ พฤษภาคม  2565 นางสาวกิตติชานันท์ สุภาษิ 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการ พฤษภาคม  2565 ผู้บริหาร 
4 ด าเนินการตามโครงการ 

-  ศึกษาปัญหา 
-  วิเคราะห์การจัดกิจกรรม 
-  ก าหนดแนวทางด าเนินการ 
-  ก าหนดปฏิทิน 
-  พัฒนาและจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัย 

พฤษภาคม  2565 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
และคณะท างาน 
 
 
 
 
 

5 ก ากับ ติดตาม ประเมินโครงการ  มีนาคม  2566 ผู้บริหาร 
6 สรุปการรายงาน มีนาคม  2566 นางสาวกิตติชานันท์ สุภาษิ 

5.  รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  

 กิจกรรมท่ีจะด าเนินงานในโครงการนี้มกีิจกรรมต่างๆ  และรายละเอียดการใช้งบประมาณในแต่ละ

กิจกรรมให้เป็นไปตามกรอบงบประมาณท่ีได้รับการพิจารณาอนุมัติ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม / รำยละเอียดกำรใช้

งบประมำณ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย  

ผู้รับผิดชอบ ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาระดับปฐมวัย ให้มีความ
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา และ
สภาพบริบทของสถานศึกษา 

  1,000 นางสาวกิตติชานันท์ 
สุภาษิ 

รวม   1,000  
รวมงบประมำณทั้งสิ้น   1,000 

 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง) 
6.  กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 



 

ผลผลิต  (Outputs) 
1. มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและการ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและ
เข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  
3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย   
4. สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง
ชุมชนและท้องถิ่น 

 
-  รายงานผลการ 
    ปฏิบัติงาน 

 
-  แบบรายงานผลการ 
    ปฏิบัติงาน 

ผลลัพธ์  (Outcomes) 
1. จัดการเรียนการสอนตามกรอบของหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย 
2. มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
3. มีข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
4. มีระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
5  จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุเป้าหมายปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรของ
สถานศึกษา   

 
-  รายงานผลการ 
    ปฏิบัติงาน 

 
-  แบบรายงานผลการ 
    ปฏิบัติงาน 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. เชิงปริมำณ 
    1. สถานศึกษา ครู และนักเรียนระดับช้ันอนุบาลทุกคน มีคุณภาพทางวิชาการตามมาตรฐาน
การศึกษา 
2.  เชิงคุณภำพ 

      1. สถานศึกษามีการจัดการศึกษาตามหลักสูตรระดับปฐมวัย 
    2. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็งมีประสิทธิภาพ 
    3. สถานศึกษามีการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นท่ีก าหนดขึ้น 
    4. สถานศึกษามีการพัฒนาตามนโยบายจุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาและส่งเสริม

สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
 
ลงช่ือ      ผู้เสนอโครงการ    ลงช่ือ   ผู้เห็นชอบโครงการ         



 

        (นางสาวกิตติชานันท์ สุภาษิ)                         (นายกุล  พรมมาวัน) 
         ครูโรงเรียนบ้านห้วยทอง                       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
 

    ลงช่ือ                       ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นายศุภเกียรติ  เช้ือบุญมี) 

                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยทอง 
 
ชื่อโครงกำร พัฒนาระบบการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย ตามสภาพจริง                     
แผนงำน บริหารวิชาการ 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ    ระดับปฐมวัย มาตรฐานท่ี 3 ข้อ 3.4       
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวกิตติชานันท์ สุภาษิ 
ลักษณะโครงกำร โครงการใหม่ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร พฤษภาคม  2565 – มีนาคม 2566 
งบประมำณ 2,000 บาท 
............................................................................................................................. .................................... 
1. หลักกำรและเหตุผล 

 กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  2560 ต้ังแต่ ปีการศึกษา 
2561 และมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย พุทธศักราช 2561 ส าหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นกรอบและ
แนวทางในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย โดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย
ของหน่วยงานในสังกัด ด้วยการพัฒนาบุคลากร สนับสนุนด้านงบประมาณ ส่ือ เอกสารการด าเนินงาน ฯลฯ 
รวมท้ังประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดการศึกษา
ปฐมวัยทุกสังกัด และท่ีผ่านมาโรงเรียนบ้านห้วยทอง  ได้ด าเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนท่ีจบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ท่ีครอบคลุมครอบคลุมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
โดยด าเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
พัฒนาการเด็กปฐมวัยในภาพรวมระดับประเทศ เขตตรวจราชการ จังหวัด และเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ส าหรับน าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวั ยของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  

2.  วัตถุประสงค์  
 2.1 เพื่อประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ของนักเรียน  



 

ท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565 ในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
  2.2 เพื่อรายงานผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา  
ในภาพรวมระดับประเทศ เขตตรวจราชการ จังหวัด และเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
3.  เป้ำหมำย 
 1. เชิงปริมำณ 
                 1. นักเรียนระดับปฐมวัย ท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  2560 ปีการศึกษา  
2565 โรงเรียนบ้านห้วยทอง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน   
ร้อยละ  100 

   2.  เชิงคุณภำพ 
       1.  ผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกายจิตใจอารมณ์ สังคม และสติปัญญาตามมาตรฐาน

การประกันคุณภาพ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2560          
  

4.  กิจกรรมและกำรด ำเนินกำร 

ท่ี กิจกรรม ระยะด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมจัดท าโครงการ พฤษภาคม  2565 ผู้บริหาร 

2 เสนอโครงการ พฤษภาคม  2565 นางสาวกิตติชานันท์ สุภาษิ 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการ พฤษภาคม  2565 ผู้บริหาร 
4 ด าเนินการตามโครงการ 

-  ศึกษาปัญหา 
-  วิเคราะห์การจัดกิจกรรม 
-  ก าหนดแนวทางด าเนินการ 
-  ก าหนดปฏิทิน 

กุมภาพันธ์  2566  – 
มีนาคม  2566 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
และคณะท างาน 
 
 
 

5 ก ากับ ติดตาม ประเมินโครงการ มีนาคม  2566 ผู้บริหาร 
6 สรุปการรายงาน มีนาคม  2566 นางสาวกิตติชานันท์ สุภาษิ 

5.  รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  

 กิจกรรมท่ีจะด าเนินงานในโครงการนี้มกีิจกรรมต่างๆ  และรายละเอียดการใช้งบประมาณในแต่ละ

กิจกรรมให้เป็นไปตามกรอบงบประมาณท่ีได้รับการพิจารณาอนุมัติ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ท่ี งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย ผู้รับผิดชอบ 



 

กิจกรรม / รำยละเอียดกำรใช้

งบประมำณ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
2 

ประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิ ต ใ จ  สั ง คม แ ละ ส ติ ปั ญญ า  ต าม
มาต รฐ านก า ร ศึ ก ษาป ฐม วั ย แ ละ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
โดยประเมินจากพฤติการรมท่ีแสดงออก
จากการปฏิบัติกิจกรรมประจ าวันตาม
สภาพจริง  

จัดท าแบบประ เมินพัฒนาการเ ด็ก
ปฐมวัยตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

  1,000 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 
 

นางสาวกิตติชานันท์ 
สุภาษิ 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวกิตติชานันท์ 
สุภาษิ 

รวม   2,000  
รวมงบประมำณทั้งสิ้น       2,000 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง) 
 
 
 
 
6.  กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต  (Outputs) 

1.จัดกิจกรรมประเมินตามคู่มือของการประเมินใน
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ร้อยละ 100 

 

-  แบบบันทึกผล    

 

-  แบบรายงานผลการ 

    ปฏิบัติงาน 

ผลลัพธ์  (Outcomes) 

 1. น าผลการไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อย่างต่อเนื่อง  ร้อยละ 100 

 

-  รายงานผลการ 

    ปฏิบัติงาน 

 

-  แบบรายงานผลการ 

    ปฏิบัติงาน 

 7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.เชิงปริมำณ 



 

             1. นักเรียนระดับปฐมวัย ท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2560 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนบ้านห้วยทอง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต  3   ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน  
ร้อยละ  100 

 2.  เชิงคุณภำพ 
           1.  โรงเรียนบ้านห้วยทอง มีผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ  สังคม  และ
สติปัญญา  ตามมาตรฐานคุณลักษณะ  ท่ีพึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2560 
 
 
 ลงช่ือ        ผู้เสนอโครงการ    ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ         
          (นางสาวกิตติชานันท์ สุภาษิ)        (นายกุล  พรมมาวัน) 
            ครูโรงเรียนบ้านห้วยทอง                      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 

  ลงช่ือ                        ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายศุภเกียรติ  เช้ือบุญมี) 

                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อโครงกำร พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
                                 และการเรียนรู ้
แผนงำน บริหารงานวิชาการ 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ    ระดับปฐมวัย  มาตรฐานท่ี 2 ข้อ 2.5 
     มาตรฐานท่ี 3 ข้อ 3.3   
  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานท่ี 1 ข้อ 1.1.4 
      มาตรฐานท่ี 2 ข้อ 2.6 



 

      มาตรฐานท่ี 3 ข้อ 3.2 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      กลยุทธ์ที่ 1  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นายสุริยชัย  หนันทุม 
ลักษณะโครงกำร โครงการใหม่ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร พฤษภาคม  2565 – มีนาคม 2566 
งบประมำณ 10,000  บาท 
............................................................................................................................. .................................... 
1.  หลักกำรและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีนโยบายส่งเสริมให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ 
สถานศึกษาในสังกัด น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ( Information and Communication 
Technology : ICT)  มาประยุกต์ใช้เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน   
โดยได้จัดสรรวัสดุ ครุภัณฑ์ด้านคอมพิวเตอร์ และระบบการส่ือสารโทรคมนาคม  รวมท้ังงบประมาณสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากร ด้าน ICT และอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง  สถานศึกษาจึงมีบทบาทหน้าท่ีความ 
รับผิดชอบในการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ ซึ่งโรงเรียนบ้านห้วยทองตระหนักถึงความส าคัญด้านเทคโนโลยีและสารสานเทศเพื่อการ
พัฒนาบุคลากร ผู้เรียน  และสถานศึกษา  ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ และ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ดังนั้น จึงได้จัดท าโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน และการบริหาร  ให้สอดคล้อง
และเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนองตอบนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด และบรรลุผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ   
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  ผลลัพธ์  (Outcomes) 
1.  เพื่อให้การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นไปอย่างมี 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2.2  ผลผลิต  (Outputs) 

1.  เพื่อส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
ส่ือสารเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ 

2.  เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ในการแสวงหา 
ความรู้แก่ครู  ผู้เรียน  บุคลากรทางการศึกษา 

3.  เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลแหล่งเรียนรู้แก่ครู  ผู้เรียน  บุคลากรทางการศึกษา 
 
 
3.  เป้ำหมำย 
 3.1 เชิงปริมำณ 



 

1. โรงเรียนจัดให้มีระบบบริการเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนและการบริการ
ครอบคลุมช้ันเรียนต่างๆ และบริเวณโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  

2. ครูร้อยละ  90  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนางาน  
3. นักเรียนร้อยละ  90  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการ

พัฒนาการเรียนรู้ 
3.2  เชิงคุณภำพ 
           โรงเรียนมีเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอต่อความต้องการในการเรียนการสอนและ  

การท างาน  การบริการท่ีสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียน  นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้  
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
  4.  กิจกรรมและกำรด ำเนินกำร 

ท่ี กิจกรรม ระยะด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมจัดท าโครงการ พฤษภาคม 2565 ผู้บริหาร 
2 เสนอโครงการ พฤษภาคม 2565 นายสุริยชัย  หนันทุม 

3 แต่งต้ังคณะกรรมการ พฤษภาคม 2565 ผู้บริหาร 
4 ด าเนินการตามโครงการ 

-  ศึกษาปัญหา 
-  วิเคราะห์การจัดกิจกรรม 
-  ก าหนดแนวทางด าเนินการ 
-  ก าหนดปฏิทิน 

กรกฎาคม 2565 – 
มีนาคม 2566 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
และคณะท างาน 
 
 
 

5 ก ากับ ติดตาม ประเมินโครงการ 
กรกฎาคม 2565 – 

มีนาคม 2566 
ผู้บริหาร 

6 สรุปการรายงาน มีนาคม  2566 นายสุริยชัย  หนันทุม 

5.  รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  

 กิจกรรมท่ีจะด าเนินงานในโครงการนี้มกีิจกรรมต่างๆ  และรายละเอียดการใช้งบประมาณในแต่ละ

กิจกรรมให้เป็นไปตามกรอบงบประมาณท่ีได้รับการพิจารณาอนุมัติ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม / รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย ผู้รับผิดชอบ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
1 กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่าย  Internet  ท่ี

มีคุณภาพ และซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  7,000 นายสุริยชัย  
หนันทุม 



 

2 กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนคอมพิวเตอร์
มาตรฐาน 

  3,000 นายสุริยชัย   
หนันทุม 

รวม   10,000  
รวมงบประมำณทั้งสิ้น        10,000 

 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง) 

 
6.  กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต  (Outputs) 
1.  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการบริหารและการ
จัดการเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ 
2.  เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร  ในการแสวงหาความรู้แก่ครู  ผู้เรียน  บุคลากร
ทางการศึกษา 
3.  เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลแหล่งเรียนรู้แก่ครู  
ผู้เรียน  บุคลากรทางการศึกษา 

 
-  รายงานผลการ 
    ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
-  แบบรายงานผลการ 
    ปฏิบัติงาน 
 
 
 

ผลลัพธ์  (Outcomes) 
1. โรงเรียนจัดให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน
และการบริการ  ร้อยละ 90   
2. ครูร้อยละ  90  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
พัฒนางาน  
3. นักเรียนร้อยละ  90  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้นข้อมูลเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ 

 
-  รายงานผลการ 
    ปฏิบัติงาน 

7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. โรงเรียนจัดให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนและการบริการ   
2. ครูสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนางาน  
3. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้  
 

 

 ลงช่ือ      ผู้เสนอโครงการ      ลงช่ือ     ผู้เห็นชอบโครงการ         
             (นายสุริยชัย  หนันทุม)                   (นายกุล  พรมมาวัน) 
          ครูโรงเรียนบ้านห้วยทอง                        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

 
 

    ลงช่ือ                             ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นายศุภเกียรติ  เช้ือบุญมี) 

                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยทอง 
 
 
ชื่อโครงกำร ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน  การเขียน  การส่ือสารและการ 
  คิดค านวณ 
แผนงำน บริหารวิชาการ 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ    ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานท่ี 1 ข้อ 1.1.1    
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางจุฑามณี  ทะสา , นายสุระ  ศรีสิงห์ 
ลักษณะโครงกำร โครงการใหม่ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร พฤษภาคม  2565 – มีนาคม 2566 
งบประมำณ 13,000 บาท
............................................................................................................................. ................................... 
1.  หลักกำรและเหตุผล 
  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง  2551  ก าหนดให้โรงเรียนจัดกิจกรรม 
ท่ีหลากหลาย เพื่อช่วยสร้างและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะด้านต่างๆ ท้ังในด้านการใช้ภาษาไทย เช่น ทักษะ
การฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียน  ซึ่งถือเป็นทักษะส าคัญในการใช้ส่ือสารกับผู้อื่นให้เข้าใจ และทักษะ
ด้านคณิตศาสตร์เรื่องการคิดค านวณถือเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีผู้เรียนต้องได้น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ปัจจุบันเด็กไทย
ให้ความสนใจในการเล่นโทรศัพท์  เล่นเกมส์คอมพิวเตอร์มากกว่าการสนใจอ่านหนังสือ  จึงส่งผลให้เด็กไทย
อ่านหนังสือน้อยลง อ่านหนังสือไม่ออก เขียนหนังสือไม่ได้ และมักจะใช้ศัพท์วัยรุ่นหรือค าสแลง แทนการใช้
ภาษาเขียนท่ีถูกต้อง ส่งผลให้เขียนไม่ถูกตามหลักภาษาและการใช้ภาษาไทย รวมถึงจะส่งผลเสียต่อวิชาอื่นๆ 
ด้วย  เพราะภาษาไทยเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้วิชาอื่น  ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีโรงเรียนต้องจัดกิจกรรมให้
เกิดการส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
  การจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมความสามารถการอ่าน การเขียน และการส่ือสาร  โดยเน้นกิจกรรม
ห้องสมุดมีชีวิต เพื่อต่อยอดกิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมตะกร้าความรู้  ให้ผู้เรียนได้อ่านหนังสือและเขียนสรุป
ใจความส าคัญของเรื่องท่ีอ่านเพื่อฝึกการส่ือสาร  ให้ผู้เรี ยนมีแหล่งค้นคว้าหาข้อมูลไม่ว่าจะเป็นหนังสือ  
หรือการค้นคว้าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  ฝึกให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน  มีความภาคภูมิใจเห็นถึงความส าคัญ
ของภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจ าชาติไทย  ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานความเป็นไทย  โดยใช้กิจกรรม  
วันภาษาไทยและกิจกรรมวันสุนทรภู่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม  ถือเป็นการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนัก
ถึงการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องและเหมาะสม  อีกท้ังกิจกรรมเสียงตามสายท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะด้าน



 

การพูดส่ือสาร  ใช้ความรู้  มีความกล้าแสดงออกจากการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นการสนองตอบต่อผู้เรียน เพื่อให้
ผู้เรียนได้มีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด โรงเรียนบ้านห้วยทอง  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อพัฒนา
คุณภาพนักเรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษา  บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
  2.1  ผลลัพธ์  (Outcomes) 

1.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการอ่าน  การเขียน  การส่ือสารและการคิดค านวณ 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 2.2  ผลผลิต  (Outputs) 
1.  ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เต็มศักยภาพ 
2.  ผู้เรียนมีพัฒนาการสามารถอ่าน เขียน  ส่ือสาร  และคิดค านวณได้ 
3.  ผู้เรียนน าความรู้ประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรมน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  

3.  เป้ำหมำย 
 3.1 เชิงปริมำณ 

1.  ผู้เรียนมีความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ และพัฒนา 
ตนเองอย่างต่อเนื่องร้อยละ 90 

3.2  เชิงคุณภำพ 
1.  ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เต็มศักยภาพ 
2.  ผู้เรียนมีทักษะวิชาภาษาไทย  และวิชาคณิตศาสตร์ 
3.  ผู้เรียนน าความรู้ประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรมน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  
4.  ผู้เรียนมีพัฒนาการสามารถอ่าน เขียน  ส่ือสาร  และคิดค านวณได้ 

  4.  กิจกรรมและกำรด ำเนินกำร 
ท่ี กิจกรรม ระยะด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมจัดท าโครงการ พฤษภาคม 2565 ผู้บริหาร 
2 เสนอโครงการ พฤษภาคม 2565 นางจุฑามณี  ทะสา 

3 แต่งต้ังคณะกรรมการ พฤษภาคม 2565 ผู้บริหาร 
4 ด าเนินการตามโครงการ 

-  ศึกษาปัญหา 
-  วิเคราะห์การจัดกิจกรรม 
-  ก าหนดแนวทางด าเนินการ 
-  ก าหนดปฏิทิน 

กรกฎาคม 2565 – 
มีนาคม 2566 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
และคณะท างาน 
 
 
 

5 ก ากับ ติดตาม ประเมินโครงการ กรกฎาคม 2565 –มีนาคม 2566 ผู้บริหาร 



 

6 สรุปการรายงาน มีนาคม  2566 นางจุฑามณี  ทะสา 

5.  รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  

 กิจกรรมท่ีจะด าเนินงานในโครงการนี้มกีิจกรรมต่างๆ  และรายละเอียดการใช้งบประมาณในแต่ละ

กิจกรรมให้เป็นไปตามกรอบงบประมาณท่ีได้รับการพิจารณาอนุมัติ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม / รำยละเอียดกำรใช้

งบประมำณ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวด

รำยจ่ำย 

ผู้รับผิดชอบ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
1 กิจกรรมรักกำรอ่ำน   2,000 นางจุฑามณี ทะสา 

นางสาวเอื้อมเดือนพุกเงิน 
 -จัดท าสมุดรักการอ่านให้นักเรียนป.1-6     
 -ภาษาไทย ภาษาอังกฤษวันละค า     
2 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต   3,000 นางจุฑามณี ทะสา 
 -จัดหาหนังสือเข้าห้องสมุด     
 -ซ่อมแซมปรับปรุงหนังสือ     
3 กิจกรรมเสียงตำมสำย บอกข่ำว 

เล่ำเร่ือง 
  3,000 นายสุระ  ศรีสิงห์ 

4 กิจกรรมคณิตพำเพลิน        - นายสุระ  ศรีสิงห์ 
5 กิจกรรมวันภำษำไทยแห่งชำติ, 

 วันสุนทรภู่ 
    1,500 นางจุฑามณี ทะสา 

6 กิจกรรมพัฒนำกำรอ่ำนออกเขียนได้   2,500 นางจุฑามณี ทะสา 
 - จัดหาส่ือการเรียนรู้ท่ีมีความ

หลากหลาย เพื่อช่วยเสริมพัฒนาการ
ด้านการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียน 

    

7 กิจกรรมกำรเรียนร่วม กิจกรรมเรียน
กำรสอนนักเรียน LD. 

  1,000 นางสาวนิดน้อย  
บุญธรรม 

รวม   13,000  
รวมงบประมำณทั้งสิ้น                                  13,000 

6.  กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 



 

ผลผลิต  (Outputs) 
1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนน าประสบการณ์จากการร่วม
กิจกรรมน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีทักษะความสามารถด้านการอ่าน  
การเขียน  การส่ือสารและการคิดค านวณ 

 
-  รายงานผลการ 
    ปฏิบัติงาน 

 
-  แบบรายงานผลการ 
    ปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลลัพธ์  (Outcomes) 
1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนได้รับการเรียนรู้เต็มศักยภาพ 
2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนน าทักษะความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการอ่านการเขียนการส่ือสารและการคิดค านวณไปใช้ 

 
-  รายงานผลการ 
    ปฏิบัติงาน 

 
-  แบบรายงานผลการ 
    ปฏิบัติงาน 
 

7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1.  ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เต็มศักยภาพ 
2.  ผู้เรียนมีทักษะวิชาภาษาไทย  และวิชาคณิตศาสตร์ 
3.  ผู้เรียนน าความรู้ประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรมน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  
4.  ผู้เรียนมีพัฒนาการสามารถอ่าน เขียน  ส่ือสาร  และคิดค านวณได้ 

 

 
ลงช่ือ      ผู้เสนอโครงการ    ลงช่ือ   ผู้เห็นชอบโครงการ         
             (นางจุฑามณี ทะสา)                          (นายกุล  พรมมาวัน) 
          ครูโรงเรียนบ้านห้วยทอง                       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

  
 ลงช่ือ                        ผู้อนุมัติโครงการ 

             (นายศุภเกียรติ  เช้ือบุญมี) 
                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยทอง 
ชื่อโครงกำร  ส่งเสริม และพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ                 
  อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา                                             
แผนงำน    บริหารวิชาการ 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ    ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานท่ี 1 ข้อ 1.1.2    
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นายสุริยชัย  หนันทุม  
ลักษณะโครงกำร โครงการใหม่ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร พฤษภาคม  2565 – มีนาคม 2566 



 

งบประมำณ 5,000 บาท
............................................................................................................................. .................................... 
1.  หลักกำรและเหตุผล 

  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกลนกลาง  2551  ก าหนดให้โรงเรียนจัดกิจกรรม
การสอนท่ีหลากหลายท้ังในและนอกห้องเรียน การพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
คิดอย่างมีวิจารณญาณมีเหตุผล รวมไปถึงการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และการแก้ปัญหาของผู้เรียน 
เพื่อให้เกิดการปรับปรุงเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีดีขึ้น  การลงมือร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง
จะท าให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงจากการแก้ปัญหาซึ่งจะท าให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ชีวิต  การยอมรับความ
คิดเห็นต่างๆ ในการอยูร่วมกันของผู้เรียน จนท าให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ การร่วมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาหรือเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมท่ีผู้เรียน
สนใจ     
            การพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ รวมไปถึงการ
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และการแก้ปัญหาเพื่อให้ผู้เรียน สามารถแก้ไขปัญหาอย่างเป็นล าดับข้ันตอน  
การระดมความคิดการยอมรับความคิดเห็นต่างๆ  การร่วมมือกันลงมือแก้ไขปัญหา  ท าให้เกิ ดองค์ความรู้ 
ท่ียั่งยืน เกิดทักษะในการใช้ชีวิตซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความรักในหมู่คณะและมีทักษะในการแก้ปัญหาอย่าง
มีเหตุผล และการแก้ปัญหายังเป็นการสนองตอบต่อผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาก าหนด จากเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนบ้านห้วยทอง จึงจัดท าโครงการนี้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
2. วัตถุประสงค์  
  2.1  ผลลัพธ์  (Outcomes) 
        1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
มีเหตุผล รวมไปถึงการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และการแก้ปัญหา 
  2.2 ผลผลิต  (Outputs) 
            1. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณและมีเหตุผล 
            2. การร่วมมือกันในการระดมความคิดในการการแก้ไขปัญหาท าให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ               
       3. นักเรียนลงมือแกไ้ขปัญหาอย่างเป็นล าดับขั้นตอน 
                4. นักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงาน 
3.  เป้ำหมำย 
 3.1 เชิงปริมำณ 

      1.  นักเรียนช้ันอนุบาล นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน
บ้านห้วยทองเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ร้อยละ 100 

3.2  เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนได้รับการเรียนรู้เต็มศักยภาพเหมาะสมตามวุฒิภาวะ   
2. นักเรียนมีทักษะสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ  



 

3. นักเรียนน าประสบการณ์จากแก้ปัญหาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   
4. นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะการกระท า ดีหรือไม่ดี ควรท าหรือไม่ควรท า   

  4. กิจกรรมและกำรด ำเนินกำร 
ท่ี กิจกรรม ระยะด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมจัดท าโครงการ พฤษภาคม 2565  ผู้บริหาร 
2 เสนอโครงการ พฤษภาคม 2565 นายสุริยชัย  หนันทุม 

3 แต่งต้ังคณะกรรมการ พฤษภาคม 2565 ผู้บริหาร 
4 ด าเนินการตามโครงการ 

-  ศึกษาปัญหา 
-  วิเคราะห์การจัดกิจกรรม 
-  ก าหนดแนวทางด าเนินการ 
-  ก าหนดปฏิทิน 

กรกฎาคม 2565 – 
มีนาคม 2566 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
และคณะท างาน 

5 ก ากับ ติดตาม ประเมินโครงการ 
กรกฎาคม 2565 – 

มีนาคม 2566 
ผู้บริหาร 

6 สรุปการรายงาน มีนาคม  2566 นายสุริยชัย  หนันทุม 

5.  รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  

 กิจกรรมท่ีจะด าเนินงานในโครงการนี้มกีิจกรรมต่างๆ  และรายละเอียดการใช้งบประมาณในแต่ละ

กิจกรรมให้เป็นไปตามกรอบงบประมาณท่ีได้รับการพิจารณาอนุมัติ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม / รำยละเอียดกำรใช้

งบประมำณ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย ผู้รับผิดชอบ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

1 โครงงานวิทยาการค านวณชวนเพลิน   2,500 นายสุริยชัย  หนันทุม 

2 Coding คิด สนุก   2,500 นายสุริยชัย  หนันทุม 

รวม   5,000  
รวมงบประมำณทั้งสิ้น                                     5,000 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง) 
 
 
 
 
 



 

6.  กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต  (Outputs) 
1 ร้อยละ90 ของนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
2.ร้อยละ90 ของนักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและมีเหตุผล 
3. ร้อยละ 90 ของนักเรียนร่วมมือกนัในการระดมความคิดใน
การการแก้ไขปัญหาท าให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
4. ร้อยละ 90 ของนักเรียนลงมือแก้ไขปัญหาอย่างเป็นล าดับ
ขั้นตอน 
5. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงาน 

 
-  รายงานผลการ 
    ปฏิบัติงาน 

 
-  แบบรายงานผล 
การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 

ผลลัพธ์  (Outcomes) 
1 ร้อยละ90 ของนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
คิดอย่างมีวิจารณญาณมีเหตุผล การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น และการแก้ปัญหา 

 
-  รายงานผลการ 
    ปฏิบัติงาน 

 
-  แบบรายงานผล 
    การแข่งขัน 

 

7.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 1. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
 2. นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและมีเหตุผล  
 3. นักเรียนร่วมมือกันในการระดมความคิดในการการแก้ไขปัญหาท าให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ  

            4. นักเรียนลงมือแก้ไขปัญหาอย่างเป็นล าดับขั้นตอน 
  5. นักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงาน                                                    
 
 
ลงช่ือ      ผู้เสนอโครงการ    ลงช่ือ   ผู้เห็นชอบโครงการ         
            (นายสุริยชัย  หนันทุม)                (นายกุล  พรมมาวัน) 
         ครูโรงเรียนบ้านห้วยทอง                    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 

     ลงช่ือ                     ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (นายศุภเกียรติ  เช้ือบุญมี) 
                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยทอง 
 

 



 

 
 
 
 
 
ชื่อโครงกำร ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
แผนงำน บริหารวิชาการ 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ    ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานท่ี 1 ข้อ 1.1.3    
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นายสุริยชัย  หนันทุม  , นางสาวเอื้อมเดือน  พุกเงิน , นางสาวอสิตา  พรมเวหา 
ลักษณะโครงกำร โครงการใหม่ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร กรกฎาคม  2565 – มีนาคม 2566 
งบประมำณ 5,000 บาท 
............................................................................................................................. .................................... 

1.  หลักกำรและเหตุผล 

           การศึกษามีบทบาทส าคัญอันเป็นรากฐานการพัฒนาสังคมและมนุษย์ในยุคโลกาภิวัตน์ จ าเป็นท่ี
จะต้องมีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ท้ังระบบ  
ให้สัมพันธ์เช่ือมโยงกันเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง   
การสร้างเสริมสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  
( Learning and Innovation Skills) ซึ่งผู้เรียนจะต้องมีความสามารถในการคิดค้นและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 
ท่ีได้มาจากการจัดการเรียนรู้แบบบูณณาการและการสร้างเสริมประสบการณ์ในการเรียนการสอน  การจัดการ
เรียนรู้โดยผ่านทางหลักสูตรและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างชาญฉลาด เพื่อเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ให้กับ
ผู้เรียน 

           ดังนั้น  เพื่อสนองนโยบายการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ  ความสามารถและทักษะ                 
ท่ีสอดคล้องกับศตวรรษ ท่ี 21  ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และพัฒนาให้ผู้เรียนรู้จักการค้นคว้า 
น าความรู้และประสบการณ์มาสร้างส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ๆ ท่ีสร้างสรรค์สังคม  ให้ ผู้เรียน  
ได้พัฒนาการเรียนรู้ตลอดจนเรียนรู้อย่างมีความสุข  จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ  
ในการสร้างนวัตกรรมข้ึนมา   

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมสถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ ความสามารถและทักษะท่ีสอดคล้องกับ
ศตวรรษท่ี 21  ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมนวัตกรรม ( Learning and Innovation Skills) 
         2. เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสในการค้นคว้าและสร้างนวัตกรรมหรือส่ิงประดิษฐ์ใหม่ๆ 



 

          3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และออกแบบนวัตกรรมท่ีสร้างสรรค์สังคม 

3.  เป้ำหมำย 
 1. เชิงปริมำณ 
              1. นักเรียนระดับช้ันอนุบาลถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี3 ปีการศึกษา2565 ของโรงเรียนบ้านห้วยทอง 

2.  เชิงคุณภำพ 
     1. นักเรียนได้รับการพฒันาให้มีคุณลักษณะ ความสามารถและทักษะท่ีสอดคล้องกับทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมนวัตกรรม  
                2. นักเรียนมีความสามารถในการค้นคว้าเพื่อสร้างส่ิงประดิษฐ์ และนวัตกรรมใหม่ๆท่ีสร้างสรรค์
สังคมในยุคปัจจุบัน 
 
 4.  กิจกรรมและกำรด ำเนินกำร 

ท่ี กิจกรรม ระยะด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมจัดท าโครงการ พฤษภาคม 2565  ผู้บริหาร 

2 เสนอโครงการ พฤษภาคม 2565 นายสุริยชัย  หนันทุม 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการ พฤษภาคม 2565  ผู้บริหาร 
4 ด าเนินการตามโครงการ 

-  ศึกษาปัญหา 
-  วิเคราะห์การจัดกิจกรรม 
-  ก าหนดแนวทางด าเนินการ 
-  ก าหนดปฏิทิน 

กรกฎาคม 2565 – 
มีนาคม 2566 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
และคณะท างาน 
 
 
 

5 ก ากับ ติดตาม ประเมินโครงการ 
กรกฎาคม 2565 – 

มีนาคม 2566 
ผู้บริหาร 

6 สรุปการรายงาน มีนาคม  2566 นายสุริยชัย  หนันทุม ,นางสาวเอื้อม
เดือน  พุกเงิน  
 

5.  รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  

 กิจกรรมท่ีจะด าเนินงานในโครงการนี้มกีิจกรรมต่างๆ  และรายละเอียดการใช้งบประมาณในแต่ละ

กิจกรรมให้เป็นไปตามกรอบงบประมาณท่ีได้รับการพิจารณาอนุมัติ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม / รำยละเอียดกำรใช้

งบประมำณ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย ผู้รับผิดชอบ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 



 

1 หนูน้อยนักประดิษฐ์กับภารกิจ DIY.   2,500 นายสุริยชัย  หนันทุม,
นางสาวเอื้อมเดือน  
พุกเงิน ,นางสาวอสิตา  
พรมเวหา 

2 ผลิตส่ือสร้างสรรค์สังคมผ่าน Social   2,500 นายสุริยชัย  หนันทุม
นางสาวเอื้อมเดือน  
พุกเงิน ,นางสาวอสิตา  
พรมเวหา 

รวม   5,000  
รวมงบประมำณทั้งสิ้น       5,000 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง) 
 

 

 

6.  กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำร
ประเมิน 

เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต  (Outputs) 
  1. นักเรียนสามารถค้นคว้าสร้างส่ิงประดิษฐ์และยวัตกรรมได้ร้อยละ 80 
  2. นักเรียนมีคุณลักษณะ ความสามารถและทักษะท่ีสอดคล้องกับ
ศตวรรษท่ี 21  ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมนวัตกรรม ( 
Learning and  Innovation Skills) ร้อยละ 80 

 
-  รายงานผล
การปฏิบัติงาน 

 
-  แบบรายงานผลการ 
    ปฏิบัติงาน 

ผลลัพธ์  (Outcomes) 
  1. นักเรียนสามารถค้นคว้าสร้างส่ิงประดิษฐ์และยวัตกรรมได้ร้อยละ 80 
  2. นักเรียนมีคุณลักษณะ ความสามารถและทักษะท่ีสอดคล้องกับ
ศตวรรษท่ี 21  ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมนวัตกรรม ( 
Learning and  Innovation Skills) ร้อยละ 80 

 
-  รายงานผล
การปฏิบัติงาน 

 
-  แบบรายงานผลการ 
    ปฏิบัติงาน 

 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. เชิงปริมำณ 

       1. นักเรียนระดับช้ันอนุบาลถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  สามารถค้นคว้าสร้างส่ิงประดิษฐ์และ 
นวัตกรรมใหม่ๆ ได้ร้อยละ 80 



 

  2. นักเรียนมีคุณลักษณะ ความสามารถและทักษะท่ีสอดคล้องกับทักษะการเรีนยรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21  ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมนวัตกรรม ( Learning and Innovation Skills)  
ร้อยละ 80 
 2.  เชิงคุณภำพ 
         1. นักเรียนได้รับการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ ความสามารถและทักษะท่ีสอดคล้องกับ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมนวัตกรรม ( Learning  and   
Innovation  Skills) 
                 2. นักเรียนมีความสามารถในการค้นคว้าเพื่อสร้างส่ิงประดิษฐ์ และนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อ
สร้างสรรค์สังคมในยุคปัจจุบัน  
 
 
ลงช่ือ      ผู้เสนอโครงการ     ลงช่ือ     ผู้เห็นชอบโครงการ         
           (นายสุริยชัย  หนันทุม)                   (นายกุล  พรมมาวัน) 
         ครูโรงเรียนบ้านห้วยทอง                        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
   

 ลงช่ือ                         ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายศุภเกียรติ  เช้ือบุญมี) 

                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยทอง 
ชื่อโครงกำร พัฒนาคุณภาพทางวิชาการ หลักสูตรสถานศึกษา และระบบการวัดผลประเมินผล 
แผนงำน บริหารวิชาการ 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ    ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานท่ี 1 ข้อ 1.1.5 
     มาตรฐานท่ี 2 ข้อ 2.3 
     มาตรฐานท่ี 3 ข้อ 3.4  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวศรีประภา  ฮองต้น และคณะครูทุกคน 
ลักษณะโครงกำร โครงการใหม่ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร พฤษภาคม  2565 – มีนาคม 2566 
งบประมำณ 130,000  บาท 
............................................................................................................................. .................................... 
1.  หลักกำรและเหตุผล 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ก าหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไว้ว่า  
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียน  
มีความส าคัญท่ีสุด ฉะนั้น ครูผู้สอนและผู้จัดการศึกษาจะต้อง เปล่ียนแปลงบทบาทจากการเป็นผู้ช้ีน า  



 

ผู้ถ่ายทอดความรู้ไปเป็นผู้ช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุน ผู้เรียนในการแสวงหาความรู้จากส่ือและแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆ  การให้ข้อมูลท่ีถูกต้องแก่ผู้เรียน เพื่อน าข้อมูลเหล่านั้นไปใช้สร้างสรรค์ความรู้ของตน การจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับสภาพการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและความเจริญก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์  เป็นการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคล  สังคมไทย 
ผู้เรียนมีศักยภาพ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ทุกช้ันเรียน 
โดยก าหนดหลักการจุดหมาย โครงสร้างการจัดท าหลักสูตร การจัดอัตราเวลาเรียนและมาตรฐานการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ถือได้ว่าเป็นกระบวนการส าคัญท่ีมีส่วนเสริมสร้างความส าเร็จ
ให้กบัผู้เรียน และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการท่ีช่วยให้ครูได้ข้อมูลท่ีจะ
น าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน การ
จัดการเรียนการสอนและการประเมินผลจ าเป็นต้องมีลักษณะท่ีสอดคล้องกัน แต่ในการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา
พบว่าการสอนกับการประเมินผลเป็นส่วนท่ีถูกแยกจากกัน ผลของการวัดประเมินคุณภาพไม่สามารถยืนยัน
ความรู้ความสามารถของผู้เรียนได้ จึงเป็นสาเหตุให้การน าข้อมูลผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขาดประสิทธิภาพ  

ดังนั้น การพัฒนางานด้านวิชาการจึงเป็นงานหลักของการบริหารสถานศึกษา ไม่ว่าสถานศึกษาจะเป็น
แบบใด มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ เนื่องจากงานวิชาการ
เกี่ยวข้องกับหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ซึ่งเป็นหัวใจของการจัดการศึกษา และเกี่ยวข้องกับผู้บริหารและ
บุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา การพัฒนางานวิชาการเป็นกระบวนการท่ีต้องอาศัยกิจกรรมทางวิชาการ
หลายอย่างท่ีจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้การด าเนินงานสอดคล้องกับหลักการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติในปัจจุบัน จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา 
2.  วัตถุประสงค์  

  1.  เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
  2.  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 3.  ครู มีความรูความเข้าใจในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ และมีทักษะในการออก

ข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด 
4.  ผลการทดสอบระดับชาติ RT, NT, O-NET และ PISA ของโรงเรียนในสังกัดเพิ่มข้ึน 
5.  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดให้สูงขึ้นเพื่อน าผลการประเมิน

มาจัดท าข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน และน ามาใช้ในการตัดสินใจวางแผน
พัฒนา และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
3.  เป้ำหมำย 

     1.  หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
  2.  จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจ 
 3.  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และ

ความสนใจของผู้เรียน 
 4.  สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 



 

 5.  นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 
 6.  ผลการทดสอบระดับชาติ RT, NT, O-NET ของโรงเรียนในสังกัดเพิ่มข้ึน 
 7.  สามารถวัดและประเมินผลการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.  กิจกรรมและกำรด ำเนินกำร 

ท่ี กิจกรรม ระยะด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมจัดท าโครงการ พฤษภาคม 2565 ผู้บริหาร 
2 เสนอโครงการ พฤษภาคม 2565 นางสาวศรีประภา  ฮองต้น 

3 แต่งต้ังคณะกรรมการ พฤษภาคม 2565 ผู้บริหาร 
4 ด าเนินการตามโครงการ 

-  ศึกษาปัญหา 
-  วิเคราะห์การจัดกิจกรรม 
-  ก าหนดแนวทางด าเนินการ 
-  ก าหนดปฏิทิน 

กรกฎาคม 2565 – 
มีนาคม 2566 

 
 
 

นางสาวศรีประภา  ฮองต้น 
 
 
 

5 ก ากับ ติดตาม ประเมินโครงการ มีนาคม 2566 ผู้บริหาร 
6 สรุปการรายงาน มีนาคม 2566 นางสาวศรีประภา  ฮองต้น 

5.  รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

 กิจกรรมท่ีจะด าเนินงานในโครงการนี้มกีิจกรรมต่างๆ  และรายละเอียดการใช้งบประมาณในแต่ละ

กิจกรรมให้เป็นไปตามกรอบงบประมาณท่ีได้รับการพิจารณาอนุมัติ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม / รำยละเอียดกำรใช้

งบประมำณ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย ผู้รับผิดชอบ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  200     800 นางสาวศรีประภา ฮองต้น 
2 พัฒนาระบบการวัดผลประเมินผลใน 

ช้ันเรียน และพัฒนาการอ่านออก
เขียนได้ทุกระดับช้ัน , Stem ศึกษา 

  10,000 ครูทุกระดับช้ัน 

3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   5,000 ครูทุกระดับช้ัน 

4 ห้องเรียนคุณภาพ    25,000 ครูทุกระดับช้ัน 

5 ปฐมนิเทศนักเรียน       1,500 คณะครแูละบุคลากรทุกคน 
6 ปัจฉิมนิเทศ        2,500 คณะครแูละบุคลากรทุกคน 
6 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ    80,000 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

7 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้   - ครูทุกระดับช้ัน 



 

8 Open House      5,000 คณะครแูละบุคลากรทุกคน 
รวม   130,000  

รวมงบประมำณทั้งสิ้น                                   130,000 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง) 

6.  กำรประเมินผล   
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

1.  หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
2.  จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความ
ถนัด  ความสามารถ  ความสนใจ 
3.  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ  
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
4.  สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือ 
ปฏิบัติจริง   จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
5.  นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 
6.  สถานศึกษาน าข้อมูลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ ในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
7.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 

1. การสังเกต 
2. สอบถาม 
3. สัมภาษณ์ 
4. ตรวจเอกสาร
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
 

1. แบบบันทึก
สังเกต 
2. บันทึกการนิเทศ 
3. แบบสอบถาม 
4. แผนการจัดการ
เรียนรู ้
 

7.    ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
     1.  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
  2.  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตามมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 3.  ครู มีความรูความเข้าใจในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ และมีทักษะในการออก

ข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด 
4.  ผลการทดสอบระดับชาติ RT, NT, O-NET และ PISA ของโรงเรียนในสังกัดเพิ่มข้ึน 
5.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดให้สูงขึ้น 

 
         
 

ลงช่ือ      ผู้เสนอโครงการ    ลงช่ือ   ผู้เห็นชอบโครงการ         
         (นางสาวศรีประภา  ฮองต้น)                         (นายกุล  พรมมาวัน) 
          ครูโรงเรียนบ้านห้วยทอง                        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 
  ลงช่ือ                        ผู้อนุมัติโครงการ 

             (นายศุภเกียรติ  เช้ือบุญมี) 



 

                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยทอง 
ชื่อโครงกำร   พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
แผนงำน บริหารวิชาการ 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ    ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานท่ี 2 ข้อ 2.1,2.2   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวกิตติชานันท์  สุภาษิ , นางสาวศรีประภา  ฮองต้น 
ลักษณะโครงกำร โครงการใหม่ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 
งบประมำณ 2,000 บาท
............................................................................................................................. .................................... 
1.  หลักกำรและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ได้ก าหนด
จุดมุ่งหมาย และหลักการของการจัดการศึกษา ท่ีต้องมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยก าหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ก าหนดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย  
ระบบการประกันคุณภาพภายใน  และระบบการประกันคุณภาพภายนอก  และในวรรคสองบัญญัติว่ า 
ระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วย 
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
     ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสอดคล้องและเป็นไปตาม
จุดเน้นของ สพฐ. และเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา            
ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านห้วยทอง  จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อปรับปรุง พัฒนาการประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอกให้ได้มาตรฐานการศึกษา บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

2.  วัตถุประสงค์  
  1.  เพื่อให้สถานศึกษามีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดใน  

กฎกระทรวง 
  2.  เพื่อให้การบริหารจัดการสถานศึกษามีคุณภาพและได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด 
 3.  เพื่อน าผลการประเมินมาจัดท าข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน และ

น ามาใช้ในการตัดสินใจวางแผนพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
3.  เป้ำหมำย 
     1.  สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
  2.  สถานศึกษาจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  



 

     3.  สถานศึกษาจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
       4.  มีการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 5.  สถานศึกษาน าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง    

      6.  สถานศึกษามีการจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
 
4.  กิจกรรมและกำรด ำเนินกำร 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมจัดท าโครงการ พฤษภาคม 2565 ผู้บริหาร 
2 เสนอโครงการ พฤษภาคม 2565 นางสาวกิตติชานันท์  สุภาษิ 

3 แต่งต้ังคณะกรรมการ พฤษภาคม 2565 ผู้บริหาร 
4 ด าเนินการตามโครงการ 

4.1 แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
4.2 การจัดกิจกรรมพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ 
   -  การวิเคราะห์และก าหนด
มาตรฐานของสถานศึกษาท่ีสอดคล้อง
กับมาตรฐาน สพฐ. 
   -  การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีท่ีสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตาม
มาตรฐานการศึกษา 
   -  การจัดท าแฟ้มตามมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อเป็นสารสนเทศในการ
บริหาร 
   - แต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน 
   - ก าหนดปฏิทินการติดตาม   
ตรวจสอบการประกันคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 

กรกฎาคม 2565 – 
มีนาคม 2566 

นางสาวกิตติชานันท์  สุภาษิ , 
นางสาวศรีประภา  ฮองต้น 



 

   -  การรายงานผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ/กิจกรรม  
- การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
SAR 
- การเผยแพร่ SAR สู่สาธารณชน  

5 ก ากับ ติดตาม ประเมินโครงการ มีนาคม 2566 ผู้บริหาร 

6 สรุปการรายงาน มีนาคม 2566 นางสาวกิตติชานันท์  สุภาษิ , 
นางสาวศรีประภา  ฮองต้น 

 
 
 
 

5.  รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  

 กิจกรรมท่ีจะด าเนินงานในโครงการนี้มกีิจกรรมต่างๆ  และรายละเอียดการใช้งบประมาณในแต่ละ

กิจกรรมให้เป็นไปตามกรอบงบประมาณท่ีได้รับการพิจารณาอนุมัติ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม / รำยละเอียดกำรใช้

งบประมำณ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย ผู้รับผิดชอบ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  500 1,500 นางสาวกิตติชานันท์  สุภาษิ , 
นางสาวศรีประภา  ฮองต้น 

รวม  500 1,500  
รวมงบประมำณทั้งสิ้น                                    2,000 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง) 
6.  กำรประเมินผล   

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
   1.  สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
   2.  สถานศึกษาจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  
    3.  สถานศึกษาจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
   4.  มีการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

1. การสังเกต 
2. สอบถาม 
3. ตรวจเอกสาร
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
 

1. แบบบันทึก
สังเกต 
2. แผนปฏิบัติการ 
3. สารสนเทศ 
4. รายงาน SAR 
5. รายงานการ 
ควบคุมภายใน 
 



 

5.  สถานศึกษาน าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไป
ใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง    
   6.  สถานศึกษามีการจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน 

7.    ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
     1.  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

2.  การบริหารจัดการสถานศึกษามีคุณภาพและได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด 
 3.  น าผลการประเมินมาจัดท าข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน และ
น ามาใช้ในการตัดสินใจวางแผนพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

  
   ลงช่ือ       ผู้เสนอโครงการ      ลงช่ือ   ผู้เห็นชอบโครงการ         
          (นางสาวกิตติชานันท์  สุภาษิ)                  (นายกุล  พรมมาวัน) 
           ครูโรงเรียนบ้านห้วยทอง                      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
   ลงช่ือ                          ผู้อนุมัติโครงการ 

              (นายศุภเกียรติ  เช้ือบุญมี) 
                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยทอง 
ชื่อโครงกำร  ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร    

  ทางการศึกษา                    
แผนงำน บริหารงานบุคคล 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ    ระดับปฐมวัย มาตรฐานท่ี 2 ข้อ 2.2,2.3   
  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานท่ี 2 ข้อ 2.4 
     มาตรฐานท่ี 3 ข้อ 3.5 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นายสุระ  ศรีสิงห์ , นางสาวเอื้อมเดือน  พุกเงิน  ,นางสาวศรีประภา ฮองต้น 
ลักษณะโครงกำร โครงการใหม่ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร พฤษภาคม  2565 – มีนาคม 2566 
งบประมำณ 20,000 บาท 
............................................................................................................................. .................................... 
1.  หลักกำรและเหตุผล 

 ตามท่ี สพฐ. ได้ประกาศนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อท่ี 2 เรื่อง การพัฒนาผู้บริหาร 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ เป็นมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพ
ขั้นสูง สพป. เลย เขต 3 ได้ก าหนดเป้าประสงค์ในด้านการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
เป็นมืออาชีพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ  



 

           ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องและเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
ในปีการศึกษา 2565  โรงเรียนบ้านห้วยทอง จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน
การศึกษา บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
2. วัตถุประสงค์ 

 1.  เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล   
   2.  เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3.  เป้ำหมำย 
 3.1 เชิงปริมำณ 

  1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านได้เข้าร่วมพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
การผลิตส่ือการเรียนการสอนและนวัตกรรม การจัดท าวิจัยในช้ันเรียน และได้รับการนิเทศในช้ันเรียน 
           3.2  เชิงคุณภำพ 
   1. ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะ  กระบวนการ สมรรถนะ  
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
    2. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
   3. ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล  และพัฒนาการ
ทางสติปัญญา    
   4. ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการน าภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการ 
   5. ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย   
   6. ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก่ไขปัญหาให้แก้ผู้เรียนท้ังด้านการเรียน  และคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค 
    7.  ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ  
   8.  ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
    9.  ครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 
4.  กิจกรรมและกำรด ำเนินกำร 

ท่ี กิจกรรม ระยะด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมจัดท าโครงการ พฤษภาคม 2565 ผู้บริหาร 

2 เสนอโครงการ พฤษภาคม 2565 นายสุระ  ศรีสิงห์ 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการ พฤษภาคม 2565 ผู้บริหาร 



 

4 ด าเนินการตามโครงการ 
-  ศึกษาปัญหา 
-  วิเคราะห์การจัดกิจกรรม 
-  ก าหนดแนวทางด าเนินการ 
-  ก าหนดปฏิทิน 

กรกฎาคม 2565 – 
มีนาคม 2566 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
และคณะท างาน 

5 ก ากับ ติดตาม ประเมินโครงการ 
กรกฎาคม 2565 – 

มีนาคม 2566 
ผู้บริหาร 

6 สรุปการรายงาน มีนาคม  2566 นางสาวเอื้อมเดือน  พุกเงิน, 
นางสาวศรีประภา ฮองต้น 

5.  รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  

 กิจกรรมท่ีจะด าเนินงานในโครงการนี้มกีิจกรรมต่างๆ  และรายละเอียดการใช้งบประมาณในแต่ละ

กิจกรรมให้เป็นไปตามกรอบงบประมาณท่ีได้รับการพิจารณาอนุมัติ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม / รำยละเอียดกำรใช้

งบประมำณ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย ผู้รับผิดชอบ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

1 ศึกษาดูงานและพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานครูและบุคลากร 

 20,000  นายสุระ  ศรีสิงห์ 
นางสาวเอื้อมเดือน  พุกเงิน, 
นางสาวศรีประภา ฮองต้น 

รวม  20,000   
รวมงบประมำณทั้งสิ้น 20,000 

 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง) 

 
 
 
7.  กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เกณฑป์ระเมินผล/เครื่องมือ กำรประเมินผล 



 

1. ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้าน
ความรู้ ทักษะ  กระบวนการ สมรรถนะ  
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 2. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูล
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน 
3. ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  และพัฒนาการทางสติปัญญา 
4.  ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการน า
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการ 
 5. ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน  ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  
6. ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก่ไขปัญหาให้แก้
ผู้เรียนท้ังด้านการเรียน  และคุณภาพชีวิตด้วยความ
เสมอภาค 
7.  ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน
วิชาท่ีตนรับผิดชอบ  
8.  ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
 9.  ครแูละบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายเต็ม
เวลา เต็มความสามารถ 

1. การสังเกต 
2. สัมภาษณ์ 
3. แฟ้มข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
4. ตรวจเอกสารหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
 

1. แบบบันทึกสังเกต 
2.แบบประเมิน
แผนการจัดการ
เรียนรู ้
3. เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู ้
4. แบบประเมิน
ตนเองของครู 
5. แบบวิเคราะห์
ผู้เรียนรายบุคคล 
 

 

8.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
1.  คณะครูทุกท่านปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

2. คณะครูมีขวัญและก าลังใจเพิ่มยิ่งขึ้นและมีความสัมพันธ์อันดีซึ่งกนัและกัน 
3. ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

 
 
  ลงช่ือ      ผู้เสนอโครงการ    ลงช่ือ   ผู้เห็นชอบโครงการ         
              (นายสุระ  ศรีสิงห์)                                    (นายกุล  พรมมาวัน) 
         ครูโรงเรียนบ้านห้วยทอง                       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
 

  ลงช่ือ                        ผู้อนุมัติโครงการ 



 

             (นายศุภเกียรติ  เช้ือบุญมี) 
                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยทอง 
 
โครงกำร  จ้างครูผู้สอนเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าปี 2565 
แผนงำน  บริหารงานบุคคล 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ    โรงเรียนบ้านห้วยทอง 
สนองกลยุทธ์ที่ 5,9       ตัวบ่งช้ีท่ี 5,4,9,7 
สนองมำตรฐำนที่ 15 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
ผู้รับผิดชอบ  นายสุระ ศรีสิงห์ , นายนบพล ศรีบุรินทร์  
ลักษณะโครงกำร โครงการใหม่ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 16 พฤษภาคม 2565  – 30 เมษายน 2566 
งบประมำณ           70,000 บาท 
............................................................................................................................. .................................... 
หลักกำรและเหตุผล 
                  ครูและบุคลากรทางการศึกษานับเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญยิ่งต่อการจัดการเรียนการสอนให้
นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยทอง เปิดเรียนต้ังแต่อนุบาล 3 ถึง ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 มีนักเรียนท้ังหมด 113 คน จัดการเรียนการสอน 10 ห้องเรียน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 12 คน ปัจจุบันขาดอัตราก าลังตามเกณฑ์ ท่ีคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ก.ค.ศ) ก าหนด จ านวน - อัตรา นอกจากนี้ยังขาดครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีจบในสาขาหลักท่ีโรงเรียน
ต้องการ เช่น ประถมศึกษา ,คอมพิวเตอร์   เนื่องจากขาดอัตราก าลังในสาขาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการ
จัดการเรียนการสอน และคุณภาพของนักเรียน นอกจากนี้เพื่อเป็นการพัฒนาและเตรียมความพร้อมด้านภาษา
ของนักเรียนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตให้มีความรู้ความสามารถก้าวทันโลกในศตวรรษท่ี ๒๑ ใน
สังคมโลกในปัจจุบัน 
 วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้มีครูและบุคลากรทางการศึกษาในสาขาท่ีโรงเรียนต้องการ 
2.เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)และกลุ่ม

สาระวิชาอื่นๆ ไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 3.เพื่อน าความไปใช้ในชีวิติประจ าวันได้ 
เป้ำหมำย 
 1. จ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีจบสาขาทางการศึกษา  จ านวน   1  อัตรา  เป็นเวลา  10   เดือน 
 2. ผู้เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้  สืบค้นข้อมูลได้อย่างมีคุณภาพ  
 กิจกรรมขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำเนินงำน หมำยเหตุ 
1 เสนอขออนุมัติโครงการ เม.ย.-พ.ค. นายสุระ ศรีสิงห์ 



 

2 ด าเนินงานตามโครงการสรรหา 
ท าบันทึกตกลงจ้าง/สัญญาจ้างปฏิบัติการสอน 

เม.ย.-พ.ค 
เม.ย.-พ.ค. 

นายสุระ ศรีสิงห์ 
นายสุระ ศรีสิงห์ 

3 นิเทศ ก ากับ ติดตาม พ.ค. – เม.ย. นายศุภเกียรติ เช้ือบุญมี 
4 ประเมินผล พ.ค. – เม.ย. คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
5 รายงานโครงการ พ.ค. – เม.ย. นายสุระ ศรีสิงห์ 

 
 
 
งบประมำณ 
 งบประมาณจากเงินอุดหนุนของโรงเรียนบ้านสัน ค่าจ้างเดือนละ  7,000 บาท จ านวน 10  เดือน เป็น
เงินท้ังส้ิน 70,000 บาท 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.    สถานศึกษามีจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก าหนด(หมายรวมทั้งครูและบุคลากรสนับสนุน) 

2.    ผู้เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีคุณภาพ   

  
              
 
 
            ลงช่ือ..............................................ผู้แสนอโครงการ 
             (นายสุระ ศรีสิงห์) 
                                            ต าแหน่ง ครูช านาญการ 
  

 ลงช่ือ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นายกุล พรหมมาวัน) 
             ต าแหน่ง ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยทอง 
 

 
   ลงช่ือ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้วัด 
1.การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2.การสัมภาษณ์ 
3.การสอบถาม 

1.แบบประเมิน 
2.แบบสัมภาษณ์ 
3.แบบสอบถาม 



 

          (นายศุภเกียรติ เช้ือบุญมี) 
       ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อโครงกำร    ส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานในการบริหารสถานศึกษา                    
แผนงำน บริหารงานงบประมาณ 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ    ระดับปฐมวัย มาตรฐานท่ี  
  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานท่ี  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      กลยุทธ์ที่ 5  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  ผู้บริหารสถานศึกษา ,นางสาวเอื้อมเดือน พุกเงิน ,นางสาวกิตติชานันท์ สุภาษิ  
 ,นางสาวพิยดา อุดมพันธ์ 
ลักษณะโครงกำร โครงการใหม่ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร พฤษภาคม  2565 – มีนาคม 2566 
งบประมำณ   185,418.92   บาท 
............................................................................................................................. .................................... 
1.  หลักกำรและเหตุผลป 

   โรงเรียนบ้านห้วยทอง มีภารกิจในการด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียนในระดับ  
ปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยด าเนินการสนับสนุนและให้บริการด้านการจัดการเรียนการสอน 
แก่นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียน  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกด้าน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร  การติดตามและ
ประเมินผล  การประกันคุณภาพการศึกษา  การจัดสรรวัสดุอุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอนต่างๆ   
เพื่อสนับสนุนการศึกษา  และพัฒนาการศึกษาของนักเรียนตามความต้องการ รวมท้ังการจัดสรรงบประมาณ 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจ าของสถานศึกษาและการจัดหาส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ  ตามโครงสร้างการ
บริหารงานของโรงเรียน  



 

  ดังนั้น ในปีการศึกษา 2565  โรงเรียนบ้านห้วยทอง  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาการบริหาร 
งานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษา บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย   

2. วัตถุประสงค ์ 

   1.  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานในการบริหารสถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  

             2.  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

3. เป้ำหมำย 

              1.  สถานศึกษามีงบประมาณสนับสนุนเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานในการบริหารสถานศึกษา 
   2.  การบริหารงานของสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
       3.  สถานศึกษามีอาคารสถานท่ี  ส่ิงอ านวยความสะดวกและวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการบริหาร
สถานศึกษา 
         4.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ตามมาตรฐานการศึกษา 
   5.  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
            6.  นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  มีความพึงพอใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 
 
 
 
4. กิจกรรมและกำรด ำเนินกำร 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการและการวางแผนด าเนินงาน 

1.1 ประชุมคณะครูในโรงเรียน 
1.2 จัดท าโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม/และ
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
1.3 แต่งต้ังคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
1.4 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เพื่อเสนอและขออนุมัติโครงการ 

พฤษภาคม  2565 นางสาวเอื้อมเดือน  พุก
เงิน , นางสาวกิตติ
ชานันท์  สุภาษิ 
 



 

2 ขั้นด าเนินการและปฏิบัติตามแผน 
2.1 แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาส่งเสริม
สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานในการบริหารสถานศึกษา
2.2 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ า 
   -  ค่าใช้จ่ายวัสดุการศึกษา 
   -  ค่าใช้จ่ายวัสดุส านักงาน 
   -  ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค 
   -  ค่าใช้จ่ายวัสดุคอมพิวเตอร์ 
   -  ค่าใช้จ่ายวัสดุเช้ือเพลิง 
   -  ค่าใช้จ่ายวัสดุงานบ้านงานครัว 
   -  ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 
   -  ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้าง      
    -  ค่าใช้จ่ายประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
   -  ค่าใช้จ่ายประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
   -  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามภารกิจ / นโยบาย 

 
กรกฎาคม 2565  – 
มีนาคม 2566  
 
 

 
นางสาวเอื้อมเดือน  พุก
เงิน , นางสาวกิตติ
ชานันท์  สุภาษิ 

5.  รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  

 กิจกรรมท่ีจะด าเนินงานในโครงการนี้มกีิจกรรมต่างๆ  และรายละเอียดการใช้งบประมาณในแต่ละ

กิจกรรมให้เป็นไปตามกรอบงบประมาณท่ีได้รับการพิจารณาอนุมัติ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม / รำยละเอียดกำรใช้

งบประมำณ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย ผู้รับผิดชอบ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

1 ค่าใช้จ่ายวัสดุการศึกษา   10,000 นางสาวเอื้อมเดือน  พุกเงิน 

2 ค่าใช้จ่ายวัสดุส านักงาน   20,000 นางสาวเอื้อมเดือน  พุกเงิน 

3 ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค    60,418.92  นางสาวเอื้อมเดือน  พุกเงิน 

4 ค่าใช้จ่ายวัสดุคอมพิวเตอร์   15,000 นางสาวเอื้อมเดือน พุกเงิน 

5 ค่าใช้จ่ายวัสดุเช้ือเพลิง  3,000  นางสาวเอื้อมเดือน พุกเงิน 

6 ค่าใช้จ่ายวัสดุงานบ้านงานครัว  3,000  นางสาวเอื้อมเดือน พุกเงิน 

7 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ  20,000  นางสาวเอื้อมเดือน พุกเงิน 
8 ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมครุภัณฑ์และ

ส่ิงก่อสร้าง  
  40,000 นายสุระ  ศรีสิงห์ , 

ว่าท่ีรต.วราวุฒิ  อินทร์เกื้อ 
9 ค่าใช้จ่ายประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 7,000  นางสาวกิตติชานันท์  

สุภาษิ 



 

10 ค่าใช้จ่ายประชุมผู้ปกครองนักเรียน   500 นางสาวเอื้อมเดือน พุกเงิน 
11 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามภารกิจ / นโยบาย 

(งบกลาง) 
 6,500  นางสาวเอื้อมเดือน พุกเงิน 

รวม  99,418.92 85,500  
รวมงบประมำณทั้งสิ้น  185,418.92 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง) 

6. กำรประเมินผล   
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

  1.  สถานศึกษามีงบประมาณสนับสนุนเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานในการ
บริหารสถานศึกษา 
  2.  การบริหารงานของสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3.  สถานศึกษามีอาคารสถานท่ี  ส่ิงอ านวยความสะดวกและวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการบริหารสถานศึกษา 
  4.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ตามมาตรฐานการศึกษา   
  5.  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
  6.  นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  มีความพึงพอใจในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 

1. การสังเกต 
2. สอบถาม 
3. ตรวจเอกสาร
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
 

1. แบบบันทึก
สังเกต 
2. แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
3. รายงานผลการ
จัดกิจกรรม 
4. ระบบการเงิน 
บัญชี  และพัสดุ 
 

7.    ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

    7.1  สถานศึกษามีปัจจัยพื้นฐานในการบริหารสถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
         7.2  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  

 
 
 ลงช่ือ         ผู้เสนอโครงการ       ลงช่ือ     ผู้เห็นชอบโครงการ         

             (นางสาวเอื้อมเดือน  พุกเงิน)           (นายกุล  พรมมาวัน) 
              ครูโรงเรียนบ้านห้วยทอง                        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 

  ลงช่ือ                        ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นายศุภเกียรติ  เช้ือบุญมี) 

                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยทอง 
ชื่อโครงกำร  พัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและปลอดภัย 
แผนงำน บริหารงานท่ัวไป 



 

สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ    ระดับปฐมวัย  มาตรฐานท่ี 2 ข้อ 2.4   
  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานท่ี 2 ข้อ 2.5 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      กลยุทธ์ที่ 5   
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางประพรรณพร  เท่ียงธรรม , นายสุระ  ศรีสิงห์ , นายนบพล  ศรีบุรินทร์  
 ,ว่าท่ีรต.วราวุฒิ  อินทร์เกื้อ ,นายมีชัย  สุคงเจริญ 
ลักษณะโครงกำร   โครงการใหม่ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร พฤษภาคม  2565 – มีนาคม 2566 
งบประมำณ 60,000 บาท 
............................................................................................................................. .................................... 
1.  หลักกำรและเหตุผล 
             การพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องพิเศษต่างๆ รวมทั้งสภาพ
บริเวณโรงเรียน ระบบสาธารณูปโภค อาคารเรียนและอาคารประกอบต่างๆ ห้องน้ า ให้มีความมั่นคง สะอาด
ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ มีส่ิงอ านวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น  
มีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน ย่อมส่งผลต่อบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็ม
ตามศักยภาพ 
              ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ส าเร็จลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย     
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 
2565  โรงเรียนบ้านห้วยทอง จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้นมา  

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดสภาพ แวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม 

ศักยภาพและปลอดภัย 
  2. เพื่อให้สถานศึกษาสามารถให้บริการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.  เป้ำหมำย 
 3.1 เชิงปริมำณ 

1. มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง หอพักสะอาดและปลอดภัย มีส่ิงอ านวย
ความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี  สภาพแวดล้อมร่มรื่น มีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

  2. มีห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และมีแหล่งเรียนรู้เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน 

3.2  เชิงคุณภำพ 
                     1 .สถานศึกษามีการพัฒนาสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก รวมทั้งอาคารสถานท่ี 
เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และสามารถให้บริการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     4. กิจกรรมและกำรด ำเนินกำร 
ท่ี กิจกรรม ระยะด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 



 

1 ประชุมจัดท าโครงการ พฤษภาคม 2565 ผู้บริหาร 
2 เสนอโครงการ พฤษภาคม 2565 นายสุระ  ศรีสิงห์ 

3 แต่งต้ังคณะกรรมการ พฤษภาคม 2565 ผู้บริหาร 
4 ด าเนินการตามโครงการ 

-  ศึกษาปัญหา 
-  วิเคราะห์การจัดกิจกรรม 
-  ก าหนดแนวทางด าเนินการ 
-  ก าหนดปฏิทิน 

กรกฎาคม 2565 – 
มีนาคม 2566 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
และคณะท างาน 
 
 
 

5 
 

ก ากับ ติดตาม ประเมินโครงการ 
 

กรกฎาคม 2565 – 
มีนาคม 2566 

ผู้บริหาร 
 

6 สรุปการรายงาน มีนาคม  2566 นายสุระ  ศรีสิงห์ , ว่าท่ีร.ต.วราวุฒิ  
อินทร์เกื้อ 

5.  รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  

 กิจกรรมท่ีจะด าเนินงานในโครงการนี้มกีิจกรรมต่างๆ  และรายละเอียดการใช้งบประมาณในแต่ละ

กิจกรรมให้เป็นไปตามกรอบงบประมาณท่ีได้รับการพิจารณาอนุมัติ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม / รำยละเอียดกำรใช้

งบประมำณ 

งบประมำณจ ำแนก 

ตำมหมวดรำยจ่ำย 

ผู้รับผิดชอบ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
1 อาคารเรียนน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน    30,000 นายสุระ  ศรีสิงห์ , ว่า

ท่ีร.ต.วราวุฒิ  อินทร์เกื้อ 
และคณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคน 

2 อาคารสถานท่ี ภูมิทัศน์ ส่ิงแวดล้อม
สวยงาม สะอาด ปลอดภัย 

  25,000 นางประพรรณพร  เท่ียง
ธรรม นายสุระ  ศรีสิงห์ ,
นายนบพล  ศรีบุรินทร์,  
ว่าท่ีร.ต.วราวุฒิ  อินทร์เกื้อ 
,นายมีชัย สุคงเจริญ และ
คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคน 

3 โรงเรียนปลอดขยะ   5,000 นายนบพล  ศรีบุรินทร์, 
นายสุระ  ศรีสิงห์ , 



 

ว่าท่ีร.ต.วราวุฒิ  อินทร์เกื้อ 
,นายมีชัย สุคงเจริญและ
คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคน 

รวม   60,000  
รวมงบประมำณทั้งสิ้น                                 60,000 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง) 
6.  กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เกณฑ์ประเมินผล/
เคร่ืองมือ 

กำรประเมินผล 

1. ร้อยละ 90 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง 
สะอาดและปลอดภัย มีส่ิงอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่
ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

1.แบบประเมินมาตรฐาน 
ด้านการจัดการศึกษา
ตัวชี้วัด 
2.แบบประเมินความพึง
พอใจ 
3. แบบสอบถามความ
ต้องการ 
 

1.การสังเกต 
2.การประเมิน 
3.ตรวจหลักฐานตาม
สภาพจริง 

2. ร้อยละ 90 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
3. ร้อยละ 90 จัดห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือและเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตัวเองและหรือเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม 

 
7.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  

1. มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง หอพักสะอาดและปลอดภัย มีส่ิงอ านวยความ
สะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี  สภาพแวดล้อมร่มรื่น มีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

 2. จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
3. จัดห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเองหรือ

เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
             4. สถานศึกษามีการจัดสภาพ แวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

 
 

 
ลงช่ือ      ผู้เสนอโครงการ    ลงช่ือ   ผู้เห็นชอบโครงการ         
            (นายสุระ  ศรีสิงห์)                (นายกุล  พรมมาวัน) 
       ครูโรงเรียนบ้านห้วยทอง                         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 



 

 
 
 

    ลงช่ือ                        ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นายศุภเกียรติ  เช้ือบุญมี) 

                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยทอง 
     

 
 

 
 
 
 
ชื่อโครงกำร ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ทักษะพื้นฐานด้านงานอาชีพ 
แผนงำน บริหารงานท่ัวไป 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ    ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานท่ี 1 ข้อ 1.1.6 
     มาตรฐานท่ี 3 ข้อ 3.1   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      กลยุทธ์ที่ 2  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางประพรรณพร  เท่ียงธรรม , และคณะครูทุกคน 
ลักษณะโครงกำร โครงการใหม่ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร พฤษภาคม  2565 – มีนาคม 2566 
งบประมำณ 17,000 บาท 
............................................................................................................................. .................................... 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
  สืบเนื่องจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ด้านที่ 3  

มีงานท า มีอาชีพ ได้ให้ความส าคัญของการปลูกฝั่งทักษะที่จ าเป็นเพื ่อการประกอบอาชีพในอนาคต  
ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ .ศ. 2545 
มาตรา 6 กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การจัดการเรียนรู้จึงต้องจัดให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนไปของสังคมและหลักสูตร 
เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและทักษะในการแสวงหาความรู้ร่วมถึงทักษะในด้านงาน
อาชีพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคต สามารถด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมี
ความสุข ดังนั้น สถานศึกษาจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดการเรียนรู้และจัดประสบการณ์ในเรื่องของอาชีพ



 

ให้แก่ผู้เรียน และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี ๑ และมาตรฐานท่ี ๓ จึงได้จัดให้มี
โครงการนี้ขึ้นมา       
2. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
           2. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในด้านงานอาชีพ 
3.  เป้ำหมำย 
 3.1 เชิงปริมำณ 

1.  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง  

2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะพื้นฐานด้านงานอาชีพ 
3.2  เชิงคุณภำพ 

1. นักเรียนได้รับการเรียนรู้เต็มศักยภาพเหมาะสมตามวุฒิภาวะ   
  2. นักเรียนสามารถน าความรู้ความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และเป็นพื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพในอนาคต 

 
 
 
 
 

4. กิจกรรมและกำรด ำเนินกำร 
ท่ี กิจกรรม ระยะด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมจัดท าโครงการ พฤษภาคม 2565 ผู้บริหาร 
2 เสนอโครงการ 

พฤษภาคม 2565 
นางประพรรณพร   
เท่ียงธรรม 

3 แต่งต้ังคณะกรรมการ พฤษภาคม 2565 ผู้บริหาร 
4 ด าเนินการตามโครงการ 

-  ศึกษาปัญหา 
-  วิเคราะห์การจัดกิจกรรม 
-  ก าหนดแนวทางด าเนินการ 
-  ก าหนดปฏิทิน 

กรกฎาคม 2565 – 
มีนาคม 2566 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
และคณะท างาน 
 
 
 

5 
 

ก ากับ ติดตาม ประเมินโครงการ 
 

กรกฎาคม 2565 –มีนาคม 2566 ผู้บริหาร 
 



 

6 สรุปการรายงาน มีนาคม  2566 นางประพรรณพร  เท่ียง
ธรรม , นายสุระ  ศรีสิงห์ 

5.  รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  

 กิจกรรมท่ีจะด าเนินงานในโครงการนี้มกีิจกรรมต่างๆ  และรายละเอียดการใช้งบประมาณในแต่ละ

กิจกรรมให้เป็นไปตามกรอบงบประมาณท่ีได้รับการพิจารณาอนุมัติ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม / รำยละเอียดกำรใช้

งบประมำณ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย ผู้รับผิดชอบ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

1 ทักษะอาชีพ   10,000 นางประพรรณพร  เท่ียงธรรม
และคณะครูกทุกคน 

2 สถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
(สถานศึกษาพอเพียง) 

    7,000 นายนบพล  ศรีบุรินทร์,  
นายสุระ  ศรีสิงห์ , 
ว่าท่ีร.ต.วราวุฒิ  อินทร์เกื้อ 
,นายมีชัย สุคงเจริญ และคณะ
ครูกทุกคน 

3 ชุมนุมทักษะการด ารงชีพ   - นายสุระ  ศรีสิงห์ 
ว่าท่ีร.ต.วราวุฒิ อินทร์เกื้อ 

4 ชุมนุมกีฬาและนันทนาการ   - นายนบพล  ศรีบุรินท์ 
5 ชุมนุมวิทยาศาสตร์   - นางสาวศรีประภา ฮองต้น 
6 ชุมนุมภาษาไทย   - นางจุฑามณี  ทะสา 
7 ชุมนุมภาษาอังกฤษ   - นางสาวเอื้อมเดือน  พุกเงิน 
8 ชุมนุมประดิดประดอย   - นางสาวกิตติชานันท์  สุภาษิ 

นางสาวนิดน้อย  บุญธรรม 
9 ชุมนุมคอมพิวเตอร์   - นายสุริยชัย  หนันทุม 

นางสาวอสิตา  พรมเวหา 
รวม   17,000  

รวมงบประมำณทั้งสิ้น                                          17,000 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง) 

 
6.  กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 



 

ผลผลิต  (Outputs) 
1. ร้อยละ 80 มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะพื้นฐานด้านงานอาชีพ 

 
-  รายงานผลการ 
    ปฏิบัติงาน 

 
-  แบบรายงานผลการ 
    ปฏิบัติงาน 
 
 
-  แบบรายงานผล 
    การแข่งขัน 

ผลลัพธ์  (Outcomes) 
 1. นักเรียนได้รับการเรียนรู้เต็มศักยภาพเหมาะสมตาม 
วุฒิภาวะ   
 2. นักเรียนสามารถน าความรู้ความรู้ท่ีได้รับไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
ในอนาคต 

 
-  รายงานผลการ 
    ปฏิบัติงาน 

 
7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  

1. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  2. ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในด้านงานอาชีพ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต 

 
 

 
ลงช่ือ         ผู้เสนอโครงการ    ลงช่ือ   ผู้เห็นชอบโครงการ         
        (นางประพรรณพร  เท่ียงธรรม)        (นายกุล  พรมมาวัน) 
            ครูโรงเรียนบ้านห้วยทอง                       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
 
 

     ลงช่ือ                    ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นายศุภเกียรติ  เช้ือบุญมี) 

                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยทอง 
                                           
 
 
 
ชื่อโครงกำร ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์และค่านิยมท่ีดี                      
แผนงำน บริหารงานท่ัวไป 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ    ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานท่ี 1 ข้อ 1.2.1,1.2.2,1.2.3 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      กลยุทธ์ที่ 3 



 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร  ว่าท่ีร.ต.วราวุฒิ  อินทร์เกื้อ และคณะครูทุกคน 
ลักษณะโครงกำร โครงการใหม่ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร พฤษภาคม  2565 – มีนาคม 2566 
งบประมำณ 15,000 บาท 
............................................................................................................................. .................................... 
1.  หลักกำรและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนด
จุดมุ่งหมายการศึกษาเพื่อ มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้  
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตและอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมี
ความสุข จุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานได้ก าหนดผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง  มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาท่ีตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และได้
ก าหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก ซึ่งการจัดกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญต่างๆ ของชาติ เป็นอีกส่วนหนึ่งท่ีจะช่วยส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส าหรับนักเรียน และยังมีความสอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2565 มาตรฐานท่ี 1 สถานศึกษาจึงจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีต้องจัดกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้  เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายและ
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมโลกได้อย่างสันติสุข 
2. วัตถุประสงค์ 

 2.1  ผลลัพธ์  (Outcomes) 
1.เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
2.เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงเป็นมาและความส าคัญของวันส าคัญต่างๆ 

2.2 ผลผลิต  (Outputs) 
1.เพื่อให้ผู้เรียน ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 
2. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 

3.  เป้ำหมำย 
1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
2. ผู้เรียนตระหนักถึงเป็นมาและความส าคัญของวันส าคัญต่างๆ 
3. ผู้เรียน ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 
4. ผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
 

 
 



 

 
4. กิจกรรมและกำรด ำเนินกำร 

ท่ี กิจกรรม ระยะด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมจัดท าโครงการ พฤษภาคม 2565  ผู้บริหาร 
2 เสนอโครงการ พฤษภาคม 2565 ว่าท่ีร.ต.วราวุฒิ  อินทร์เกื้อ 

3 แต่งต้ังคณะกรรมการ พฤษภาคม 2565 ผู้บริหาร 
4 ด าเนินการตามโครงการ 

-  ศึกษาปัญหา 
-  วิเคราะห์การจัดกิจกรรม 
-  ก าหนดแนวทางด าเนินการ 
-  ก าหนดปฏิทิน 

กรกฎาคม 2565 – 
มีนาคม 2566 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
และคณะท างาน 

5 ก ากับ ติดตาม ประเมินโครงการ 
กรกฎาคม 2565 – 

มีนาคม 2566 
ผู้บริหาร 

6 สรุปการรายงาน มีนาคม  2566 ว่าท่ีร.ต.วราวุฒิ  อินทร์เกื้อ 

5.  รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  

 กิจกรรมท่ีจะด าเนินงานในโครงการนี้มกีิจกรรมต่างๆ  และรายละเอียดการใช้งบประมาณในแต่ละ

กิจกรรมให้เป็นไปตามกรอบงบประมาณท่ีได้รับการพิจารณาอนุมัติ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม / รำยละเอียดกำรใช้

งบประมำณ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย ผู้รับผิดชอบ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

1 - กิจกรรมปฏิบัติธรรมทุกวันพระ/วันศุกร์   - ว่าท่ีร.ต.วราวุฒิ  อินทร์เกื้อ 

2 - กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

- โรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า   
- โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

  3,500 ว่าท่ีร.ต.วราวุฒิ  อินทร์เกื้อ 

3 - ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน     500 ว่าท่ีร.ต.วราวุฒิ  อินทร์เกื้อ 
4  - วันไหว้ครู   1,000 นางประพรรณพร เท่ียงธรรม 

5  - วันต่อต้านยาเสพติด   1,000 นายสุระ ศรีสิงห์ 
6 - วันสถาปนาลูกเสือ   1,000 นายสุระ ศรีสิงห์ 
7  - วันแม่แห่งชาติ    1,000 นางประพรรณพร เท่ียงธรรม 

8  - วันวิทยาศาสตร์   - นางสาวศรีประภา ฮองต้น 

9  - วันลอยกระทง   - คณะครูทุกคน 



 

10  - วันคริสต์มาส   1,500 นางสาวเอื้อมเดือน พุกเงิน 
11 - วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่   1,500 นางสาวกิตติชานันท์ สุภาษิ 

12  -  วันเด็กแห่งชาติ   3,000 คณะครูทุกคน 

13  - วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว ร.10 

  1,000 ว่าท่ีร.ต.วราวุฒิ  อินทร์เกื้อ 

รวม   15,000  
รวมงบประมำณทั้งสิ้น 15,000 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง) 
 
6.  กำรประเมินผลตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เกณฑป์ระเมินผล/เครื่องมือ กำรประเมินผล 

1 ร้อยละ90 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร 1.แบบประเมินมาตรฐานด้าน
ผู้เรียน มฐ.ท่ี 1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2.1-
1.2.3 
2.แบบประเมินการเป็นลูกที่ดี 
3.แบบประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 
4.แบบประเมินพฤติกรรมตาม 
ตัวบ่งช้ีความส าเร็จรายาตรฐาน 
5.แบบประเมินความพึงพอใจ 
6.รายงานผลการจัดกิจกรรม 

1.การสังเกต 
2.สัมภาษณ์/สอบถาม 
3.การสังเกต 
4.การประเมิน 
5.ตรวจเอกสาร หลักฐานเชิง
ประจักษ ์
 

2 ร้อยละ90ตระหนักถึงเป็นมาและความส าคัญของ 
วันส าคัญต่าง ๆ 
3 ร้อยละ90 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 

4 ร้อยละ90 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

7.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
           1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

2. ผู้เรียนตระหนักถึงเป็นมาและความส าคัญของวันส าคัญต่าง ๆ 
3. ผู้เรียน ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 
4. ผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 

 
              
 
ลงช่ือ      ผู้เสนอโครงการ    ลงช่ือ   ผู้เห็นชอบโครงการ         
         (ว่าท่ีร.ต.วราวุฒิ  อินทร์เกื้อ)                (นายกุล  พรมมาวัน) 
          ครูโรงเรียนบ้านห้วยทอง                      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
 
 



 

ลงช่ือ                       ผู้อนุมัติโครงการ 
            (นายศุภเกียรติ  เช้ือบุญมี) 

                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยทอง 
  

 
 
 
 
 
 
ชื่อโครงกำร  ส่งเสริมสุขภาวะทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคม 
แผนงำน บริหารงานท่ัวไป 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ    ระดับปฐมวัย มาตรฐานท่ี 1 ข้อ 1.1,1.2,1.3   
  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานท่ี 1 ข้อ 1.2.4 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      กลยุทธ์ที่ 2  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นายนบพล  ศรีบุรินทร์ , นายสุระ  ศรีสิงห์ , ว่าท่ีร.ต.วราวุฒิ  อินทร์เกื้อ 

นางจุฑามณี  ทะสา  , นางสาวกิตติชานันท์ สุภาษิ , นางสาวศรีประภา  ฮองต้น 
ลักษณะโครงกำร โครงการใหม่ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร พฤษภาคม  2565 – มีนาคม 2566 
งบประมำณ 55,000 บาท 
............................................................................................................................. .................................... 
1.  หลักกำรและเหตุผล 
                   สุขภาวะทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคมมีความส าคัญต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียน  การจัด
กิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ตลอดจนการบริการต่างๆ  ในด้านสุขภาพและการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ย่อมช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการท้ังทางร่างกาย  และจิตใจรวมท้ังสติปัญญาตาม
ศักยภาพ  เห็นคุณค่าของตนเองและเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพผู้เรียนให้มีความยั่งยืน และ เป็นการ
ส่งเสริมการด าเนินโครงการส่งเสริมสุขภาวะทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคมให้ประสบผลส าเร็จ มีความ
สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายใน   มาตรฐานท่ี  1   
ในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านห้วยทอง  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ได้
มาตรฐานการศึกษา บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 ผลลัพธ์  (Outcomes) 
    1. เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางด้านร่างกายท่ีแข็งแรง สมบูรณ์ 
    2. เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพจิตท่ีดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 



 

2.2 ผลผลิต  (Outputs) 
   1. เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
   2. เพื่อให้ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
   3. เพื่อให้ผู้เรียนป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียง 
ต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
    4. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
    5. เพื่อให้ผู้เรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
    6. เพื่อให้ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์/ กีฬา/
นันทนาการตามจินตนาการ 
3. เป้ำหมำย 
       1.  ผู้เรียนมีสุขภาวะทางด้านร่างกายท่ีแข็งแรง สมบูรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  2.  ผู้เรียนมีสุขภาพจิตท่ีดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
    3. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
   4. ผู้เรียนป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
   5. ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
   6. ผู้เรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
   7. ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์/ กีฬา/นันทนาการ
ตามจินตนาการ 
4. กิจกรรมและกำรด ำเนินกำร 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  เดือน พฤษภำคม 2565  - เดือนมีนำคม 2565 

ท่ี กิจกรรม ระยะด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมจัดท าโครงการ พฤษภาคม 2565 ผู้บริหารและคณะครู 
2 เสนอโครงการ พฤษภาคม 2565 นายนบพล  ศรีบุรินทร์ 

3 แต่งต้ังคณะกรรมการ พฤษภาคม 2565 ผู้บริหารและคณะครู 
4 ด าเนินการตามโครงการ 

-  ศึกษาปัญหา 
-  วิเคราะห์การจัดกิจกรรม 
-  ก าหนดแนวทางด าเนินการ 
-  ก าหนดปฏิทิน 

กรกฎาคม 2565 – 
มีนาคม 2566 

 
 
 

นายนบพล  ศรีบุรินทร์ 
และคณะครูทุกคน 
 
 
 

5 ก ากับ ติดตาม ประเมินโครงการ 
กรกฎาคม 2565 – 

มีนาคม 2566 
ผู้บริหารและคณะครู 

6 สรุปการรายงาน มีนาคม  2566 นายนบพล  ศรีบุรินทร์ 



 

5.  รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  

 กิจกรรมท่ีจะด าเนินงานในโครงการนี้มกีิจกรรมต่างๆ  และรายละเอียดการใช้งบประมาณในแต่ละ

กิจกรรมให้เป็นไปตามกรอบงบประมาณท่ีได้รับการพิจารณาอนุมัติ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม / รำยละเอียดกำรใช้

งบประมำณ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย ผู้รับผิดชอบ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

1 กีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านห้วยทอง  5,000 5,000 นายนบพล  ศรีบุรินทร์ 
2 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   4,000 นางจุฑามณี  ทะสา 

นางสาวกิตติชานันท์ 
สุภาษิ   นางสาวศรี
ประภา ฮองต้น  

3 ส่งเสริมความเป็นเลิศในด้านกีฬา  15,000 10,000 นายนบพล  ศรีบุรินทร์ 
4 ส่งเสริมความสามารถทางด้านดนตรี  

ศิลปะ 
  11,000 นายสุระ  ศรีสิงห์ , ว่า

ท่ีร.ต.วราวุฒิ  อินทร์เกื้อ 
5 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน   3,000 นายนบพล  ศรีบุรินทร์ 
6 ส่งเสริมสุขภาวะทางโภชนาการ   2,000 นายนบพล  ศรีบุรินทร์ 

รวม  20,000 35,000  
รวมงบประมำณทั้งสิ้น    55,000 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง) 

6.  กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เกณฑ์ประเมินผล/

เคร่ืองมือ 
วิธีกำร

ประเมินผล 
1.ร้อยละ90 ของนักเรียนท่ีมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ 
ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 

1. แบบส ารวจการเข้าร่วม
กิจกรรม 
2.แบบบันทึกน้ าหนักส่วนสูง 
3.แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม 
4.แบบประเมินพฤติกรรม
ตามตัวบ่งช้ีความส าเร็จราย
มาตรฐาน 

1.การสังเกต 
2.สัมภาษณ์/
สอบถาม 
3.ตรวจเอกสาร 
หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
4.รายงานการ
จัดกิจกรรม 

2. ร้อยละ90 ของนักเรียนท่ีมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. ร้อยละ90 ของนักเรียนท่ีป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและ
หลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ 
และปัญหาทางเพศ 
4.ร้อยละ90 ของนักเรียนท่ีเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ   
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
5.  ร้อยละ90 ของนักเรียนท่ีมีมนุษยสัมพันธ์  ท่ีดีและให้เกียรติผู้อื่น 



 

6. ร้อยละ90 ของนักเรียนท่ีสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ 

5.แบบเก็บข้อมูลผลการ
ประเมินรายบุคคลราย
ห้องเรียน/รายมาตรฐาน 
6.แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
            1. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 

  2. ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 3. ผู้เรียนป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง  

โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
 4. ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
 5. ผู้เรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 

 6. ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์/ กีฬา/นันทนาการ 
 7.  สร้างความสมานฉันท์  ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ  
 8.  นักเรียนได้แสดงออกทางศิลปะ ดนตรี กีฬาอย่างเต็มความสามรถ 
 9.  นักเรียนมีความซื่อสัตย์ ความอดทน และปฏิบัติตามกฎ กติกา 
  

     
   ลงช่ือ      ผู้เสนอโครงการ      ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ         
             (นายนบพล  ศรีบุรินทร์)                  (นายกุล  พรมมาวัน) 
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