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คำนำ 
 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  มาตรา 76  รวมทั้งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  มาตรา 14  กำหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดทำ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดิน  ตลอดระยะเวลา 4 ปี 
และมาตรา 9 (1) เพื ่อให้เกิดผลสัมฤทธิ ์ต่อภารกิจของรัฐ ก่อนดำเนินการตามภารกิจใดให้ส่วนราชการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า โดยให้นำนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา  มาพิจารณาดำเนินการให้
สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2560  
และแผนพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยทุกส่วนราชการจะต้องไปดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสี่ปี
และแผนปฏิบัติราชการประจำปีต่อไป   

 

  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 256๕ ซึ่งคณะกรรมการดำเนินงานได้
ยึดถือนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนที่เป็นนโยบายเร่งด่วน  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต  นโยบายการศึกษา  เพื่อให้
หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นกรอบ  และทิศทางการดำเนินงานในปีการศึกษา 256๕ โดยมีสาระเกี่ยวกับวิสัยทัศน์    
พันธกิจ เป้าหมายการให้บริการ ตัวชี ้ว ัด กลยุทธ์  ผลผลิต  และโครงการ  รวมทั้งกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ 
งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ  วงเงินรวมที่จะใช้ในปีการศึกษา 256๕ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีการศึกษา  256๕  ฉบับนี้  จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารและจัดการศึกษา และทุกหน่วยงานในสังกัด  
มีความชัดเจนในการดำเนินงาน  สามารถบูรณาการและผลักดันไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  เป็นรูปธรรม  สามารถ
ติดตามประเมินผลความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย  ตัวชี้วัด  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดต่อการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่เยาวชนของชาติได้ตามที่มุ่งหวัง  

แผนปฏิบัติราชการ  ประจำปีการศึกษา 256๕ ของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยไคร้เรียบร้อยแล้ว จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
และผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมา ณ 
ที่นี้  
 

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 
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ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 256๕  ของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้  ในคราวประชุมครั้งที่ ๒ /256๕ เมื่อวันที่ 
๓๑ พฤษภาคม  พ.ศ.256๕ พิจารณาแล้วเห็นชอบ/อนุมัติ ให้ใช้แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 256๕  ของ
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  
 ทั้งนี้ ข้าพเจ้า นายสุพิษ  ชัยมงคล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ขอแสดงเจตจำนงในการบริหารจัด
การศึกษาของสถานศึกษาแห่งนี้ ให้เป็นไปตามกรอบทิศทางการบริหารจัดการศึกษา และเป้าหมายในแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจำปีการศึกษา 256๕  นี้อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ราชการ 
ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป 
 
 
                                              ลงชื่อ 
         (นายสุพิษ  ชัยมงคล) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 
 
 
 

    ลงชื่อ 
          (นายเสถียร   กาโน) 
      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 
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ส่วนที่ ๑ 
บทนำ 

 
ข้อมูลทั่วไป 
 โ ร ง เ ร ี ยนบ ้ านห ้ วย ไคร้  ท ี ่ ต ั ้ ง  365 หม ู ่ ท ี ่  1  ถนนพหลโยธ ิ น  ตำบลห ้ วย ไคร ้  อำ เภอ 
แม่สาย  จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์  57220 โทรศัพท์  053 – 763 010  โทรสาร  053-763192         
e-mail - Banhuaikraischool365@ hotmail.com, Website www.banhuaikrai.ac.th สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เปิด
สอนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีพ้ืนที่  14 ไร่ 3 ตารางวา เขตพ้ืนที่บริการหมู่ที่ 1, 2, 6, 7, 
10  และ11  ตำบลห้วยไคร้ และนักเรียนในตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน  ตำบลแม่ฟ้าหลวง  อำเภอแม่ฟ้าหลวง  มาเข้า
รับบริการ ในปีการศึกษา 2562 ได้รับการควบรวมโรงเรียน   บ้านสันยาว สันลิดไม้  ตำบลห้วยไคร้  อำเภอแม่สาย  
เข้ามาเรียนรวมแบบครบทุกชั้นเรียนตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  เรื่อง
การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกาศ  ณ  วันที่  4  มกราคม  2561  ทำให้มีเขตบริการโรงเรียนเพิ่มขึ้นอีก 2 
หมู่บ้าน  ได้แก่ บ้านสันยาว  หมู่ที่ 3  และบ้านสันลิดไม้  หมู่ที่ 8  
 
 

ประวัติโรงเรียนบ้านห้วยไคร้โดยย่อ 
  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เดิมมีชื่อเรียกว่า  “โรงเรียนแม่สาย 2” ตั้งอยู่ในบริเวณวัดห้วยไคร้หลวง  เริ่ม
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2475 โดยนายอ้าย  วงศ์ธรรมา ได้ชักชวนราษฎรในหมู่บ้านร่วมกันจัดตั้งโดยนิมนต์พระขันธ์  จันทา
พูน เป็นครูและนับเป็นครูคนแรกของโรงเรียน ต่อมาได้ซื ้อที่ดินและก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  014  ขนาด 7 
ห้องเรียน และย้ายนักเรียนจากโรงเรียนเดิมมาเรียนในอาคารหลังใหม่ปี พ. ศ. 2513 ซึ่งทางราชการอนุญาตให้ขยาย
ชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปี พ.ศ. 2515 ได้จัดสร้างอาคารเรียนแบบ 003 ขนาด 3 ห้องเรียน 
 ต่อมาโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ได้ปรับปรุงและพัฒนาให้ก้าวหน้ามาเป็นลำดับโดยมีการสร้างอาคารเรียน  
บ้านพักครูโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากราษฎรในหมู่บ้าน เทศบาลตำบลห้วยไคร้  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
การจัดงานประจำปี  และงบประมาณจากทางราชการ  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านห้วยไคร้  มีอาคาร  20  หลัง โดย
แบ่งเป็นอาคารเรียน  3  หลัง  อาคารประกอบ  17 หลัง  และได้มีโครงการในการปรับปรุงห้องน้ำ  โดยรับบริจาค
จากผู้ปกครองนักเรียน ทางโรงเรียนได้หาทุนทรัพย์ในการซื้อที่ดินสำหรับการก่อสร้างอาคารฝึกงาน ในปีการศึกษา 
2551 ได้รับเงินบริจาคจากบุคคลทั่วไป ร่วมบริจาคสร้างอาคารประกอบ อีก 2 หลัง ได้แก่ อาคารศาลารวมใจและ
อาคารฝึกงาน ในปีการศึกษา 2551 จัดทำอาคารสหกรณ์ร้านค้า ปรับปรุงสำนักงานธนาคารขยะรีไซด์เคิล  และ
จัดทำที่ทำการธนาคารโรงเรียน ปีการศึกษา 2552 ได้รับจัดสรรงบประมาณ ในการสร้างส้วม 4  ที่นั่ง  1  หลัง 
ปรับปรุงห้องประชุมพวงแสด และในปีการศึกษา 2553 ได้รับจัดสรรงบประมาณตามโครงการไทยเข้มแข็งในการ
สร ้างโรงน้ำด ื ่มอาร ์  โอให ้ก ับน ักเร ียน โดยได ้ร ับความอน ุเคราะห์การข ุดเจาะน ้ำบาดาลจากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และปีการศึกษา 2557 ได้งบประมาณปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์จามจุรี ปีการศึกษา 2559 ได้งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาเมทัลซีท 
อาคาร แบบ  ชร. 017 และโรงอาหารอาคารก่อสร้างเอง 
 ปัจจุบันโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ได้เปิดชั้นเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2  ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย
ใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยไคร้  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่
กำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดเป็นชั้นปี และโรงเรียนยังได้จัดทำสาระเพิ่มเพื่อเป็นการจัดการศึกษาให้สอดคล้องต่อ
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สภาพแวดล้อมในท้องถิ่น และบุคลากรในโรงเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาไปสู่
คุณภาพและมาตรฐานตามที่กำหนด   
 
แผนที่และแผนผังของโรงเรียน 
 

- แผนผังบริเวณโรงเรียนบ้านห้วยไคร้   อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
หมายเลข  1 สนามฟุตบอล   หมายเลข  12 ห้องประชุมพวงแสด  
หมายเลข  2   สนามบาสเก็ตบอล   หมายเลข  13  ห้องงานอาชีพ (กอท.) 
หมายเลข  3   ศาลารวมใจ   หมายเลข  14  ห้อง กอท.  
หมายเลข  4    อาคารอเนกประสงค์จามจุรี  หมายเลข  15  บ้านพักครู 
หมายเลข  5     สนามฟุตซอล   หมายเลข  16  โรงผลิตน้ำดื่ม 
หมายเลข  6    ห้องส้วม    หมายเลข  17   ห้องส้วม 
หมายเลข  7    อาคารเรียน 1 กาญจนาภิเษก หมายเลข  18  ห้องส้วม 
หมายเลข  8    ห้องดนตรี   หมายเลข  19 ห้องส้วม 
หมายเลข  9    อาคารเรียน 4   หมายเลข  20    ห้องส้วม 
หมายเลข  10   อาคารเรียน 7   หมายเลข  21    ห้องอาหารครู 
หมายเลข  11  โรงอาหาร    หมายเลข  22  สหกรณ์ร้านค้า 
หมายเลข  23  โรงคัดแยกขยะ   หมายเลข  24  บ่อผลิตแก๊สชีวภาพ 
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แผนที่จากอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มาโรงเรียนบ้านห้วยไคร้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ ำเภอเมอืงเชียงรำย 

โรงเรียนบ้ำนห้วยไคร้ 

เดินทำงตำมลกูศร 
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สถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์   
 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ตั ้งอยู่ที่ 365 หมู่ที ่ 1 ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายอยู่ห่างจาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 ประมาณ 15 กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 110 มี
อาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้ 
  ทิศเหนือ            ติดต่อกับหมู่บ้านสันต้นปุย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
  ทิศใต ้               ติดต่อกับหมู่บ้านสันกอง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
  ทิศตะวันออก      ติดต่อกับหมู่บ้านป่าสักขวาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
  ทิศตะวันตก        ติดต่อกับหมู่บ้านห้วยน้ำขุ่น อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป  ตั้งอยู่ภาคเหนือตอนบน เหนือสุดของประเทศไทยมีพ้ืนที่ทั้งหมด  14  ไร่  3  ตารางวา    
 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้มีเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน จำนวน 8 หมู่บ้าน คือ บ้านห้วยไคร้ หมู่ 1  บ้านห้วยไคร้ หมู่ 
2  บ้านศาลาเชิงดอย หมู่ 6 บ้านห้วยไคร้หลังตลาดหมู่ 7 บ้านห้วยไคร้หลวงหมู่ 10  บ้านห้วยไคร้เหนือหมู่ 11  
บ้านสันยาว  หมู่ 3  และบ้านสันลิดไม้  หมู่ 8  ในปีการศึกษา 2562  มีนักเรียนจำนวน 540  คน  
 นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ มีหลากหลายทางชาติพันธุ์ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้ 
 1.  กลุ่มคนไทยพื้นราบ ได้แก่ คนพ้ืนเมือง  คนไทย ไทลื้อ ไทเขิน ไทใหญ ่    
 2.  กลุ่มคนไทยบนพื้นที่สูง ได้แก่ อาข่า ลาหู่ ลีซอ ม้ง เย้า    
 3.  กลุ่มจีนคณะชาติ ได้แก่ อดีตทหารจีนคณะชาติ จีนฮ่อ อพยพ และจีนฮ่อหลบหนีเข้าเมือง  
 4.  กลุ่มผู้พลัดถิ่นหลบหนีเข้าเมือง ได้แก่ ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า  ชนเผ่าปะหล่อง 
 

 
สภาพทางเศรษฐกิจ 
 ตำบลห้วยไคร้ มีพ้ืนที่ราบและที่ราบระหว่างภูเขา ประชาชนส่วนใหญ่จึงมีอาชีพทำการเกษตรได้แก่ ปลูกข้าว 
ข้าวโพด เสื่อกก สับปะรด ฯลฯ และการปศุสัตว์  ได้แก่ กระบือ สุกร ปลา เป็นต้น 
 นอกจากนี้ประชากรส่วนหนึ่งประกอบอาชีพค้าขาย และการบริการรถขนส่งนักท่องเที่ยว เนื่องจากหมู่บ้าน
ห้วยไคร้ อยู่ใกล้กับแหล่งทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่สวยงามและมีโบราณสถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์  อัน
ประกอบด้วยพระตำหนักดอยตุง โครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วัดพระพุทธชินธาตุเจ้าดอยตุง 
พร้อมทั้งแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ตามอำเภอรอบนอก 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
  1.  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ระดับชั้นที่สอน 

วุฒิทางการศึกษา/เพศ 
ปริญญา

เอก 
ปริญญาโท ปริญญาตรี 

ต่ำกว่า 
ปริญญาตรี 

รวมทั้งสิ้น 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม 
ก่อนประถมศึกษา - - - - - 2 - - - 2 2 
ประถมศึกษา - - ๒ ๓ ๒ ๕ - - ๔ ๘ 1๒ 
มัธยมศึกษาตอนต้น - - - 1 ๔ ๔ - - ๔ ๕ 9 
บริหาร 1 - 1 - - - - - 2 - 2 

รวม ๑ - ๓ 4 ๖ 1๑ - - ๑๐ ๑๕ 2๕ 
           
 ๑.  พนักงานราชการ        1  คน 
 ๒.  ครูอัตราจ้าง              1  คน  
 ๓.  ครูพ่ีเลี้ยงเด็กเรียนร่วม             1  คน 
 ๔.  ลูกจ้างประจำ (ช่างไฟฟ้า  4)       1  คน 
 
 2.  ข้อมูลนักเรียน 

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้  จำแนกตามระดับชั้นเรียน 
 

 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม 
จำนวน 12 ๑๗ 36 4๕ 5๐ 5๒ ๕๔ ๔๘ ๙๐ ๗๑ 8๑ 55๖ 
ห้อง 1 1 1 2 2 2 2 2 ๓ ๒ 2  20 

  

  
 ๓. ข้อมูลทรัพยากรอื่น  
 ๓.1  ข้อมูลอาคารสถานที่  
             1.  อาคารเรียนแบบมาตรฐาน 
                      1.1   แบบ  ป  1  ก   1   หลัง 
                      1.2   แบบ  ชร. 017   1   หลัง 
                                     1.3   แบบ  สปช. 105/29   1   หลัง 
                      1.4   แบบ  สปช. 2/28   1   หลัง 
                                     1.5   อาคารอเนกประสงค์    1   หลัง  
                                     1.6   อาคารอเนกประสงค์    1   หลัง 
            2.  อาคารเรียน  (สร้างเอง,  บริจาค) 
                       อาคารเรียนดนตรี   1   หลัง 
            3.  อาคารประกอบการ (สร้างเอง, บริจาค) 
                                      3.1  ศูนย์หัตถกรรม   1   หลัง 
          3.2  โรงอาหาร   1   หลัง 
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                                      3.3  โรงฝึกงาน   1   หลัง 
                                      3.4  ห้องพยาบาล                                         1   หลัง 
                                      3.5  ศาลารวมใจ                                          1   หลัง 
                           4.  ส้วมแบบ สปช. 602/26,  601/24, 601/26, 603/29     8  หลัง 
    5.  ส้วมแบบมาตรฐาน               
               5.1   ชาย                                                         10   ที่นั่ง 
                      5.2   หญิง                                                        10   ที่นั่ง 
           6.  ส้วม (สร้างเอง,  บริจาค) 
           6.1  ชาย                                                     2  ที่นั่ง 
              6.2  หญิง                                                            2  ที่นั่ง   
                          7.  ห้องสมุด                                                                1  ห้อง 
                          8.  ห้องเรียนคอมพิวเตอร์                                                 2  ห้อง 
                          9.  ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์                                      2  ห้อง 
   
  ๓.2  แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
                      1.   แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา                      
                           -  ห้องสมุด             -  โรงอาหาร            -  ศูนย์หัตถกรรม                                                         
                           -  ห้องวิทยาศาสตร์  -  สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน       -  ห้องดนตรี 
                           -  ห้องแนะแนว                -  ห้องศูนย์ภาษาอังกฤษ   -  ศาลารวมใจ  
    -  ห้องพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา   -  ธนาคารโรงเรียน -  ห้องคอมพิวเตอร์                                                   
           -  สวนพฤกษศาสตร์  -  สวนหย่อม    -  สวนเกษตร                  

2.   แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
        - วัดห้วยไคร้ใหม่          -  วัดห้วยไคร้หลวง   - พระตำหนักดอยตุง  
 - พิพิธภัณฑ์เชียงแส         - โป่งน้ำร้อนอำเภอแม่จัน      - คริสตจักรนทีธรรม   
       - หอฝิ่น                      - วัดร่องขุ่น   - ไร่แม่ฟ้าหลวง 
                         - สามเหลี่ยมทองคำ  - ศูนย์หญ้าแฝก             - สถานีขนส่งดอยตุง 
                        - เทศบาลห้วยไคร้  - ธนาคารกสิกรไทย     - ศูนย์งานมือ                 
                       - วัดห้วยไคร้หลวง           - ขุนน้ำนางนอน           - บ่อขยะ 
                     - สถานีอนามัยห้วยไคร้      - ม. แม่ฟ้าหลวง    - ตลาดสดห้วยไคร้        
                       -  ถ้ำหลวงดอยนางนอน     - วัดพระธาตุดอยเวา     - สถานีวิทยุชุมชน 
                       - โบสถ์คริสต์                  - สวนสัตว์เชียงราย  - ที่ทำการไปรษณีย์ 

               - วัดมงคลธรรมกายาราม       - หอพระราชประวัติ  - วัดพระธาตุดอยตุง        
 - ตำรวจชุมชนห้วยไคร้         - ม. ราชภฎัเชียงราย      - โรงงานข้าวซอยตัด     

                         - โบราณสถานเชียงแสน       - อ่างเก็บน้ำห้วยไคร้      - สำนักงานประปา 
                         - วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย - สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง 
  - คริสตจักรประชากิตติสุข  - ไร่บุญรอดเชียงราย 
              - สวน 4 ไร่แก้จน (สวนนากยก)   - ศูนย์ศึกษาฯชาน้ำมัน - สวนจักรพันธุ์เพ็ญศิริ 
    - ไร่ชาฉุยฟง   - วัดร้องเสือเต้น  - วัดห้วยปลากั้ง 
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๔. การวิเคราะห์สภาพของโรงเรียน 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์ PEST Analysis  ประกอบไปด้วยประเด็นในการวิเคราะห์  ดังนี้ 

๑. การเมือง (Political) ๒. เศรษฐกิจ (Economic) ๓. สังคม (Social) ๔. เทคโนโลยี (Technology)  
 ส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในใช้เทคนิค  7 S  Mckinsey  Framework  ซึ่งมีประเด็นในการวิเคราะห์  
ดังนี้ 

๑.  กลยุทธ์การพัฒนา (Strategies)  ๒. โครงสร้างการบริหาร (Structure)  ๓.  ระบบการจัดการ (System)  
๔. รูปแบบ (Style)  ๕. บุคคล (Staff)  ๖. ทักษะ (Skill)  ๗. ค่านิยมร่วม (Share  value)  
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในมีผลการวิเคราะห์มี  ดังนี้ 
 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 

ประเด็นการ
วิเคราะห์ 

โอกาส  
(Opportunities) 

อุปสรรค  
(Threats) 

การเมือง 
(Political) 

รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูปการศึกษาที่ชัดเจน 
มีการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษามาก
ขึ้น มีกฎหมายการศึกษาที่เอ้ือต่อการพัฒนา
การศึกษา สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัด
การศึกษา 

๑. นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล
เปลี่ยนแปลงบ่อยมาก ส่งผลกระทบต่อ
ผู้ปฏิบัติงานและนโยบายทางการศึกษาไม่ต่อเนื่อง 
การออกกฎระเบียบหลักเกณฑ์ล่าช้าเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงาน 
๒. การบังคับใช้กฎหมายไม่จริงจัง (ร้านเกมส์ / 
การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน/กฎหมายเข้าเมือง) ส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาการศึกษา 

เศรษฐกิจ 
(Economic) 

บริเวณที่ตั ้งของโรงเรียนเป็นแหล่งค้าขาย  
ชุมชนโดยรอบโรงเรียนเป็นผู้มีฐานะร่ำรวย
และมีศักยภาพพอที ่จะช่วยเหลือการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 
 

 

1. ผู ้ปกครองนักเรียนส่วนหนึ ่งยังยากจน ไม่
สามารถส่งบุตรหลานเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นแม้
รัฐบาลจะมีนโยบายเรียนฟรี 15 ปี เป็นผลให้
ผู้ปกครองบางคนต้องให้บุตรหลาน ไปทำงานหา
เลี้ยงครอบครัว ก่อให้เกิดปัญหาเด็กตกหล่น และ
ออกกลางคันเป็นบางส่วน 
2. นักเรียนที่เข้าเรียนมาจากพ้ืนที่นอกเขตบริการ
ของโรงเรียนผู้ปกครองมีฐานะยากจนไม่สามารถ
สน ับสน ันการจ ัดการศ ึกษาของโรงเร ียนได้
เท่าท่ีควร 
 

สังคม 
(Social) 

1. ประชากรนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 
มีหลากหลายทางชาติพันธุ์ ได้แก่ กลุ่มคน
ไทยพื้นราบ ได้แก่ คนพื้นเมือง คนไทย ไท
ลื้อ ไทเขิน ไทใหญ่ กลุ่มคนไทยบนพื้นที่สูง 

1. ที่ตั้งของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ติดกับชายแดน
เกิดปัญหาดา้นเด็กไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ 
2. ปัญหายาเสพติดแพร่หลาย ประชากรวัยเรียน
ถูกทิ้งให้อยู่กับปู่ย่าตายาย ขาดการอบรมขาด
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ได้แก่ อาข่า ลาหู่ ลีซอ ม้ง เย้า กลุ่มจีนคณะ
ชาติ ได้แก่ อดีตทหารจีนคณะชาติ จีนฮ่อ 
อพยพ และจีนฮ่อหลบหนีเข้าเมือง กลุ่มผู้
พลัดถิ่นหลบหนีเข้าเมือง ได้แก่ ผู ้พลัดถิ่น
ส ัญชาต ิพม ่า ชนเผ ่าปะหร ่อง ม ีความ
หลากหลายทางชาติพันธุ์ประชากร มีแหล่ง
ท่องเที ่ยวหลากหลายสามารถนำมาใช้ใน
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและการจัดการ
เรียนการสอน  
2. ด้านวัฒนธรรม มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม วัฒนธรรมล้านนาเป็นวัฒนธรรม
ที ่ถ ือปฏิบัต ิก ันมาช้านาน ๆ เช ่น ยี ่ เป็ง 
สงกรานต์ ตานก๋วยสลาก เป็นสังคมเอ้ือ
อาทร ลดความขัดแย้ง ทำให้ประชาชนรัก
และเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ 
ภาคภูมิใจในถิ่นกำเนิด ไม่ทอดทิ้งประเพณี
อันดีงาม ส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่เป็น
คนมีคุณธรรม นอกจากนี้ยังมีโอกาสในการ
แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ว ัฒนธรรมกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน 

ความอบอุ่น จึงหันมาใช้ยาเสพติดเนื่องจากหาซื้อ
ได้ง่าย 
3. การอพยพโยกย้ายของประชากร ส่งผลต่อการ
วางแผนการจัดการศึกษา เช่น การเกณฑ์เด็กและ
การรับนักเรียน 
 

เทคโนโลยี 
(Technology) 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
ตลอดจนการรับสัญญาณโทรทัศน์จากใน
และต่างประเทศซึ่งแพร่หลายเข้ามาใน
ชุมชนทั้งในเมืองและชนบท ที่เข้าถึงง่าย
และค่าติดตั้งไม่แพงส่งผลต่อการจัด
การศึกษาทำให้เด็กรู้จักแสวงหาความรู้ มี
ความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ อีกทั้งการ
สนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนในด้าน
เทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์ บุคลากรและ
อาคารสถานที่ 

การใช้เทคโนโลยีโดยส่วนใหญ่ไม่ถูกนำไปใช้เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้  มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่
เหมาะสม   

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 

ประเด็นที่
วิเคราะห์ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

กลยุทธ์การพัฒนา 
(Strategies)   

1. โรงเรียนมีการกำหนดวิสัยทัศน์
ร ่วม  มีแผนงาน  มีกลยุทธ์ในการ
ดำเน ินการที ่สอดคล้องก ับสภาพ
บริบทของโรงเรียน  

โรงเรียนขาดการทบทวนและประเมินกลยุทธ์ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในการกำหนดกลยุทธ์ยังมีน้อยเกินไป 

โครงสร้างการ
บริหาร 

(Structure)   

1. หน่วยงานมีโครงสร้างในการ
บริหารงานที่ชัดเจน ส่งผลให้การแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบตามภารกิจไม่
ซ้ำซ้อน นโยบายสอดคล้องกับต้น
สังกัด 
2. โรงเรียนมีองค์คณะบุคคลที่
เข้มแข็งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 
๓. โรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยมี
องค์คณะบุคคล ส่งผลให้การบริหาร
จัดการศึกษาเป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล 

การกำหนดโครงสร้างการบริหารตามกฏการกระจาย
อำนาจของกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 4 กลุ่มงานมีขอบ
ขายภาระงานที่มากเกินกว่าปริมาณบุคลากรของ
โรงเรียน   

ระบบการจัดการ 
(System)   

โรงเรียนได้รับการกระจายอำนาจใน
การบริหารจัดการ ส่งผลให้มีอิสระ
และคล่องตัวในการบริหารจัดการ 

กระบวนการวางแผนการและการวัดผลประเมินผล
ของโรงเรียนยังขาดการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

รูปแบบ 
 (Style)   

โรงเรียนมีรูปแบบในการบริหาร
จัดการ  และรูปแบบในการจัดการ
เรียนรู้เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต้น
สังกัด  และชุมชน   

โรงเรียนขาดการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ  มีความ
ซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน 

บุคคล  
(Staff)   

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วน
ใหญ่อยู่ในวัยทำงานและเป็นคนใน
พ้ืนที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม
กำลังความรู้ความสามารถ 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ปฏิบัติงานตรงตามความรู้
ความสามารถ ส่งผลให้งานมีคุณภาพ 
และบรรลุผลตามเป้าหมาย 

1. บุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนา
ทางวิชาชีพและเทคนิคใหม่ ๆ น้อย ก้าวไม่ทันการ
เปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน 
2. โรงเรียนยังขาดแคลนครูและมีครูสอนไม่ตรง
วิชาเอก ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ต่ำ  
3. ครูมีภาระงานมาก ส่งผลให้ มีเวลาในการจัดการ
เรียนการสอนน้อย 

ทักษะ  
(Skill)   

๑. โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีความ
หลากหลายทั้งทางด้านศิลปะ ดนตรี  

๑.  โรงเรียนมีบุคลากรในวัยใกล้เกษียณมากและเมื่อ
เกษียณอายุราชการจะได้บุคลากรบรรจุใหม่มา
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นาฏศิลป์  สังคมศึกษาช่วยให้การ
จัดการเรียนรู้มีความหลากหลายและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
๒.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานสูง
จึงมีทักษะในการปฏิบัติงานและ
ถ่ายทอดสู่บุคลากรรุ่นหลัง ๆ จากรุ่น
สู่รุ่น 

ทดแทนซึ่งยังขาดประสบการณ์และทักษะในการ
ทำงาน 

ค่านิยมร่วม 
 (Share  value) 

โรงเรียนมีค่านิยมหลักที่มุ่งการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน พัฒนา
วินัยของนักเรียนซึ่งบุคลากรทุกคน
เห็นพ้องร่วมกัน  และยึดถือเป็นแนว
ปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

1. ขาดการเสริมแรงจูงใจทางบวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
2. องค์คณะบุคคลขาดความเชื่อมโยงในการ
ปฏิบัติงาน 
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ส่วนที่ ๒ 
ทิศทางและกลยุทธ์การจดัการศึกษา 

  
ทิศทางการจัดการศึกษา 
 
 วิสัยทัศน์  (Vision) 
 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้  มีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข รอบรู้
เทคโนโลยี มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พร้อมพัฒนาสู่สากล 

 
พันธกิจ (Mission) 

            ๑. พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ 
 ๒. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พร้อมพัฒนาสู่อัจฉริยภาพตามความถนัดและสนใจ 
 ๓. พัฒนานักเรียนให้มีทักษะการดำรงชีวิตอย่างรอบด้าน 
 ๔. พัฒนาสื่อเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๕. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ และมีเกียรติศักดิ์ศรีในวิชาชีพ  
 ๖. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยยึดศาสตร์พระราชา และหลักธรรมาภิบาล 
 ๗. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งบริการทางวิชาการ และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๘. ส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน 
 
 เป้าหมาย  (Goal) 
 ๑. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ บนพื้นฐานความเป็นไทยอย่างมี
ความสุข 
 ๒. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามความถนัดและสนใจ  
เพ่ือพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 ๓. นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔. นักเรียนมีทักษะ และรู้เท่าทันการใช้สื่อเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ 
 ๕. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน มีความมั่นคงและก้าวหน้าทางวิชาชีพ  
  ๖. มีระบบบริหารจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดศาสตร์พระราชาและหลักธรรมาภิบาล 
ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีคุณภาพเป็นผู้นำทางวิชาการ 
   ๗. มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และให้บริการแก่ผู้เรียนตลอดจนหน่วยงานชุมชนท้องถิ่น 
 ๘. มีเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาอย่างรอบด้านและยั่งยืน 
  
  อัตลักษณ์  
  นักเรียนดีวิถีพอเพียง (ห้วยไคร้วินัยดี มีความรับผิดชอบ)  
   
  เอกลักษณ์ 

 โรงเรียนดี มีคุณธรรม จริยธรรม (คุณธรรม นำความรู้ สู่วิถีพอเพียง 



๑ 

 

กลยุทธ์สถานศึกษา 
 
ตารางท่ี ๕ กลยุทธ์สถานศึกษา 
 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
(Strategy Objective) 

ตัวช้ีวัด 
(Key Performance  Indicators) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Based Line) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

มาตรฐาน
สถานศึกษา/
ประเด็นที ่ปี 6๔ ปี 6๕ 

1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
       1.1.1 นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจุดเน้น 
       1.1.2 นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
      1.1.3 นักเรียนเป็นพลเมืองดีตามวิถีระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
     1.1.4 นักเรียนมีภูมิคุ้มกันจากสิ่งเสพติดทุก 
ชนิด 
      1.1.5 นักเรียนตระหนักรักและหวงแหนใน 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของไทยและท้องถิ่น รวมทั้ง
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

 

1. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวันสำคัญต่าง ๆ 
2. นักเรียนปฏิบัติตามได้ถูกต้องเหมาะสมในวันสำคัญ
ต่าง ๆ 
3. โรงเรียนและชุมชนเกิดความร่วมมือในการอนุรักษ์
สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม 
4. นักเรียนเกิดการเรียนรู้และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคมตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
5. นักเรียนไม่เกี่ยวข้องและปลอดภัยจากสิ่งเสพติดทุก
ประเภท  
6. นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 
7. นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริม
พัฒนาการศึกษาทุกด้านสู่โอกาสทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ 
 

๑๐๐% ๑๐๐% มฐ.ปฐ.ข้อที่ 
๑.๑/๑.๒/๑.๓/

๑.๔ 
มฐ.พฐ.ข้อที่ 1.

๑ และ๑.๒ 

๑๒ 



๒ 

 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
                (Strategy Objective) 

ตัวช้ีวัด 
(Key Performance  Indicators) 

 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Based Line) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

มาตรฐาน
สถานศึกษา/
ประเด็นที ่ปี 6๔ ปี 6๕ 

1.2 ด้านคุณภาพทางการเรียน 
    1.2.1 นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการพร้อมสำหรับเข้า
เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    1.2.2 นักเรียนมีทักษะพื้นฐานอ่านออก  เขียนได้  คิด
เป็น และอ่านคล่อง เขียนคล่อง  คิดวิเคราะห์และ คิด
สร้างสรรค์ ตามวัย 
1.2.3 นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการสื่อสารในระดับ
สากล อย่างน้อย 2 ภาษา 
   1.2.4 นักเรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษาค้นคว้า และก้าวทันความเปลี่ยนแปลง 
    1.2.5 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการ
ทดสอบระดับต่าง ๆ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
    1.2.6 นักเรียนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ และ
ดำเนินชีวิตอย่างถูกสุขลักษณะ 
    1.2.7 นักเรียนที่มีความสามารถหรือความต้องการ
พิเศษ ได้รับการส่งเสริมตามความถนัดและสามารถ
สร้างสรรค์ผลงานได้ตามเป้าหมาย 
 
 
 

1. นักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย  
อารมณ์  สังคม และสติปัญญา เป็นไปตามเกณฑ์
คุณภาพมาตรฐาน 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นจากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับต่าง ๆ 
3. นักเรียนกลุ่มที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาตามจุดเน้น 
๔ เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีทักษะ
ทางด้านกีฬาที่ตนถนัดและสนใจ 
สามารถเข้าร่วม 
กิจกรรมการแข่งขัน 
5. นักเรียนมีทักษะการใช้ 
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอย่างถูกต้อง เหมาะสม 
ปลอดภัย 
 

90 % 90 % มฐ.ปฐ.ข้อที่ 
๑.๑/๑.๒/๑.๓/

๑.๔ 
มฐ.พฐ.ข้อที่ 1.

๑ และ๑.๒ 

๑๓ 



๓ 

 

 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
                (Strategy Objective) 

ตัวช้ีวัด 
(Key Performance  Indicators) 

 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Based Line) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

มาตรฐาน
สถานศึกษา/
ประเด็นที ่ปี 6๔ ปี 6๕ 

1.3 ด้านทักษะชีวิต 
   1.3.1 นักเรียนมีภูมิคุ้มกันจากภัยใกล้ตัวทุกประเภท  
   1.3.2 นักเรียนระดับประถมศึกษามีทักษะในการ
ทำงานเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนต่อหรือสร้างอาชีพ 
   1.3.3 นักเรียนระดับมัธยมต้น มีทักษะในการทำงาน
เพ่ือสร้างรายได้และอาชีพในอนาคต 

6. นักเรียนมีทักษะการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

100 % 100 % มฐ.ปฐ.ข้อที่ 
๑.๑/๑.๒/๑.๓/

๑.๔ 
มฐ.พฐ.ข้อที่ 1.

๑ และ๑.๒ 

กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.1 ครูและบุคลากรได้รับการส่งเสริมพัฒนาตามความ
ต้องการและภาระงานในหน้าที่ 

ร้อยละครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพมาตรฐาน 

100 % 100 % 

มฐ.ปฐ.ข้อที่ 
๒.๔ 

2.2 ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตามนโยบายและ
จุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด 

ร้อยละครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตามนโยบายและ
จุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด 

100 % 100 % 

2.3 ครูและบุคลากรได้รับความก้าวหน้าในการประกอบ
วิชาชีพ 

ร้อยละครูและบุคลากรได้รับความก้าวหน้าในการ
ประกอบวิชาชีพ 

100 % 100 % 

2.4 ครูและบุคลากรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ร้อยละครูและบุคลากรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 100 % 100 % 

2.5 ครูและบุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะ ร้อยละครูและบุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะ
อุตสาหะ ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย และกฎหมาย 

100 % 100 % 

๑๔ 



๔ 

 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  
(Strategy Objective) 

ตัวช้ีวัด                     
 (Key Performance  Indicators) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Based Line) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

มาตรฐาน
สถานศึกษา/
ประเด็นที ่ปี 6๔ ปี 6๕ 

อุตสาหะ ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย และ
กฎหมาย 

 
   

กลยุทธ์ที่ 3  ขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

3.1 นักเรียนในเขตบริการของโรงเรียนได้รับโอกาสใน
การเข้ารับการศึกษาอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และมี
คุณภาพ 

1. นักเรียนในเขตบริการทุกคนได้เข้าเรียนตามเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับ 

100 % 100 % 

มฐ.ปฐ.ข้อที่ ๑.๑/
๑.๒/๑.๓/๑.๔/

๒.๔/๒.๕ 
มฐ.พฐ.ข้อที่ 1.๑ 
/๑.๒/๓.๑/๓.๒ 

3.2 นักเรียนได้รับบริการขั้นพ้ืนฐานสำหรับการ
เรียนรู้อย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพ 
 

1. ห้องสมุดมีคุณภาพมาตรฐานสามารถให้บริการผู้เรียน 
และผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึง มีบรรยากาศเอ้ืออำนวยต่อ
การศึกษาค้นคว้า 
2. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่เรียนรู้ หมั่นศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ 
3. โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคารประกอบ สภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์ร่มรื่น สวยงาม มีมาตรฐานด้านความปลอดภัย 
สามารรถให้บริการทางการเรียนรู้และวิชาการได้อย่างเต็มที่ 
4. นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาเรียนรู้ยัง
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขวาง 
สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวันได้ 

90 % 100 % 

มฐ.ปฐ.ข้อที่ ๑.๑/
๑.๒/๑.๓/๑.๔/

๒.๔/๒.๕ 
มฐ.พฐ.ข้อที่ 1.๑ 
/๑.๒/๓.๑/๓.๒ 

 

 

 

 

๑๕ 



๕ 

 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  
(Strategy Objective) 

ตัวช้ีวัด                     
 (Key Performance  Indicators) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Based Line) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

มาตรฐาน
สถานศึกษา/
ประเด็นที ่

ปี 6๔ ปี 6๕ 
 5. นักเรียนเกิดจิตสำนึก/ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหา

ขยะ สามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกวิธี และช่วยลดปริมาณ
ขยะในโรงเรียน/ชุมชน 
6. นักเรียนมีทักษะการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้เป็นอย่างดี และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  สามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

   

กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4.1 โรงเรียนจัดการศึกษาเพ่ือสร้างจิตสำนึก และ
ความตระหนักถึงการศึกษาเพ่ืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและพัฒนา
เอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมไทย/ท้องถิ่น 

นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเพ่ือสร้างจิตสำนึกท่ีดีในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และพัฒนาเอกลักษณ์ทาง
ศิลปวัฒนธรรมไทย/ท้องถิ่น 

100 % 100 % 
มฐ.ปฐ.ข้อที่ ๑.๓/

๓.๒/๓.๓ 
มฐ.พฐ.ข้อที่ ๒.๕ 

กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
5.1 ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพ 
5.1 มีการกระจายอำนาจบริหารและการมีส่วนร่วม 
5.3 ระบบการประกันคุณภาพภายในมีความเข้มแข็ง 
5.4 มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา
อย่างหลากหลาย 

1. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในครบถ้วนตาม
องค์ประกอบ และมีผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย และข้ันพื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์/ค่าเป้าหมายที่
กำหนด 
๒. โรงเรียนมีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
หลากหลาย 

100 % 100 % 

มฐ.ปฐ.ข้อที่ ๒ /๓ 
มฐ.พฐ.ข้อที่ ๒/๓ 
 

๑๖ 



๑๗ 

 

ส่วนที่ ๓ 
ประมาณการรายรับ รายจ่ายประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 
ประมาณการรายรับ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

ชั้นปี 
จำนวน
นักเรียน 

งบอุดหนุน 
การเรียนการสอน 
(งบอุดหนุนรายหัว) 

งบพัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียน 

เงินบำรุงการศึกษา 
(ถ้ามี) รวมเงิน

ทั้งสิ้น 
อัตราต่อ

ปี 
จำนวนเงิน อัตราต่อ

ปี 
จำนวนเงิน อัตราต่อ

ปี 
จำนวนเงิน 

อนุบาล  2 ๑๒ 1,700  ๒๐,๔๐๐  430  ๕,๑๖๐  200  ๒,๔๐๐  ๒๗,๙๖๐  
อนุบาล 3 ๑๗ 1,700 ๒๘,๙๐๐  430 ๗,๓๑๐  200  ๓,๘๐๐  ๔๐,๐๑๐ 
รวมอนุบาล ๒๙ 1,700 ๔๙,๓๐๐ 430 ๑๒,๔๗๐  200 ๖,๒๐๐ ๖๗,๙๗๐  

ป.1 ๓๖ 1,900 ๖๘,๔๐๐  480  ๑๗,๒๘๐  200  ๗,๒๐๐   ๙๒,๘๘๐  
ป.2 ๔๕ 1,900  ๘๕,๕๐๐  480  ๒๑,๖๐๐  200  ๙,๐๐๐   ๑๑๖,๑๐๐  
ป.3 ๕๐ 1,900 ๙๕,๐๐๐  480  ๒๔,๐๐๐  200  ๑๐,๐๐๐   ๑๒๙,๐๐๐  
ป.4 ๕๒ 1,900  ๙๘,๘๐๐  480 ๒๔,๙๖๐  200 ๑๐,๔๐๐   ๑๓๔,๑๖๐  
ป.5 ๕๔ 1,900  ๑๐๒,๖๐๐  480  ๒๕,๙๒๐  200  ๑๐,๘๐๐   ๑๓๙,๓๒๐  
ป.6 ๔๘ 1,900 ๙๑,๒๐๐  480  ๒๓,๐๔๐  200  ๙,๖๐๐  ๑๒๓,๘๔๐  

รวมประถม ๒๘๕ 1,900  ๕๔๑,๕๐๐  480 ๑๓๖,๘๐๐  200  ๕๗,๐๐๐   ๗๓๕,๓๐๐  
ม.1 ๙๐ 3,500  ๓๑๕,๐๐๐  880  ๗๙,๒๐๐  ๖00  ๕๔,๐๐๐   ๔๔๘,๒๐๐  
ม.2 ๗๑ 3,500  ๒๔๘,๕๐๐  880  ๖๒,๔๘๐  ๖00  ๔๒,๖๐๐   ๓๕๓,๕๘๐  
ม.3 ๘๑ 3,500  ๒๘๓,๕๐๐  880  ๗๑,๒๘๐ ๖00  ๔๘,๖๐๐  ๔๐๓,๓๘๐  

รวม ม.ต้น ๒๔๒ 3,500 ๘๔๗,๐๐๐  880 ๒๑๒,๙๖๐  ๖00  ๙๖,๘๐๐  ๑,๒๐๕,๑๖๐  
รวมทั้งสิ้น ๕๕๖  ๑,๔๓๗,๘๐๐  ๓๖๒,๒๓๐    ๒๐๑,๔๐๐  ๒,๐๐๘,๔๓๐  
 
2. งบอุดหนุน รายการค่าหนังสือเรียน         จำนวน     ๔๓๓,๗๘๓  บาท 
3. งบอุดหนุน รายการค่าเครื่องแบบนักเรียน        จำนวน     ๒๒๐,๒๐๐  บาท 
4. งบอุดหนุน รายการค่าอุปกรณ์การเรียน        จำนวน     ๒๑๘,๕๐๐  บาท 
5. งบอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียน     จำนวน..............................บาท 
6. งบอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนพิเศษแบบมีเงื่อนไข   จำนวน..............................บาท 
7. งบอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 7.1 ค่าอาหารกลางวัน      จำนวน   1,๓๑๘,๘๐๐  บาท 
 7.2 อุดหนุนดำเนินโครงการ     จำนวน      1๒๕,000  บาท 
8.  เงินบริจาค        จำนวน............................. บาท 
9.  งบอ่ืน ๆ รายได้สถานศึกษา      จำนวน      ๖๓,๑๙๙     บาท 
     รวมประมาณการรายรับท้ังสิ้น  จำนวน     ๔,๓๘๗,๖๐๒  บาท  



๑๘ 

 

 
ประมาณการรายจ่าย  ปีการศึกษา 2๕๖๕ 

                 (1) งบบริหารงานทั่วไป ของสถานศึกษา 
 

ที ่ รายจ่ายแต่ละประเภท 

งบอุดหนุน (สพฐ.) 
บำรุง

การศึกษา 

อุดหนุน 
อปท./รายได้
สถานศึกษา 

/อื่น ๆ 

รวมทั้งสิ้น การเรยีน 
การสอน 

คุณภาพ
ผู้เรยีน 

อุดหนุน
รายการอื่น ๆ 

1 งบบุคลากร       

 

(1) จ้างครูอัตราจ้าง จำนวน  
๑ อัตราๆ เดือนละ 1๐,000 
บาท  
11 เดือน 

 
 
 

110,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

  
 
 

๑๑๐,000 

 

(๒) จ้างลูกจ้างช่ัวคราว 
(นักการภารโรง) จำนวน ๑ 
อัตราๆ เดือนละ ๙,๐๐๐ 
บาท ๑๒ เดือน  

 
 
 

๑๐๘,๐๐๐ 

     
 
 

๑๐๘,๐๐๐ 
รวมงบบุคลากร ๒1๘,000     2๑๘,000 

2 
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
ส่วนกลาง 

      

 
(1) ค่าค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
ค่าเช่าท่ีพัก ค่าพาหนะ 

 
๒๕,000 

     
๒๕,000 

 
(2) ค่าวัสดสุำนักงาน/
คอมพิวเตอร ์

 
๕๐,๐๐๐ 

    
๑๓,๑๙๙ 

 
๖๓,๑๙๙ 

 
(3) ค่าวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 

 
3๐,000 

     
3๐,000 

รวมค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
ส่วนกลาง 

 
๑๐๕,๐๐๐ 

    
๑๓,๑๙๙ 

 
๑๑๘,๑๙๙ 

3. ค่าปรับปรุงซ่อมแซม       

 
(1) ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้าง 

 
๑๐0,000 

     
๑๐0,000 

 (2) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ ์ ๓0,000    ๕๐,๐๐๐ ๘0,000 
รวมค่าครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ๑๓๐,๐๐๐     ๑๘๐,๐๐๐ 

4. ค่าสาธารณูปโภค       
 (1) ค่ากระแสไฟฟ้า  200,000     200,000 

 
(2) ค่าน้ำประปา  
เดือนละ ............ บาท ....... 
เดือน 

      

 (3) ค่าโทรศัพท์  10,000     10,000 

 
(4) ค่าเช่าสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต  

  
1๒,000 

    
1๒,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค ๒๑๐,๐๐๐ 1๒,000    ๒๒๒,๐๐๐ 



๑๙ 

 

5. ค่าหนังสือเรยีน  ๔๓๓,๗๘๓    ๔๓๓,๗๘๓ 
6. ค่าเครื่องแบบนักเรียน  ๒๒๐,๒๐๐    ๒๒๐,๒๐๐ 
7. ค่าอุปกรณ์การเรียน  ๒๑๘,๕๐๐    ๒๑๘,๕๐๐ 
8. ค่าอาหารกลางวัน     1,๓๑๘,๘๐๐ 1,๓๑๘,๘๐๐ 

รวมงบบริหารงานทั่วไปทั้งสิ้น ๖๖๘,๐๐๐ ๘๘๔,๔๘๓ -  1,๓๘๑,๙๙๙ ๒,๙๓๔,๔๘๒ 
 
 

(2) งบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำแนกตามกลยุทธ์ และแหล่งงบประมาณ   
 

โครงการ 
แหล่งงบประมาณ 

รวม การเรียน 
การสอน 

คุณภาพ
ผู้เรียน 

บำรุง
การศึกษา 

อุดหนุน 
อปท./อ่ืน ๆ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ 

1.โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาความสามารถทาง
วิชาการ 

 
 

๓๘,๗๐๐ 

 
 

๙,๗๓๐ 

   
 

๔๘,๔๓๐ 
2. โครงการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

 
๒๙๘,๒๗๐ 

 
๒๐๐,๕๐๐ 

   
๔๙๘,๗๗๐ 

๓. โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้สำหรับเด็ก
พิเศษ 

 
 

๕,๐๐๐ 

    
 

๕,๐๐๐ 
๔. โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้สำหรับเด็ก
ปฐมวัย 

 
 

๑๒,๕๐๐ 

 
 
 

   
 

๑๒,๕๐๐ 
๕.โครงการอบรม GSP  ๓,๐๐๐   ๓,๐๐๐ 
๖.โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษา 

  
๓,๐๐๐ 

   
๓,๐๐๐ 

๗.โครงการพัฒนาทักษะ E- 
Sport 

  
๕,๐๐๐ 

   
๕,๐๐๐ 

๘.โครงการพัฒนาทักษะการ
เล่นฟุตบอล 

  
๓,๐๐๐ 

   
๓,๐๐๐ 

๙.โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาไทย 

  
๕,๐๐๐ 

   
๕,๐๐๐ 

๑๐.โครงการปลูกผักปักชำ
ตามแนวคิดของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือส่งเสริมทักษะ
อาชีพ 

    
 
 

๑๐,๐๐๐ 

 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
๑๑. โครงการส่งเสริมพัฒนา
ทักษะ ICT 

    
๒๐,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 



๒๐ 

 

๑๒. โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ ระดับ
ประถมศึกษา 

  
 

๔,๐๐๐ 

   
 

๔,๐๐๐ 
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๑ ๓๕๔,๔๗๐ ๒๓๓,๒๓๐  ๓๐,๐๐๐ ๖๑๗,๗๐๐ 
กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1.โครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

 
 

๒๐๐,๐๐๐ 

    
 

๒๐๐,๐๐๐ 
๒. โครงการสร้างเสริม
เอกลักษณ์ไทย 

  
๑๐,๐๐๐ 

   
๑๐,๐๐๐ 

รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 2 ๒๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐   ๒๑๐,๐๐๐ 
กลยุทธ์ที่ 3  ขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

1.โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

 
๒,๐๐๐ 

 
๓๐,๐๐๐ 

   
๓๒,๐๐๐ 

2. โครงการส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียน 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
 

   
๒๐,๐๐๐ 

๓. โครงการค่ายกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

  
๓๐,๐๐๐ 

   
๓๐,๐๐๐ 

๔.โครงการป้องกันปัญหายา
เสพติด 

    
๒๐,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 

๕.โครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม 

  
 

  
๓๐,๐๐๐ 

 
๓๐,๐๐๐ 

๖.โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

  
๑๕,๐๐๐ 

   
๑๕,๐๐๐ 

รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 3 ๒๒,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๑๔๗,๐๐๐ 
กลยุทธ์ที่ ๔  สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 
1.โครงการส่งเสริมจิตสำนึก
ของการเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม 

 
 

๑๐,๒๓๕ 

 
 

๒๐,๐๐๐ 

   
 

๓๐,๒๓๕ 
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 4 ๑๐,๒๓๕ ๒๐,๐๐๐   ๓๐,๒๓๕ 
กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

๑.โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

 
๒,๕๐๐ 

    
๒,๕๐๐ 

๒.โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการขยะ 

 
๖,000 

    
๖,000 

๓. โครงการจัดหาครุภัณฑ์
การจัดการเรียนรู้ 

 
๓๐,๐๐๐ 

    
๓0,000 



๒๑ 

 

๔.โครงการสถานศึกษา
ปลอดภัย 

 
๒0,000 

    
๒0,000 

๓. โครงการส่งเสริมการ
บริหารจัดการตามนโยบาย
เร่งด่วน 

 
 

๕๐,๐๐๐ 

    
 

๕๐,๐๐๐ 
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๕ ๑๐๘,๕๐๐    ๑๐๘,๕๐๐ 
กลยุทธ์ที่ ๖  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่อัตลักษณ์ที่โดดเด่น 

๑.โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางด้านกีฬา 

  
๒๐,๐๐๐ 

  
๓0,000 

 
๕๐,๐๐๐ 

๒. โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางด้านศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ 

  
 

๑๐,๐๐๐ 

  
 

๑๕,๐๐๐ 

 
 

๒๕,๐๐๐ 
๓.โครงการพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาจีน 

  
๕,๐๐๐ 

   
๕,๐๐๐ 

๔.โครงการพัฒนาทักษะ
อาชีพศิลปะการจัดดอกไม้
และผูกริ้วผ้า 

  
 

๑๕,๐๐๐ 

   
 

๑๕,๐๐๐ 
๕.โครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพรุ่นเล็ก 

  
๒๖,๕๙๕ 

   
๒๖,๕๙๕ 

๖.โครงการตลาดนัดนักเรียน  ๑๐,๐๐๐   ๑๐,๐๐๐ 
๗. โครงการพัฒนาวิชาชีพ
ช่างตัดผม 

 
๕,๐๐๐ 

    
๕,๐๐๐ 

รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๖ ๕,๐๐๐ ๘๖,๕๙๕ - ๔๕,๐๐๐ ๑๓๖,๕๙๕ 

รวมงบประมาณ 
ตามกลยุทธ์ทั้งสิ้น 

 
๗๐๐,๒๐๕ 

 
๔๒๔,๘๒๕ 

 

- 

 
๑๒๕,๐๐๐ 

 
๑,๒๕๐,๐๓๐ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒ 

 

ส่วนที่ 4 
รายละเอียดโครงการ 

 
 โครงการที่ 1 
 

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางวิชาการนักเรียน 
แผนงาน  : วิชาการ 
ลักษณะโครงการ :   โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนกลยุทธ์ที่ : ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน : ข้อที่ 1 คุณภาพของเด็ก/คุณภาพผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาววรรสิกา  สุภาแสน   
ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : ตลอดปีการศึกษา 256๕ 
............................................................................................................................. ............................................. 
หลักการและเหตุผล 
 การศึกษานับว่าเป็นรากฐานสำคัญที่สุดในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในสังคม
เนื่องจากศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองตลอดช่วงชีวิต ประเทศชาติใดมีประชาขนที่มีการศึกษา
สูง ย่อมมีความหวังในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ดังนั้นการให้โอกาสเยาวชนที่มีศักยภาพสูงได้พัฒนาจนถึง
ขีดสูงสุดจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำควบคู่กันไปกับการจัดการศึกษาทั่ว ๆ ไป ความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของประเทศ ในลักษณะนี้ปรากฏเห็นชัดเจนตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2542 มาตรา 10 วรรค 4 ว่า “...การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องจัดเนื้อหาและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ
ความถนัดของผู้เรียนให้เรียนจากประสบการณ์จริง โดยการฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการแก้ปัญหา การ
ผสมผสานความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างสมดุล...” 
 ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้มีบทบาทหน้าที่ดังกล่าว เพื่อจะได้วางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างเหมาะสมให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนจึงควรส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้ใช้ความเฉลียวฉลาดให้
เป็นประโยชน์ หากเด็กได้รับการยอมรับและการสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียน ครู เพื่อน เขาจะเกิดแรงจูงใจ เกิด
ความเชื่อมั่น และทำให้เขาพัฒนาศักยภาพของเขาถึงระดับสูงสุด การสนับสนุนให้เด็กมีความเป็นเลิศทางวิชาการใน
ทุกด้าน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้บริหารโรงเรียน ครู จะต้องถือเป็นหน้าที่ที่สำคัญต้องกระทำอย่างยิ่ง ผู้สอนต้อง
ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  แล้วนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการจัดกิจกรรมตามความสามารถของ
ผู้เรียน  กำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านความรู้และทักษะกระบวนการ ที่เป็นความคิดรวบยอด 
หลักการ และความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผู้สอนต้องออกแบบการเรียนรู้และจัดการกิจกรรมที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เพ่ือนำผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย  จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้  และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้  จัดเตรียมและเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม  นำภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน วิเคราะห์ผลการประเมินมา
ใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และพัฒนาผู้เรียน
ให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้ 
 โดยทางโรงเรียนบ้านห้วยไคร้มีความมุ่งหวังให้ นักเรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  สามารถนำความเป็นเลิศทางวิชาการไปแข่งขันทักษะทางวิชาการและร้อยละ 75 ของ
นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  



๒๓ 

 

 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  สามารถนำความ
เป็นเลิศทางวิชาการไปแข่งขันทักษะทางวิชาการได้ 

2.  เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
เป้าหมาย 
        เชิงผลผลิต (Output)  
          1. นักเรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
       2.  นักเรียนได้เข้าร่วมแสดงความสามารถทางวิชาการ 
        เชิงผลลัพธ์ (Outcome)   
       1. นักเรียนต่อยอดความรู้และประสบการณ์ไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
       เชิงปริมาณ  
          1.  นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  สามารถ
นำความเป็นเลิศทางวิชาการไปแข่งขันทักษะทางวิชาการได้ 

2.  นักเรียนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3.  นักเรียนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกจิกรรมนิทรรศการแสดงความสามารถทางวิชาการ 

          เชิงคุณภาพ  
          1.  นักเรียนนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการดำรงชีวิตและต่อยอดสู่การเรียนรู้ที่สูงขึ้น 
2.  นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป 
 
กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ 
       นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน ๕๕๖  คน 
 
กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ เปิดบ้านวิชาการ มีนาคม ๒๕6๖ นางสาววีรอร  วงศ์ประเสริฐ 

๒ กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุก
ระดับชั้น 

ตลอดภาคเรียนที่ 2 นางณัฏฐ์พร หงษ์คำ /นาย
นพดล ไข่กา /นางสาววรรสิกา  
สุภาแสน   

๓ กิจกรรมพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ ตุลาคม ๒๕6๕ นางสาวมยุรีย์  คำจันทร์ 

 
 
 



๒๔ 

 

สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 
 
รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
 จำนวน ๔๘,๔๓๐  บาท 
 

รายละเอียดประกอบงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก 

งบประมาณ รวม แหล่ง
งบประมาณ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑ เปิดบ้านวิชาการ - - ๓๐,๗๓๐ ๓๐,๗๓๐ - ๓๐,๗๓๐ อุดหนุนฯ/
เรียนฟรี 

๒ กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกระดับชั้น 

- ๒,๗0๐ ๔,000 ๖,๗00 - ๖,๗00  
 

อุดหนุนฯ 
๓ กิจกรรมพัฒนาสื่อและ

แหล่งเรียนรู้ 
- - ๑๑,๐00 ๑๑,๐00 - ๑๑,๐00  

อุดหนุนฯ 
รวมทั้งสิ้น - ๒,๗๐๐ 45,๗๓๐ ๔๘,๔๓๐   - ๔๘,๔๓๐    

 
การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑.  นักเรียนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ตรวจสอบรายการ แบบบันทึกการลงเวลาเข้าร่วม
กิจกรรม 

๒.  นักเรียนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วม
กิจกรรมนิทรรศการแสดงความสามารถทาง
วิชาการ 

ตรวจสอบรายการ แบบบันทึกการลงเวลาเข้าร่วม
กิจกรรม 

๓.  นักเรียนนำความรู้และประสบการณ์ที่
ได้รับไปใช้ในการดำรงชีวิตและต่อยอดสู่การ
เรียนรู้ที่สูงขึ้น 

สอบถาม แบบสอบถาม 

๔.  นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถ
ทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป 

ตรวจสอบรายการ รายงานการเข้าแสดงความสามารถ
ทางวิชาการ 

 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          1.  นักเรียนค้นพบความถนัด ความสนใจ และพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 2.  นักเรียนมีมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ ใฝ่รู้และมีสมรรถนะที่สำคัญในการดำรงชีวิต 
 

 
 



๒๕ 

 

 โครงการที่ 2 
 

ชื่อโครงการ :  ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
แผนงาน  :   วิชาการ 
ลักษณะโครงการ :   โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  : ข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน : ข้อที่ 1  คุณภาพของเด็ก/คุณภาพผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาววรรสิกา  สุภาแสน 
ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : ตลอดปีการศึกษา 256๕ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 หมวด 6 
กำหนดให้สถานศึกษามีมาตรฐานและมีระบบการประกันคุณภาพภายใน  สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นระดับ
ปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2561 ซึ่งมีเจตนารมณ์เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการ
ศึกษาได้มีความมั ่นใจในคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน   ตลอดจนเป็นเครื่องมือที ่จะช่วยให้โรงเรียนมี
พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีทิศทางที่เหมาะสม  ซึ่งหัวใจสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาคือการพัฒนา
คุณภาพนักเรียน  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางศึกษาที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนตั้งแต่ชั้น
อนุบาล 2 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมมีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบ  ขณะเดียวกันยังมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พร้อมพัฒนาสู่อัจฉริยภาพตาม
ความถนัดและสนใจ นอกจากนี้ยังพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการดำรงชีวิตอย่างรอบด้าน ผลการดำเนินการในปี
การศึกษาที่ผ่านมามีทั้งที่ประสบความสำเร็จ  และยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้ 
 การยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนผ่านการประกันคุณภาพการศึกษา  การพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ จะช่วยให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านอันจะส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ  
และประสบการณ์ที่สำคัญที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุข  ขณะเดียวกันจะช่วยพัฒนานักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ได้ยกระดับการเรียนรู้ของตนเองให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือดำเนินการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 3 เพ่ือรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้ 
 
เป้าหมาย 
        เชิงผลผลิต (Output)  
          1. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในที่เป็นระบบโดยครูทุกคนมีส่วนร่วม 
          2. โรงเรียนมีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
 3. โรงเรียนมีการรายงานผลการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้ 
 
 



๒๖ 

 

          เชิงผลลัพธ์ (Outcome)   
        1.  นักเรียนได้รับการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานของหลักสูตร ค้นพบความถนัดและความสนใจของตนเอง    
        2.  โรงเรียนมีการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
       เชิงปริมาณ 
           1.  ครูร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ  
          2.  ครูทุกคนทราบจุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุงและแนวทางการพัฒนาโรงเรียนโดยการระดมความคิดจากครู
ทุกคนในโรงเรียน 
       เชิงคุณภาพ  
 1.  นักเรียนสามารถยกระดับการเรียนรู้ของตนเองให้ดียิ่งขึ้น 
 2.  โรงเรียนจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เกิดประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
 
กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ 
         1. นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้     จำนวน  55๖  คน 
         2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยไคร้  จำนวน    ๒๙  คน 
 
กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินงาน 

1 กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน นางสาววรรสิกา  สุภาแสน มี.ค. ๒๕6๖ 

2 กิจกรรมพัฒนาการประชาสัมพันธ์ นางสุริสา  ธรรมขันธ์ มิ.ย. ๒๕6๖ 

3 ท่องโลกกว้างทางการศึกษานักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 

นางณัฏฐ์พร  หงษ์คำ ม.ค. ๒๕6๖ 

4 ท่องโลกกว้างทางการศึกษานักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 

นางวีรอร  วงศ์ประเสริฐ ม.ค. ๒๕6๖ 

5 ท่องโลกกว้างทางการศึกษานักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2 

นางสาวมาริสา  เครื่องพนัส ม.ค. ๒๕6๖ 

6 ท่องโลกกว้างทางการศึกษานักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

นายอนันต์  อุดเต็น มี.ค. ๒๕6๖ 

7 พัฒนาการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียน  นางสาวพัชรา  ยั่งยืนรัก พ.ค. – มิ.ย. ๒๕6๕ 

 
สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 
 
 



๒๗ 

 

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
 จำนวน  ๕๙๘,๗๗๐  บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

แหล่ง
งบประมาณ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมประกัน
คุณภาพภายใน 

- - 2,500 2,500 - 2,500 อุดหนุนฯ 

2 กิจกรรมพัฒนาการ
ประชาสมัพันธ์ 

- - ๑๑,๔๐๐ ๑๑,๔๐๐ - ๑๑,๔๐๐ อุดหนุนฯ 

3 ท่องโลกกว้างทาง
การศึกษานักเรยีน
ระดับประถมศึกษาปี
ที่ 1 – 3 

- 1๔,๘๕0 - 1๔,๘๕0 - 
 
 
 

1๔,๘๕0  
อุดหนุนฯ 

4 ท่องโลกกว้างทาง
การศึกษานักเรยีน
ระดับประถมศึกษาปี
ที่ 4 – 6 

- ๓๗,๖๐๐ - ๓๗,๖๐๐ - 
 
 
 

๓๗,๖๐๐ เรียนฟรี
(๓๑,๐๘๐) 
อุดหนุน
(๖,๕๒๐) 

5 ท่องโลกกว้างทาง
การศึกษานักเรยีน
ระดับมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 – 2 

- ๓๖,๔๒๐ - ๓๖,๔๒๐ - ๓๖,๔๒๐ 

เรียนฟร ี

6 ท่องโลกกว้างทาง
การศึกษานักเรยีน
ระดับมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 

- ๑๓๓,000 - ๑๓๓,000 - ๑๓๓,000 

เรียนฟร ี

7 พัฒนาการจัดการ
เรียนรูส้ำหรับ
นักเรียน 

- - ๒๖๓,๐๐๐ ๒๖๓,๐๐๐ - ๒๖๓,๐๐๐ 
อุดหนุนฯ 

รวมท้ังสิ้น - ๒๒๑,๘๗๐ ๒๗๖,๙๐๐ ๔๙๘,๗๗๐ - ๔๙๘,๗๗๐  
 
การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.  ครูร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ 

ตรวจสอบรายการ บันทึกลงเวลา 

2.  ครูทุกคนทราบจุดเด่น จุดที่ควร
ปรับปรุงและแนวทางการพัฒนาโรงเรียน
โดยการระดมความคิดจากครูทุกคนใน
โรงเรียน 
 

สอบถาม แบบสอบถาม 



๒๘ 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
3.  นักเรียนสามารถยกระดับการเรียนรู้
ของตนเองให้ดียิ่งขึ้น 

ตรวจสอบผลการเรียนรู้ แบบรายงานผลการเรียนรู้ 

4.  โรงเรียนจัดกิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่เกิดประโยชน์โดยตรง
ต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

ตรวจสอบรายการ แบบรายงานการจัดกิจกรรม 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนบ้านห้วยไคร้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 2. โรงเรียนบ้านห้วยไคร้รายงานและเผยแพร่ผลการดำเนินงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 3. โรงเรียนบ้านห้วยไคร้นำผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 

  โครงการที่ 3 
 

ชื่อโครงการ :  จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษเรียนร่วมในโรงเรียน 
แผนงาน  :  วิชาการ 
ลักษณะโครงการ :   โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  : ข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน : ข้อที่ 1.คุณภาพของเด็ก/คุณภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพิมพ์พร  ธรรมวงศ์  
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา 256๕ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 ตาม
มาตรา 10 หมวด 2 กำหนดให้โรงเรียนจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กได้รับการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กปกติ ตามความสามารถที่จะ
พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ 

จากสภาพปัจจุบันพบว่าเด็กบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการ
เรียนรู้ รวมถึงเด็กด้อยโอกาสเป็นปัญหาสำคัญต่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ  การเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ด้านสติปัญญาและทักษะด้านสังคมของตน เป็นการสร้างความเท่าเทียม การอยู่ร่วมกันในสังคมให้กับเด็กบกพร่อง  
เนื่องจากการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่อง ต้องจัดในรูปแบบที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความสามารถ
ของบุคคลนั้น เพ่ือให้ได้รับการช่วยเหลือได้ตรงตามความบกพร่องของแต่ละบุคคล โดยการจัดการเรียนการสอนให้
นักเรียนที่บกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ เข้าเรียนร่วมใน
ห้องเรียนเดียวกับเด็กปกติ  

ดังนั้น โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ จึงต้องส่งเสริมบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 
สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ โดยการจัดทำโครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษเรียนร่วมในโรงเรียน นำไปสู่
การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่นักเรียนได้มีโอกาสอยู่ร่วมกับเด็กทั่วไป สามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพและดำรง
ตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.  เพื่อส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือ และสามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือ
นำไปสู่การวางแผนการจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสมของสภาพแต่ละบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.  เพ่ือให้เด็กท่ีมีความบกพร่องสามารถเรียนรู้ร่วมกับเด็กปกติได้เต็มตามศักยภาพ 
 3.  เพ่ือให้เด็กท่ีมีความบกพร่องสามารถปรับตัว มีปฏิสัมพันธ์เข้ากับสังคมในโรงเรียน และสามารถดำรงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 



๓๐ 

 

เป้าหมายของโครงการ 

     เชิงผลผลิต (Output) 
1.  ส่งเสริมและช่วยเหลือให้นักเรียนเรียนร่วมมีการพัฒนาทางด้านการเรียนดีขึ้น 
2.  กิจกรรมได้ส่งเสริมและช่วยเหลือให้นักเรียนเรียนร่วมมีการพัฒนาทางด้านสังคมได้อย่างปกติและมี

สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 
เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
1. นักเรียนเรียนร่วมมีการพัฒนาทางด้านการเรียนดีขึ้น 
2. นักเรียนเรียนร่วมมีการพัฒนาทางด้านสังคมได้อย่างปกติและมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 

 
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
           เชิงปริมาณ 
 1. นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการช่วยเหลือด้านการคัดกรอง ด้านการรักษาจากแพทย์และมีผลด้านการเรียนที่ดี
ขึ้น 
 2. นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการยอมรับจากสังคมและใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขและมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 
           เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนมีผลด้านการเรียนที่ดีข้ึนและได้เลื่อนชั้นตามเกณฑ์ที่ประเมิน 
 2. นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับครูและเพ่ือนในโรงเรียนได้อย่างปกติสุข 
 
กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ 
          1. นักเรียนเรียนร่วมโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ทุกคน 
          2. ผู้ปกครองนักเรียนเรียนร่วม   
 
กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน  

(แต่ละขั้นตอน/กิจกรรม  
กำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน) 

1. กิจกรรมการคัดกรองนักเรียนเรียนร่วม 
      - ภาคเรียนที่ 1/246๕ 
      - ภาคเรียนที่ 2/256๕ 

 
มิถุนายน 256๕ 

พฤศจิกายน 256๕ 
2. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ตลอดปีการศึกษา 
3. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม  เมษายน 256๖ 

 
สถานที่ดำเนินการ 

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้  
 
 
 



๓๑ 

 

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ   
จำนวน  5,000  บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก 

งบประมาณ รวม แหล่ง
งบประมาณ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. กิจกรรมการคัดกรองนักเรียนเรียน
ร่วม 

- - 1,500 1,500 - 1,500  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อุดหนุนฯ 

2. กิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอน 
2.1 ดำเนินการจัดทำแผนการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)และ
ดำเนินการจัดทำแผนการสอน
เฉพาะบุคคล (IIP) 
2.2 ดำเนินการจัดหาสื่อการ
เรียนการสอนสำหรับนักเรียน
เรียนร่วม  
     - แบบฝึกทักษะด้านการ
อ่านการเขียน  
     - แบบฝึกทักษะด้านการคิด
คำนวณ 
     -ชุดกิจกรรมฝึกทักษะ
กล้ามเนื้อมัดเล็ก 
     - ชุดกิจกรรมฝึกสมาธิ  
     - รางวลัสำหรับทำกิจกรรม
ในห้องเรียน 
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- 
 
- 
 
- 
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3. การสรุปผลการดำเนินกิจกรรม 

     - รูปเล่มรายงานกิจกรรม 
 
- 

 
- 

 
250 

 
250 

 
- 

 
250 

รวมทั้งสิ้น - - 5,000 5,000 - 5,000 
 
การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการช่วยเหลือ
ด้านการคัดกรอง ด้านการรักษาจากแพทย์
และมีผลด้านการเรียนที่ดีขึ้น 

ประเมินผลการเรียนรู้ แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

2. นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการยอมรับจาก
สังคมและใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขและมี
สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 
 
 

สอบถาม แบบสอบถาม 



๓๒ 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
3. นักเรียนมีผลด้านการเรียนที่ดีข้ึนและได้
เลื่อนชั้นตามเกณฑ์ที่ประเมิน 

ตรวจสอบผลการเรียน แบบรายงานผลการเรียน 

4. นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับครูและเพ่ือนใน
โรงเรียนได้อย่างปกติสุข 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนเรียนร่วมได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการ
เรียนรู้ อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 2. นักเรียนเรียนร่วมมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อครูและเพ่ือนในโรงเรียนโดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆในโรงเรียนได้   
อย่างมีความสุข 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๓ 

 

 
  โครงการที่ 4 
 

ชื่อโครงการ :  พัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย 
แผนงาน   :    วิชาการ 
 ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง 
 สนองกลยุทธ์โรงเรียน : ข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ 
 สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน : ข้อที่ 1 คุณภาพเด็ก 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  1. นางทิพวรรณ  มูลทาศรี   2. นางสาวปภัสสร จงตรอง     
 ระยะเวลาดำเนินการโครงการ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
............................................................................................................................. ................................................. 
หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัยหรือเด็กก่อนวัยเรียนต้องมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสนอง
นโยบายการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการเรียนชั้นสูงต่อไปส่วนใหญ่จะจัดให้มีการเรียนรู้ผ่านการเล่นเพื่อพัฒนาการทั้ง 4  ด้านของเด็ก ได้แก่ ด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ ์– จิตใจ ด้านสังคมและสติปัญญา ดังนั้นเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีจึงควรจัดสื่อ ของเล่น วัสดุ – 
อุปกรณ์   ตามมุมต่าง ๆ ในชั้นเรียน เช่น มุมหมอ มุมบ้าน มุมหนังสือ มุมบทบาทสมมติ มุมดนตรี มุมศิลปะ และ
กิจกรรมการคัดลายมือ สื่ออาเซียน ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และให้มี
จำนวนเพียงพอต่อผู้เรียน ทั้งนี้ต้องได้รับความร่วมมือ การมีส่วนร่วมของหน่วยงาน ชุมชน และผู้ปกครอง    
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์ จิตใจ  ด้านสังคม  ด้านสติปัญญา 
 2. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเล่นของเด็ก 
 3. เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนในระดับสูงต่อไป 
 
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต (Output) 
1. นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้ในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
2. นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการเล่น 
3. มีสื่อการสอนที่เหมาะสมและเพียงพอต่อผู้เรียน 

 
เชิงผลลัพธ์  (Outcome)   

นักเรียนมีพัฒนาการสมวัยครบทั้ง 4 ด้าน 
 
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
       เชิงปริมาณ 
           นักเรียนร้อยละ 90 ของระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยครบทั้ง 4 ด้าน 
       เชิงคุณภาพ 
              นักเรียนปฐมวัยมีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพระดับดีเยี่ยม   



๓๔ 

 

 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ 
          นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย จำนวน  2๙ คน 
 
 กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน 

1 พัฒนาห้องสื่อมอนเตสซอรี่ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
2 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย มิถุนายน ๒๕๖๕ 
3 การมีส่วนร่วมของหน่วยงาน ชุมชน และผู้ปกครอง พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

 
สถานที่ดำเนินการ 
   - โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 
    - สวนนายก 
  - สวนนายเกา 
 
รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
      จำนวน  ๑๒,๕๐๐ บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก 

งบประมาณ รวม แหล่ง
งบประมาณ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑ พัฒนาห้องสื่อมอน
เตสซอรี่ 

- - ๖,000 ๖,000 - ๖,000 อุดหนุนฯ 

๒ บ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยประเทศไทย 

- - ๒,000 ๒,000 - ๒,000 อุดหนุนฯ 

๓ การมีส่วนร่วมของ
หน่วยงาน ชุมชน 
และผู้ปกครอง 

- - ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ - ๔,๕๐๐ อุดหนุนฯ 

รวมทั้งสิ้น - - ๑๒,๕๐๐ ๑๒,๕๐๐ - ๑๒,๕๐๐  
 
การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนร้อยละ 90 ของระดับปฐมวัยมี
พัฒนาการสมวัยครบทั้ง 4 ด้าน 

- ประเมินพัฒนาการ - แบบประเมินพัฒนาการ 
 

2. นักเรียนปฐมวัยมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การประกันคุณภาพระดับดีเยี่ยม          

- ประเมินมาตรฐาน - แบบประเมินมาตรฐาน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์-จิตใจ  ด้านสังคม  ด้านสติปัญญา  ได้เรียนรู้ผ่านการเล่น
และการจัดประสบการณ์อย่างเหมาะสมตามวัยมีความพร้อมในการเรียนในระดับสูงต่อไป  



๓๕ 

 

โครงการที่ ๕ 
 
ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) 
แผนงาน   :    วิชาการ 
ลักษณะโครงการ : โครงการใหม่ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนกลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน : ข้อที่ ๑ คุณภาพของเด็ก/คุณภาพผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายอนันต์  อุดเต็น 
ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : สิงหาคม 256๕ 
............................................................................ ..............................................................................................  
หลักการและเหตุผล  

โปรแกรม The Geometer, s Sketchpad หรือ GSP เป็นโปรแกรม ทางคณิตศาสตร์โปรแกรมหนึ่ ง            
ที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้นำเข้ามาเผยแพร่  เพื่อช่วยในการจัดกิจกรรม การ
เรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น GSP เป็นโปรแกรมท่ีสร้างข้ึนสำหรับนำไปใช้ในการสร้างสรรค์ 
และเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยการ สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทางคณิตศาสตร์ได้ด้วย
ตนเอง เพราะ GSP สามารถนำเสนอภาพเคลื่อนไหว สร้างและวัดค่าต่าง ๆ ของรูปเรขาคณิต สามารถอธิบายเนื้อหา
ยาก ๆ ให้เกิดความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว 

 การจัดกิจกรรมครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ช่วยฝึกฝน และพัฒนา
ความสามารถของผู้เรียนได้เป็นอย่างดียิ่ง อีกท้ังยังฝึกฝนการอยู่ร่วมกัน การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ การยอมรับฟัง
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคมต่อไปดังนั้นกลุ่มงานห้องเรียนพิเศษจึงได้จัดทำ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP)ให้กับนักเรียนที ่สนใจใน
ระดับชั้นประถมศึกษา 4 - 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถใช้โปรแกรม  GSP ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และสามารถนำไป 
ประยุกต์ใช้การการเรียนรู้ได้    

2. เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 
 

เป้าหมาย 
        เชิงผลผลิต (Output)  

           นักเรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมทักษะทางคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมทาง 
คณิตศาสตร์ 
       เชิงผลลัพธ์ (Outcome)   

  นักเรียนต่อยอดความรู้และประสบการณ์ไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านโปรแกรมด้าน 
คณิตศาสตร์ 
 
 
 



๓๖ 

 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
       เชิงปริมาณ  

นักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาความสามารถใช้โปรแกรม  GSP ในการ 
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์    

       
 เชิงคุณภาพ  
1.  นักเรียนสามารถใช้โปรแกรม  GSP ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และสามารถนำไป 

ประยุกต์ใช้การการเรียนรู้ได้    
2.  นักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 

 
กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ 
       นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำนวน ๒๔๒ คน  
 
กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

๑ อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม The 
Geometer’s Sketchpad (GSP) 

นายอนันต์  อุดเต็น สิงหาคม ๒๕65 

 
สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 
 
รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
      จำนวน  3,000 บาท 
รายละเอียดประกอบงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม 
แหล่ง

งบประมาณ ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม The 
Geometer’s Sketchpad 
(GSP) 

- 
 
 

๓,๐๐๐ - 3,๐00 - 3,๐00 เรียนฟรี 

รวมทั้งสิ้น - ๓,๐๐๐ - 3,๐00 - 3,๐00  

 
 
 
 



๓๗ 

 

การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

นักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมร้อยละ 80 
ได้รับการพัฒนาความสามารถใช้โปรแกรม  
GSP ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์    

แบบสอบถาม แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนสามารถใช้โปรแกรม  GSP ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้การ
การเรียนรู้ได้    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 

 

โครงการที่ ๖ 
 

ชื่อโครงการ : พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษา 
แผนงาน   :    วิชาการ 
ลักษณะโครงการ : โครงการใหม่ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนกลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน : ข้อที่ ๑ คุณภาพของเด็ก/คุณภาพผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาววรรสิกา  สุภาแสน 
ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
............................................................................................................................. ............................................... 

หลักการและเหตุผล    
  การศึกษานับว่าเป็นรากฐานสำคัญที่สุดในการสร้างสรรค์ความเจริญก้ าวหน้าและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ใน 
สังคมเนื่องจากศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองตลอดช่วงชีวิต ประเทศชาติใดมีประชาขนที่มี  
การศึกษาสูง ย่อมมีความหวังในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ดังนั้นการให้โอกาสเยาวชนที่มีศักยภาพสูงได้ 
พัฒนาจนถึงขีดสูงสุดจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำควบคู่กันไปกับการจัดการศึกษาทั่ว ๆ ไป ความสำคัญของการ  พัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของประเทศ ในลักษณะนี้ปรากฏเห็นชัดเจนตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา  แห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 มาตรา 10 วรรค 4 ว่า “...การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องจัดเนื้อหาและกิจกรรมให้ สอดคล้อง
กับความสนใจความถนัดของผู้เรียนให้เรียนจากประสบการณ์จริง โดยการฝึกทักษะ กระบวนการคิด  การจัดการ
แก้ปัญหา การผสมผสานความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างสมดุล...” ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้มี
บทบาทหน้าที่ดังกล่าว เพ่ือจะได้วางแผนการจัด กิจกรรมการเรียนรู้อย่างเหมาะสมให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนจึงควร
ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้ใช้ความเฉลียวฉลาด ให้เป็นประโยชน์ หากเด็กได้รับการยอมรับและการสนับสนุนจาก
ผู้บริหารโรงเรียน ครู เพ่ือน เขาจะเกิดแรงจูงใจ เกิดความเชื่อมั่น และทำให้เขาพัฒนาศักยภาพของเขาถึงระดับสูงสุด 
การสนับสนุนให้เด็กมีความเป็นเลิศทาง วิชาการในทุกด้าน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้บริหารโรงเรียน ครู จะต้องถือ
เป็นหน้าที่ที่สำคัญต้องกระทำอย่างยิ่ง ผู้สอนต้องศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  แล้วนำข้อมูลมาใช้ในการวาง
แผนการจัดการจัดกิจกรรมตามความสามารถของผู้เรียน  

   กำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน ด้านความรู้และทักษะกระบวนการที่ เป็นความคิดรวบยอด 
หลักการ และความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผู้สอนต้องออกแบบการ เรียนรู้และจัดการกิจกรรมที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เพ่ือนำผู้เรียนไปสู่ เป้าหมาย จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ จัดเตรียมและเลือกใช้  สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม นำภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการ ของผู้เรียน วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ใน
การซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและนำไปสู่  ความเป็นเลิศทางวิชาการ และพัฒนาผู้เรียนให้
เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้ โดยทางโรงเรียนบ้านห้วยไคร้มีความมุ่งหวังให้ นักเรียนได้รับการ
พัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศทาง วิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ สามารถนำความเป็นเลิศทางวิชาการไป
แข่งขันทักษะทางวิชาการและร้อยละ 75 ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 



๓๙ 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือยกระดับทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
 

เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output)  

นักเรียนมัธยมศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษอังกฤษ 
เชิงผลลัพธ์ (Outcome)  

   นักเรียนระดับมัธยมศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษ  สามารถใช้เพ่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
       เชิงปริมาณ  

นักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษอังกฤษ       
 เชิงคุณภาพ  
นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ 

 
กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ 
       และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน ๒๔๒ คน 
 
กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

๑ อบรมเชิงปฏิบัติการค่ายภาษาอังกฤษ นางสาววรรสิกา  สุภาแสน สิงหาคม ๒๕65 

 
สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 
 
รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
      จำนวน  3,000 บาท 
 
รายละเอียดประกอบงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม 
แหล่ง

งบประมาณ ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 อบรมเชิงปฏิบัติการค่าย
ภาษาอังกฤษ 

- 
 
 

๓,๐๐๐ - 3,๐00 - 3,๐00 เรียนฟรี 

รวมทั้งสิ้น - ๓,๐๐๐ - 3,๐00 - 3,๐00  



๔๐ 

 

การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

นักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมร้อยละ 80 
ได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ    

แบบสอบถาม แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารและแสวงหาความรู้ในชีวิตประจำวันได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 

 

โครงการที่ ๗ 
 
ชื่อโครงการ : กิจกรรมการแข่งขัน E-sport ประจำปีการศึกษา 2565 
แผนงาน   :    วิชาการ 
ลักษณะโครงการ : โครงการใหม่ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนกลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน : ข้อที่ ๑ คุณภาพของเด็ก/คุณภาพผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายนพดล  ไข่กา  /นายพงศธร  ไชยมะงั่ว 
ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
.................................................................................................................................................. ............................ 
 

หลักการและเหตุผล 
เป็นกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่ง ย่อมาจากคำว่า ( Electronic Sports) เป็นกีฬาอิเลคโทรนิคส์ที่กำลังเปน็ที่

นิยมทั่วโลก มีทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม ซึ่งเป็นการพัฒนาจากการเล่นเกมแบบเดิมๆ ที่ต้องมีการแข่งขันการ

เพื่อชัยชนะ ซึ่งกีฬาชนิดนี้เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้การสร้างทีมแข่งขันไม่ได้หยุดอยู่ที่เพียงกีฬา

ปกติเท่านั้น 

ดังนั้นการจัดกิจกรรมการแข่งขัน E-sport ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้

นักเรียนได้มีการพัฒนาการด้านความคิด เป็นคนดีของสังคมมีระเบียบวินัยและค่านิยมที่ดีงามมีจิ ตใจเสียสละ การใช้

เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีน้ำใจนักกีฬา โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

เชียงราย  เขต 3  จึงได้กำหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านกิจกรรมการแข่งขัน E-sport ประจำปีการศึกษา 2565 

ภายใต้โครงการส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาตามแนวนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้นักเรียนกล้าแสดงออกในทางท่ีดีและสามารถเข้าร่วมการแข่งขันระดับกลุ่ม เขต ภาค  
          2. เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถแบ่งเวลาการเรียนและการแข่งขันได้อย่าง 
เหมาะสม 

3. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักจิตสำนึกในการระเบียบวินัย ห่างไกลจากสิ่งเสพติด 
          4. เพ่ือให้นักเรียนได้มี ความสามัคคี การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
          5. เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพ ความเป็นผู้มีภาวะผู้นำ เป็นต้น 
 

เป้าหมาย 
       เชิงผลผลิต (Output)  
          ๑. นักเรียนกล้าแสดงออกในทางที่ดีและสามารถเข้าร่วมการแข่งขันระดับกลุ่ม เขต ภาค 
          ๒. นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถแบ่งเวลาการเรียนและการแข่งขันได้อย่าง 
            เหมาะสม 



๔๒ 

 

          เชิงผลลัพธ์ (Outcome)  (ผลระยะยาวซึ่งเกิดเป็นผลจุดหมายปลายทาง หรือผลต่อเนื่อง) 
          ๑. นักเรียนตระหนักจิตสำนึกในการระเบียบวินัย ห่างไกลจากสิ่งเสพติด 
          ๒. นักเรียนมีความสามัคคี การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
       ๓. นักเรียนมีความเป็นผู้มีภาวะผู้นำ สามารถคิดวิเคราะห์วางแผนการทำงานได้ 
  
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) :  
        เชิงปริมาณ  
        นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้เข้าร่วมกิจกรรมและพัฒนาทักษะ E – Sport 
        เชิงคุณภาพ 
        นักเรียนมีทักษะการแข่งขันกีฬา E – Sport  
 
กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ 
    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1 - 3    จำนวน  ๘0   คน 
 

กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน 

1 แข่งขัน E- Sport  ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ มกราคม ๒๕๖๕ 

2 แข่งขัน E- Sport  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ มกราคม ๒๕๖๕ 

 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนบ้านห้วยไคร้   
 
 

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
      จำนวน 5,000บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก 

งบประมาณ รวม 
แหล่ง

งบประมาณ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 เงินรางวัลทั้ง 2 รุ่น 2,200 - - ๒,๒๐๐ - ๒,๒๐๐ เรียนฟรี 
2 ของรางวัล - - 2,000 ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ เรียนฟรี 
3 วัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัด

กิจกรรม 
- - 800 ๘๐๐ - ๘๐๐ เรียนฟรี 

รวมทั้งสิ้น ๒,๒๐๐ - ๒,๘๐๐ ๕,๐๐๐ - 5,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 

 

9. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. นักเรียนร้อยละ 70 สามารถแบ่งเวลาการเรียน
และการแข่งขันได้อย่างเหมาะสม 

- ประเมินโครงการและ
การจัดกิจกรรม 

- รูปภาพ/แบบสังเกต/

สำรวจ/สอบถาม 

2. นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามัคคี การทำงาน
ร่วมกันเป็นหมู่คณะ 

- สังเกตกิจกรรม - รูปภาพ/แบบสังเกต/
สำรวจ/สอบถาม 

๓. นักเรียนร้อยละ 70 เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน 
ภายในโรงเรียน 

- สังเกตการดำเนิน
กิจกรรม 

- รูปภาพ/แบบประเมิน 

๔. นักเรียนร้อยละ 70 เข้าร่วมการแข่งขันอ่ืน 
ภายนอกโรงเรียน 

- แบบประเมินความ
พึงพอใจกิจกรรม 

- รูปภาพ/แบบประเมิน 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  เชิงคุณภาพ 

๑. จำนวนนักเรียนชายทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นได้เรียนรู้แบ่งเวลาการเรียนและการ
แข่งขันได้อย่างเหมาะสม 

๒. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ร้อยละ 70 มีความสามัคคี ในการทำงานร่วมกันเป็นหมู่
คณะ 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนชายระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน 

ภายในโรงเรียน 
๒. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ร่วมกิจกรรมการแข่งขันอ่ืน ภายนอกโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 

 

 โครงการที่ ๘ 
 
ชื่อโครงการ : พัฒนาทักษะการเล่นฟุตบอล 
แผนงาน   :    วิชาการ 
ลักษณะโครงการ : โครงการใหม่ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนกลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน : ข้อที่ ๑ คุณภาพของเด็ก/คุณภาพผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายนทีกานต์  จันต๊ะคาด 
ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
............................................................................................................................. .............................................. 
หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ ปี ๒๕๖๒ เน้นการศึกษาโดย เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพ  ทั้งด้านความรู้คู่คุณธรรมและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมไทยอย่างปกติสุข ทางโรงเรียนบ้าน     
ห้วยไคร้ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝัง อบรม สั่งสอนให้เด็กไทยมีจิตใจที่ดีงาม มุ่งที่จะพัฒนาคุณภาพนักเรียน
อย่างเต็มศักยภาพสู่ความเป็นมาตรฐานสากล   ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอล  ทั้งนี้
เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม  ได้รู้จักกฎกติกา มารยาทและระเบียบวินัยมาก
ยิ่งขึ้น  ได้รู้จักการออกกำลังกายอย่างถูกวิธีในการเล่นกีฬา  ได้มีประสบการณ์ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ   สร้างนิสัยรัก
การออกกำลังกาย ตลอดจนการรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีลักษณะที่พึงประสงค์ 
และยังสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและตามศักยภาพของแต่ละคน ฉะนั้นการจัดโครงการส่งเสริมทักษะ
ทางด้านกีฬา ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้เรียน ได้แสดงออกอย่างเต็มศักยภาพ ในการค้นพบตัวเอง เป็นความสามารถพิเศษที่ควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอล 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
  1. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ 
      2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้จักกฎกติกา มารยาทและระเบียบ วินัยมากยิ่งขึ้น 
  3. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาฟุตบอล 
  ผลผลิต (Output) 
  1. นักเรียนมีประสบการณ์ และทักษะที่ดีในการเล่นกีฬาฟุตบอล 
  2. นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
เป้าหมาย 

    เชิงปริมาณ 
 1. นักเรียนที่มีความสนใจในกีฬาฟุตบอล  20 - 30 คน  

   2. นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะความสามารถในการเล่นกีฬาฟุตบอลได้ดี 



๔๕ 

 

    เชิงคุณภาพ 
        1. นักเรียนมีความตระหนัก และเห็นคุณค่าการออกกำลังกาย มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
  2. นักเรียนสามารถอยู่ร่วมสังคมและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ 
 
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) :  
        เชิงปริมาณ  
        นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๐ มีทักษะในการเล่นฟุตบอลที่ดี 
        เชิงคุณภาพ 
        นักเรียนที่ได้รับการพัฒนานำทักษะที่พัฒนาไปใช้ในการเล่นฟุตบอลและพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น  
 
กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ 
           นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3   จำนวน  ๓0   คน 
 

กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน 

1 กิจกรรมพัฒนาทักษะการเล่นฟุตบอลขั้นพ้ืนฐาน ตลอดปีการศึกษา 

2 กิจกรรมพัฒนาทักษะการเล่นฟุตบอลเพ่ือการแข่งขัน ตลอดปีการศึกษา 

 
สถานที่ดำเนินการ 
  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้   
 
 

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
      จำนวน ๓,000บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก 

งบประมาณ รวม 
แหล่ง

งบประมาณ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมพัฒนาทักษะการ
เล่นฟุตบอลขั้นพ้ืนฐาน 

- - ๕๐๐ ๕๐๐ - ๕๐๐ เรียนฟรี 
 

2 กิจกรรมพัฒนาทักษะการ
เล่นฟุตบอลเพ่ือการ
แข่งขัน 

- - 2,๕00 ๒,๕๐๐ - ๒,๕๐๐ 

รวมทั้งสิ้น - - ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ - ๓,000  
 
 
 
 
 
 



๔๖ 

 

การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑. นักเรียนที่ได้รับการพัฒนานำทักษะที่พัฒนาไปใช้
ในการเล่นฟุตบอลและพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น 

- ประเมินโครงการและ
การจัดกิจกรรม 
- สังเกตกิจกรรม  

แบบประเมินโครงการ 

๒. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๐ มีทักษะใน
การเล่นฟุตบอลที่ดี 

- สังเกตการดำเนิน

กิจกรรม 

แบบสังเกต 

 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  นักเรียนมีทักษะการเล่นฟุตบอลนำไปใช้ในการแข่งขันและสร้างแรงบันดาลใจสู่การพัฒนาเป็นอาชีพใน
อนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 

 

โครงการที่ ๙ 
 
ชื่อโครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษาไทย 
แผนงาน   :    วิชาการ 
ลักษณะโครงการ : โครงการใหม่ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนกลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน : ข้อที่ ๑ คุณภาพของเด็ก/คุณภาพผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวพัชรา ยั่งยืนรัก 
ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
............................................................................................................................. ............................................. 
หลักการและเหตุผล  

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้าง  
บุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์  
ที่ดีต่อกัน ทำให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และ 
เป็นเครื ่องมือในการแสวงหาความรู ้ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื ่อพัฒนาความรู ้พัฒนา  
กระบวนการคิดวิเคราะห์วิจารณ์และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี ่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทาง  
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีตลอดจนนำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อ แสดง
ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณีและสุนทรียภาพ เป็นสมบัติล้ำค่าควรแก่การเรียนรู้อนุรักษ์ และสืบ
สานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป ซึ่งภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความชำนาญในการใช้ ภาษาเพื่อ การ
สื่อสารการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านและการเขียนมีความสำคัญอย่างมากและจำเป็นอย่างยิ่งที่  จะต้อง
ได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน เนื่องจากพบว่านักเรียนบางส่วนในโรงเรียน มีปัญหาด้านการอ่าน การเขียน  อีกทั้ง
รัฐบาลมีนโยบายให้ ปี ๒๕๕๘ เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ตระหนักและเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทาง
ภาษาไทยขึ้น เพ่ือเร่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว 

  
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนแก่นักเรียนที่อ่านและเขียนต่ำกว่าเกณฑ์ มาตรฐาน  
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน งดงาม  
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีนิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้า ใฝ่เรียนรู้ 

เป้าหมาย 
        เชิงผลผลิต (Output)  
           นักเรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมทักษะทางภาษาไทย 
       เชิงผลลัพธ์ (Outcome)   
       นักเรียนต่อยอดความรู้และประสบการณ์ไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านภาษาไทย 
 
 
 
 



๔๘ 

 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
       เชิงปริมาณ  
            นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศในรายวิชาภาษาไทย 
          เชิงคุณภาพ  
            1.  นักเรียนนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน 

2.  นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางภาษาไทยให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป 
 
กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ 
       นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 140  คน 
 
กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

๑ กิจกรรมวันภาษาไทย นางสาวพัชรา ยั่งยืนรัก กรกฎาคม ๒๕65 

๒ กิจกรรมค่ายเสริมสร้างทักษะภาษาไทย นางสาวพัชรา ยั่งยืนรัก มกราคม ๒๕66 

 
สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 
 
รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
      จำนวน  ๕,๐๐๐ บาท 
 
รายละเอียดประกอบงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม 
แหล่ง

งบประมาณ ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑ กิจกรรมวันภาษาไทย - - 2,000 ๒,000 - ๒,000 อุดหนุนฯ 

๒ กิจกรรมค่ายเสริมสร้าง
ทักษะภาษาไทย 

- ๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ - ๓,000 เรียนฟรีฯ 

รวมทั้งสิ้น - ๓,๐๐๐ 2,000 5,000 - ๕,๐๐๐  

 
 
 
 
 



๔๙ 

 

การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริมความเป็นเลิศในรายวิชาภาษาไทย 

ตรวจสอบรายการ แบบบันทึกการลงเวลาเข้าร่วม
กิจกรรม 
 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนค้นพบความถนัด ความสนใจ และพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศทางด้านรายวิชาภาษาไทย 
2. นักเรียนมีมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 

 

โครงการที่ ๑๐  
 
ชื่อโครงการ : ปลูกผัก ปักชำตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือส่งเสริมทักษะอาชีพ 
แผนงาน   :    วิชาการ 
ลักษณะโครงการ : โครงการใหม่ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนกลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน : ข้อที่ ๑ คุณภาพของเด็ก/คุณภาพผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางมยุรีย์  คำจันทร์ 
ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
............................................................................................................................................................................. 
หลักการและเหตุผล 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่พระราชทานแก่ชาว
ไทย เมื่อครั้งที่ประเทศไทยประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในช่วงปี พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนิน
ชีวิตสำหรับประชาชนวิธีการของเศรษฐกิจพอเพียง  คือ การ ผลิตที ่ทำให้สามารถอุ ้มชูตัวเองได้ กล่าวคือ ใน
ครอบครัว  ในหมู่บ้าน หรือในชุมชนจะต้องมีการผลิตที่มีความพอเพียง และบางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความ
ต้องการก็ขายได้ ดังนั้นระบบเศรษฐกิจพอเพียง  จึงสามารถพัฒนาได้ใน 3 ระดับ เริ่มจากครอบครัวซึ่งเป็นรากฐาน
ของสังคม  เมื่อแต่ละครอบครัวมีความเป็นอยู่แบบพอเพียง สามารถพึ่งพาตนเองได้ก็ช่วยกันพัฒนาเศรษฐกิจของ
ชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ให้เข้มแข็งซึ่งถ้าแต่ละชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้   ก็พัฒนาสร้างเครือข่ายระบบเศรษฐกิจ
ระหว่างชุมชนก็จะทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเข้มแข็งด้วย ทุกครอบครัวสามารถนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  แม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นผู้ผลิต โดยยึดหลัก  ดังนี้ ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย รู้จักประหยัด รู้จัก
ออมเงิน ไม่เป็นหนี้สิน ครอบครัวมีความสุข 
  ด้วยเหตุนี้ ทางโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ จึงเห็นความสำคัญที่จะสร้างโอกาสให้นักเรียนฝึกทักษะอาชีพ 
ฝึกทักษะการปักชำ เพาะพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักสวนครัว ตามแบบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึง
ได้จัดทำโครงการปลูกผักปักชำตามแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพ(เรียนรู้ศาสตร์พระราชา 
ตำราของพ่อหลวงฯ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้) เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้นักเรียน
ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ให้ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีความคิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  ผู้เรียนมีทักษะใน
การทำงานรักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1.  นักเรียนรู้จักวางแผนการทำงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.  เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติทักษะอาชีพด้านเพาะปลูกพืชผักสวนครัว เพาะไม้ดอกไม้ประดับ 
 

เป้าหมายของโครงการ 
        เชิงผลผลิต (Output)  

1. นักเรียนมีทักษะรักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. นักเรียนมีความรู้ทักษะอาชีพด้านเพาะปลูกพืชผักสวนครัว เพาะไม้ดอกไม้ประดับ  



๕๑ 

 

        เชิงผลลัพธ์ (Outcome)   
  1. นักเรียนนำความรู้ทักษะอาชีพด้านเพาะปลูกพืชผักสวนครัว เพาะไม้ดอกไม้ประดับ ไปต่อยอดเป็นอาชีพ
ได้ 
  
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
       เชิงปริมาณ  
            นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาทักษะการปลูกผักและปักชำ 
          เชิงคุณภาพ  
            1.  นักเรียนนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน 

2.  นักเรียนได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ 
       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๒  จำนวน 1๖๑  คน 
 
กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1 ปรับปรุงสถานที่เพ่ือใช้ในการขยายพันธุ์พืชและ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ 

ตุลาคม 2565 นางมยุรีย์  คำจันทร์ 

2 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืช
ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2 

ภาคเรียนที่ ๒ ปี
การศึกษา 2565 

นางมยุรีย์  คำจันทร์
คุณครูระดับชั้น
มัธยมศึกษาทุกคน 

 
ระยะเวลาในการดำเนินการ 
 ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 
สถานที่ดำเนินการ 
  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้   
 
รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
      จำนวน  ๑๐,๐๐๐ บาท 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 

 

รายละเอียดประกอบงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม 
แหล่ง

งบประมาณ ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑ ปรับปรุงสถานที่เพ่ือใช้ใน
การขยายพันธุ์พืชและ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ 

- - ๖,000 ๖,000 - ๖,000 เทศบาล 

๒ กิจกรรมอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืช
ให้แก่นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2 

- ๔,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ - ๔,000 เทศบาล 

รวมทั้งสิ้น - ๔,๐๐๐ ๖,000 ๑๐,000 - ๑๐,๐๐๐  

 
การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนา
ทักษะการปลูกผักและปักชำ 

ตรวจสอบรายการ แบบบันทึกการลงเวลาเข้าร่วม
กิจกรรม 

๒. นักเรียนนำความรู้และประสบการณ์ที่
ได้รับไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน 

สังเกต แบบสังเกต 

๓. นักเรียนได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สังเกต แบบสังเกต 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. นักเรียนนำความรู้ในการวางแผนการทำงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
 2.  นักเรียนนำความรู้ทักษะอาชีพด้านเพาะปลูกพืชผักสวนครัว เพาะไม้ดอกไม้ประดับ ไปใช้ในการต่อยอด
เพ่ือเป็นอาชีพในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 

 

โครงการที่ ๑๑  
 
ชื่อโครงการ : พัฒนาทักษะ ICT 
แผนงาน   :    วิชาการ  
ลักษณะโครงการ : โครงการใหม่ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนกลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน : ข้อที่ ๑ คุณภาพของเด็ก/คุณภาพผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายนพดล  ไข่กา / นางสุริสา  ธรรมขันธ์ 
ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
............................................................................................................................. ................................................. 
หลักการและเหตุผล               

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญในการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในด้านการจัดการศึกษา จะเห็นได้จากนโยบายด้านการศึกษาได้กำหนดให้จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคน
ให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม    และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 9  ว่าด้วยเทคโนโลยีการศึกษา มาตรา 66 “ผู้เรียนมีสิทธิ
ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทำได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะ
เพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” 

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีส่วนในการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายให้ได้รับ
ประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงมีความหมาย และมีคุณค่าในการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์ และสังคม มุ่งเสริมเจตคติ คุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึ่งประสงค์ ส่งเสริมให้เรียนรู้และเข้าใจ
ตนเอง สร้างจิตสำนึกในการใช้เทคโนโลยีที ่ทันสมัย สามารถปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
ประเทศชาติและดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข เมื่อสื่อ ICT ต่างๆใช้งานมาเป็นเวลานานจึงต้องมีการบำรุงรักษาให้
สามารถใช้งานได ้ 

ดังนั้นโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ มีหน้าที่ดำเนินการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ด้วยการส่งเสริม
ให้นักเรียนมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รู้จักวิธีดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ให้
สามารถใช้งานได้ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน  ให้เรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างหลากหลายต่อเนื่องและทัน
สมมัย 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. เพื ่อให้นักเรียนเกิดความรู ้ความเข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์และสามารถนำไปใช้ได้จร ิงใน

ชีวิตประจำวัน 
3. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักวิธีการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี 

 
เป้าหมายของโครงการ  

 เชิงผลผลิต (Output) 
  นักเรียนได้รบัการพัฒนาทักษะ ICT  

 



๕๔ 

 

 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)   
  นักเรียนมีความรู้ ทักษะคอมพิวเตอร์และสามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตได้ 

 
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
       เชิงปริมาณ  
            นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ 
          เชิงคุณภาพ  
            นักเรียนนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน 
 
กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ 
       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๒  จำนวน 1๖๑  คน 
 
กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
คอมพิวเตอร์ 

ภาคเรียนที่ ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๖๕ 

นายนพดล  ไข่กา 
นางสุริสา ธรรมขันธ์ 

 
ระยะเวลาในการดำเนินการ 
 ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 
สถานที่ดำเนินการ 
  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้   
 
รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
      จำนวน  ๒๐,๐๐๐ บาท 
 
รายละเอียดประกอบงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม 
แหล่ง

งบประมาณ ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑ การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาทักษะ
คอมพิวเตอร์ 

 ๑๕,๐๐๐ ๕,000 ๒๐,000  ๒๐,000 เทศบาล 

รวมทั้งสิ้น  ๑๕,๐๐๐ ๕,000 ๒๐,000  ๒๐,๐๐๐  

 
 



๕๕ 

 

สถานที่ดำเนินการ 
 ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์  
 
การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนา
ทักษะคอมพิวเตอร์ 

ตรวจสอบรายการ แบบบันทึกการลงเวลาเข้าร่วม
กิจกรรม 

๒. นักเรียนนำความรู้และประสบการณ์ที่
ได้รับไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน 

สังเกต แบบสังเกต 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  นักเรียนนำความรู้ในที่ได้รับจากการพัฒนาไปใช้ในการดำรงชีวิต  สร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กับตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 

 

โครงการที่ ๑๒ 
 
ชื่อโครงการ : พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 
แผนงาน   :    วิชาการ 
ลักษณะโครงการ : โครงการใหม่ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนกลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน : ข้อที่ ๑ คุณภาพของเด็ก/คุณภาพผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายสหพันธุ์  ไหวพินิจ/นางสุภาภรณ์  พรมมินทร์ 
ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
............................................................................................................................. ................................... 
หลักการและเหตุผล    
  การศึกษานับว่าเป็นรากฐานสำคัญที่สุดในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ใน  
สังคมเนื่องจากศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองตลอดช่วงชีวิต ประเทศชาติใดมีประชาขนที่มี  
การศึกษาสูง ย่อมมีความหวังในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ดังนั้นการให้โอกาสเยาวชนที่มีศักยภาพสูงได้ 
พัฒนาจนถึงขีดสูงสุดจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำควบคู่กันไปกับการจัดการศึกษาทั่ว ๆ ไป ความสำคัญของการ  พัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของประเทศ ในลักษณะนี้ปรากฏเห็นชัดเจนตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา  แห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 มาตรา 10 วรรค 4 ว่า “...การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องจัดเนื้อหาและกิจกรรมให้ สอดคล้อง
กับความสนใจความถนัดของผู้เรียนให้เรียนจากประสบการณ์จริง โดยการฝึกทักษะ กระบวนการคิด  การจัดการ
แก้ปัญหา การผสมผสานความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างสมดุล...” ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้มี
บทบาทหน้าที่ดังกล่าว เพ่ือจะได้วางแผนการจัด กิจกรรมการเรียนรู้อย่างเหมาะสมให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนจึงควร
ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้ใช้ความเฉลียวฉลาด ให้เป็นประโยชน์ หากเด็กได้รับการยอมรับและการสนับสนุนจาก
ผู้บริหารโรงเรียน ครู เพ่ือน เขาจะเกิดแรงจูงใจ เกิดความเชื่อมั่น และทำให้เขาพัฒนาศักยภาพของเขาถึงระดับสูงสุด 
การสนับสนุนให้เด็กมีความเป็นเลิศทาง วิชาการในทุกด้าน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้บริหารโรงเรียน ครู จะต้องถือ
เป็นหน้าที่ที่สำคัญต้องกระทำอย่างยิ่ง ผู้สอนต้องศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  แล้วนำข้อมูลมาใช้ในการวาง
แผนการจัดการจัดกิจกรรมตาม ความสามารถของผู้เรียน  

   กำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน ด้านความรู้และทักษะกระบวนการที่ เป็นความคิดรวบยอด 
หลักการ และความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผู้สอนต้องออกแบบการ เรียนรู้และจัดการกิจกรรมที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เพ่ือนำผู้เรียนไปสู่ เป้าหมาย จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ จัดเตรียมและเลือกใช้  สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม นำภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการ ของผู้เรียน วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ใน
การซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและนำไปสู่  ความเป็นเลิศทางวิชาการ และพัฒนาผู้เรียนให้
เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้ โดยทางโรงเรียนบ้านห้วยไคร้มีความมุ่งหวังให้ นักเรียนได้รับการ
พัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศทาง วิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ สามารถนำความเป็นเลิศทางวิชาการไป
แข่งขันทักษะทางวิชาการและร้อยละ 75 ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 



๕๗ 

 

 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ  
2. เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางทางด้านภาษาอังกฤษ 
3. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ  

 
 เป้าหมายของโครงการ 
 เชิงผลผลิต (Output)  

1. นักเรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา  

2. นักเรียนได้เข้าร่วมแสดงความสามารถทางวิชาการ  
เชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
1. นักเรียนต่อยอดความรู้และประสบการณ์ไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  
2. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษ 

 
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
       เชิงปริมาณ  
           นักเรียนระดับประถมศึกษาร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
          เชิงคุณภาพ  
           นักเรียนนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการสื่อสารและแสวงหาความรู้ 
 
กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ 
       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๒  จำนวน 1๓๑  คน 
 
กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

ภาคเรียนที่ ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๖๕ 

นายสหพันธุ์  ไหวพินิจ 
นางสุภาภรณ์  พรมมินทร์ 

 
ระยะเวลาในการดำเนินการ 
 ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 
สถานที่ดำเนินการ 
  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้   
 
รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
      จำนวน  ๔,๐๐๐ บาท 
 



๕๘ 

 

รายละเอียดประกอบงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม 
แหล่ง

งบประมาณ ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑ การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

- ๔,๐๐๐ - ๔,000 - ๔,000 เรียนฟรี 

รวมทั้งสิ้น - ๔,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ - ๔,๐๐๐  

 
 
สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้  
 
การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ 

ตรวจสอบรายการ แบบบันทึกการลงเวลาเข้าร่วม
กิจกรรม 

๒. นักเรียนนำความรู้และประสบการณ์ที่
ได้รับไปใช้ในการสื่อสารและแสวงหาความรู้ 

สังเกต แบบสังเกต 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  นักเรียนนำความรู้ในที่ได้รับจากการพัฒนาไปใช้ในการดำรงชีวิต  สร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กับตนเอง 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 

 

โครงการที่ ๑๓ 
 
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
แผนงาน   :   บุคคล 
ลักษณะโครงการ :   โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน  : ข้อที่ 2 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน : ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :   นายวิเชียร   สุแก้ว 
ระยะเวลาดำเนินการ : มีนาคม - ตุลาคม 256๕  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด7 มาตรา52 ให้ส่งเสริมการพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง ประกอบกับ
แนวทางการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาสู่ศตวรรษที่  21  ที่มุ่งปรับเปลี่ยน
บทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่ที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ เป็นมืออาชีพ มีทักษะวิชาชีพขั้นสูง 
โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อำนวยการการเรียนรู้” สร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็น
ระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง 

จากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ที่วางรากฐานให้ความสำคัญกับครูและ
บุคลากรในฐานะผู้ทำหน้าที่จัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนโดยตรง และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาดังกล่าว  สู่การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ ครูจะต้องมีความรอบรู้ทุก ๆ ด้าน รู้จริง รู้กว้าง รู้ทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก
ปัจจุบัน เพ่ือนำผลมาพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โรงเรียนบ้านห้วย
ไคร้จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ครู บุคลากรทุกคน
สามารถจัดกิจกรรม การเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอันเป็นเป้าหมายสำคัญ
ที่สุดให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
    1.  เพื ่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดการจัดการความรู ้ (Knowledge Management) การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับกลุ่มและระดับองค์ การสร้างบรรยากาศและจิตสำนึกร่วมกันในการทำงาน   
     2.  เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนา
องค์กร เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา   
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 

 

เป้าหมายของโครงการ 
 เชิงผลผลิต  (Output)   
     ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองในการจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับ
กลุ่มและระดับองค์กร  
 เชิงผลลัพธ์  (Outcome) 
     ครูและบุคลากรทุกคนสามารถนำผลการพัฒนาตนเองมาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ และการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลโดยรวมต่อคุณภาพการศึกษาที่ดีข้ึนทั้งระบบ 
 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ (KPIs) 
 เชิงปริมาณ 
     ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเอง จำนวน 35 คน 
 เชิงคุณภาพ 
     ครูและบุคลากรทุกคนสามารถนำผลการพัฒนาตนเองมาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการ  การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ และการดำเนินกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ 
       ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน ๒๙ คน 
 
วิธีดำเนินการ 

กิจกรรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. ออกแบบการพัฒนาโรงเรียนและนำไปสู่การปฏิบัติการ
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256๕ 

มี.ค. 256๕ นายวิเชียร  สุแก้ว 

๒. สัมมนาทางวิชาการเพ่ือถอดบทเรียนหลังจากการ
ปฏิบัติงาน  

ต.ค. 256๕ ฝ่ายบุคลากร 

๓. ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาการจัด
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 

ต.ค. 256๕ นายวิเชียร  สุแก้ว 

๔. ปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาโรงเรียน  พ.ย. 256๕ นายวิเชียร  สุแก้ว 
๕. ประเมินผลการพัฒนาโรงเรียนและรายงานผลการ
พัฒนา 

ภายใน 30 วัน นับแต่
เสร็จสิ้นโครงการ 

นายวิเชียร  สุแก้ว 

 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 

 

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
 เป็นจำนวนเงิน     ๒๐๐,๐๐๐  บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก 

งบประมาณ รวม 
แหล่ง

งบประมาณ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
๑
. 

ออกแบบการพัฒนา
โรงเรียนและนำไปสู่
การปฏิบัติการในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
256๕ 

- ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ อุดหนุนฯ 

๒
. 

สัมมนาทางวิชาการ
เพ่ือถอดบทเรียน
หลังจากการ
ปฏิบัติงาน  

3,600 - - 3,600 - 3,600 อุดหนุนฯ 

๓
. 

ศึกษาดูงานโรงเรียน
ต้นแบบการพัฒนาการ
จัดการศึกษาที่
สอดคล้องกับบริบท
ของโรงเรียน 

- ๑๙๐,๔๐๐ - ๑๙๐,๔๐๐ - ๑๙๐,๔๐๐ อุดหนุนฯ 

๔
. 

ปรับปรุงรูปแบบการ
พัฒนาโรงเรียน  

- - 500 500 - 500 อุดหนุนฯ 

๕ ประเมินผลการพัฒนา
โรงเรียนและรายงาน
ผลการพัฒนา 

- - ๕๐๐ ๕๐๐ - ๕๐๐ อุดหนุนฯ 

รวมทั้งสิ้น 3,600 ๑๙๕,๔๐๐ 1,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐  
 

วิธีการติดตาม/ประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
ตนเอง จำนวน ๒๙ คน 

ตรวจสอบรายการ แบบบันทึกการลงเวลา 

2.  ครูและบุคลากรทุกคนสามารถนำผลการพัฒนา
ตนเองมาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการ  การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ และการดำเนินกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. การสังเกต 
2. สัมภาษณ์ 
3. ประเมินประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

1.แบบสังเกต 
2.แบบสัมภาษณ์ 
3. แบบประเมินประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองเพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา 
  2.  โรงเรียนมีผลการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 



๖๒ 

 

 โครงการที่ ๑๔ 
 

ชื่อโครงการ :  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
แผนงาน  :    บริหารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ  :    โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  :  ข้อที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนที่ : ข้อที่ 3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญกระบวนการ 

จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นายอนันต์   อุดเต็น 
ระยะเวลาดำเนินการโครงการ :   ปีการศึกษา 256๕ 
............................................................................................................................. ................................................. 
หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 
มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรฐาน
การศึกษาพื้นฐาน มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน และส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย มีการจัดและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
ที่เข้มแข็งและทั่วถึง มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษและความถนัดของผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวจะปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับนักเรียนนั้น 
จำเป็นต้องอาศัยผู้ดูแล ช่วยเหลือ แนะนำอย่างทั่วถึง ใกล้ชิดและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ มีฐานข้อมูลที่ชัดเจน และ
ดำเนินการด้วยครูที่ปรึกษา และครูผู้รับผิดชอบงานกิจการนักเรียน  

การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนในปีที่ผ่านมา มีนักเรียนออกกลางคันเนื่องจากมีผลการเรียน 
ติด 0 ร เป็นจำนวนมากจึงแก้ปัญหาด้วยการจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมตามโครงการโรงเรียนจาวบ้าน เพ่ือแก้ไข
ปัญหานักเรียนที่ผลการเรียน 0 ร มส. แต่ก็มีนักเรียนจำนวนหนึ่งมีภาวะความเป็นผู้นำ ประสบความสำเร็จในการ
สอบเข้าเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้นโรงเรียนบ้านห้วยไคร้จึงจัดให้มีโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนขึ้น เพื่อการดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พร้อมทั้งฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียน 
 
วัตถุประสงค์ 
        1.  เพ่ือให้มีกระบวนการดูแล ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาให้กับนักเรียน 
        2.  นักเรียนได้รับการดูแล ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาและได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการและ
ศักยภาพของนักเรียน 
 
 เป้าหมาย 
       เชิงผลผลิต (Output)  
              นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ได้รับการดูแล ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาและได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพตาม
ความต้องการและศักยภาพของนักเรียน 
 
 



๖๓ 

 

          เชิงผลลัพธ์ (Outcome)   
            นักเรียนมีความสุขในการมาเรียน เข้าร่วมสังคมได้อย่างปกติสุข 
 
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) :  
       เชิงปริมาณ  
     นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ทุกคนได้รับการดูแล ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดและทั่วถึงจากครูที่ปรึกษา/ครู
ประจำชั้น/ครูฝ่ายกิจการนักเรียน 
       เชิงคุณภาพ 
            นักเรียนมีทักษะชีวิตที่ดี 
 
กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ 
          นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     จำนวน  ๕๕๖  คน 
 
กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
1 คัดกรอง - จำแนกกลุ่มนักเรียน มิถุนายน 256๕ นายอนันต์  อุดเต็น  

นายธนบดี  ปันต๊ะ  
ครูประจำชั้นทุกคน 

2 ประชุมผู้ปกครอง มิถุนายน 256๕ นายสุพิษ  ชัยมงคล 
3 แนะแนว - ชั่วโมงแนะแนว 

- มีนาคม 256๖ 
นางสาวมาริสา  เครื่องพนัส 
ครูประจำชั้นทุกคน 

๔ “วันปัจฉิมนิเทศ” มีนาคม 256๖ นายธนบดี  ปันต๊ะ 
นายอนันต์  อุดเต็น 
คณะกรรมการสภานักเรียน 

๕ กิจกรรม “วัคซีนเข็มสุดท้าย” มีนาคม 256๖ นางสาววรรสิกา  สุภาเสน 
 
 สถานที่ดำเนินการ 
  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 

 

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
      จำนวน ๓๒,000 บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก 

งบประม
าณ 

รวม แหล่ง
งบประมาณ ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 คัดกรอง - จำแนกกลุ่ม
นักเรียน 

- - 500 500 - 500 เรียนฟรี 

2 ประชุมผู้ปกครอง  - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ อุดหนุน 
3 แนะแนว - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ อุดหนุน 
4 กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ - ๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ เรียนฟรี 
6 กิจกรรม “วัคซีนเข็มสุดท้าย”  - ๙,๕00 - ๙,๕00 - ๙,๕00 เรียนฟรี 

รวมทั้งสิ้น - ๑๖,๕๐๐ ๑๕,๕๐๐ ๓๒,000 - ๓๒,000  
 
            
การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ร้อยละ 80 
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
และรู้เท่าทันถึงภัยต่าง ๆ ในบริบททางสังคม
ที่เปลี่ยนแปลง และได้รับการฝึกทักษะอาชีพ 

- นิเทศติดตาม 
 

- แบบบันทึกการนิเทศติดตาม 
 

2. นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ร้อยละ 80 
ปลอดจากพฤติกรรมเสี่ยงด้านความประพฤติ 
ด้านการเรียน และด้านการการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน 

- นิเทศติดตาม 
 

- แบบบันทึกการนิเทศติดตาม 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนสามารถดูแลนักเรียนทั ้งการเฝ้าระวังปัญหา  การแก้ไขปัญหาและการส่งต่อนักเรียนได้อย่าง
เหมาะสม นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 

 

  โครงการที่ ๑๕ 
 

ชื่อโครงการ :  ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 
แผนงาน   :    บริหารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ  :   โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   :   ข้อที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนที่ : ข้อที่ 1  คุณภาพของเด็ก/คุณภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางเยาวลักษณ์   ปาละมี 
ระยะเวลาดำเนินการโครงการ :   ปีการศึกษา 256๕ 
.............................................................................................................................................................................. 
หลักการและเหตุผล 
 สถานการณ์การเกิดโรคติดต่อโควิด 19 ได้ก่อให้เกิดปัญหาต่อการดำรงชีวิตของทุกคนบนโลก ประเทศต่าง ๆ 
ทั่วโลกได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นมากมายทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  ซึ่งส่งผลให้วิถีการดำรงชีวิตของมนุษย์ได้
เปลี่ยนแปลงไปเป็นการดำรงชีวิตในรูปแบบใหม่ (New normal) พฤติกรรมที่คุ้นชินได้ถูกยกเลิก  เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือ
เป็นแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาด 
 ในโรงเรียนถือว่าเป็นสังคมหนึ่งที่สุ่มเสี่ยยงต่อการแพร่ระบาดเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากนักเรียนเป็นผู้เยาว์ที่
บางครั้งขาดการควบคุมตนเอง  หรือขาดความระมัดระวังก็จะทำให้มีความเสี่ ยงในการติดเชื้อค่อนข้างง่าย  การเฝ้า
ระวังและ การส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดีเป็นกระบวนการสำคัญที่นอกจากจะช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัย
ที่สมบูรณ์แล้วยังเป็นการป้องกันโรคโควิด 19 ที่ดีไปในคราวเดียวกัน 
 ดังนี้โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มีจำนวนนักเรียนมากจึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนิน
โครงการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน  ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้รับการปกป้องโรคติดต่อและมีสุขภาพที่ดี 
 
วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง 

2. เพื่อป้องกันโรคติดต่อในโรงเรียน 
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนสนใจและหาความรู้เพ่ือรักษาสุขภาพและอนามัยของตน และมีร่างกายที่มี

สุขภาพอนามัยที่ดีอยู่เสมอ 
 

เป้าหมาย 
       เชิงผลผลิต (Output)  
              นักเรียนได้รับการบริการส่งเสริมสุขภาพอย่างครบถ้วน 
 
          เชิงผลลัพธ์ (Outcome)   
            นักเรียนมีสุขภาพที่ดี ปราศจากโรค 
 
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) :  
       เชิงปริมาณ  
     นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมสุขภาพอย่างครอบคลุม 
 



๖๖ 

 

 เชิงคุณภาพ 
            นักเรียนเป็นผู้ที่มีสุขภาพดี  ป้องกันตนเองจากโรคติดต่อได้ 
 

กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ 
          นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้   จำนวน  55๖  คน 
 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  :   ครู  บุคลกร  นักเรียนในโรงเรียนร้อยละ  80  มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษา   
                    สุขภาพอนามัยของตนเองและผู้อ่ืน    

                           :   นักเรียนในโรงเรียนร้อยละ  80  มีส่วนร่วมกิจกรรมในด้านอนามัย 
เชิงคุณภาพ  :   ครู  บุคลกร  นักเรียนในโรงเรียนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 

                        :  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัย  
 

วิธีการและข้ันตอนดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมบัตรสุขภาพประจำตัวนักเรียน พฤษภาคม 256๕ นางเยาวลักษณ์  ปาละมี 

นางสุภาภรณ์ พรมมินทร์ 
นางสาวกัลยา  วิเศษเลิศมงคล 
นางสาวกวิสรา  ภิญโญ 

2 กิจกรรมการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา  มิถุนายน 256๕ 
๓ กิจกรรมบริการห้องพยาบาล ตลอดปีการศึกษา 
๔ กิจกรรมการผู้นำอนามัยโรงเรียน กรกฎาคม 256๕ 
๕ กิจกรรมการปรับปรุงห้องพยาบาล มิถุนายน 256๕ 

 

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
      จำนวน   20,000   บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

เงินนอก 
งบประมาณ รวม แหล่ง

งบประมาณ ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมบัตรสุขภาพ
ประจำตัวนักเรียน 

- - 1,000 1,000 - 1,000 อุดหนุน 

2 กิจกรรมการจัดซื้อ
เวชภัณฑ์ยา  

- - 1๕,000 1๕,000 - 1๕,000 อุดหนุน 

3 กิจกรรมบริการห้อง
พยาบาล 

- - 1,000 1,000 - 1,000 อุดหนุน 

4 กิจกรรมการผู้นำอนามัย
โรงเรียน 

- - 1,000 1,000 - 1,000 อุดหนุน 

5 กิจกรรมการปรับปรุง
ห้องพยาบาล 

- - ๒,000 ๒,000 - ๒,000 อุดหนุน 

รวมทั้งสิ้น - - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐  
 
 



๖๗ 

 

การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมสุขภาพอย่าง
ครอบคลุม 

ตรวจสอบรายการ 
 

แบบรายงานการรับบริการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

2. นักเรียนเป็นผู้ที่มีสุขภาพดี  ป้องกันตนเองจาก
โรคติดต่อได้ 

ตรวจสุขภาพ 
 

แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้มีสุขภาพลานามัยที่สมบูรณ์  แข็งแรง  มีทักษะในการป้องกันตนเองให้
ปลอดภัยจากโรคติดต่อ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 

 

  โครงการที่ ๑๖ 
 

ชื่อโครงการ : ค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
แผนงาน  :    วิชาการ 
ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนที่  : ข้อที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  :  ข้อที่ 1 คุณภาพของเด็ก/คุณภาพของผู้เรียน                      
                                                 : ข้อที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายพงศธร ไชยมะงั่ว, นางสาวกนกพร ปัญญา, นายสหพันธุ์ ไหวพินิจ              
ระยะเวลาดำเนินการโครงการ :  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

 
หลักการและเหตุผล 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้รับการ
พัฒนาอย่างรอบด้าน  ไม่ได้มุ่งเฉพาะเจาะจงที่การให้ความรู้เพียงด้านเดียว  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนช่วยส่งเสริมให้
นักเรียนได้มีภาวะผู้นำ  มีความเป็นประชาธิปไตย  มีวินัยในตนเอง  รักตนเอง  รักผู้อ่ืน  มีสุนทรียภาพ  มีสมรรถนะที่
จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต การได้ลงมือปฏิบัติตามกิจกรรมก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและถาวร 

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมาอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย สามารถพัฒนา
นักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไปตามที่หลักสูตรกำหนด ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง  การจัดค่ายพัฒนาผู้เรียนเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีส่งเสริม 
สนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ชีวิตร่วมกันภายใต้กฎ กติกา และ
กิจกรรมที่ท้าทายความสามารถของนักเรียนอย่างแท้จริง  ซึ่งจะช่วยยกระดับศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพื่อจัดค่ายกิจกรรมพัฒนาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 
 2.  เพ่ือสร้างวินัยและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับนักเรียน 
 
เป้าหมาย 
        เชิงผลผลิต (Output)   
     นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรลูกเสือเหล่าเสนาทั้งลูกเสือสำรอง , สามัญ, สามัญรุ่นใหญ่ และ  
ยุวกาชาด 

เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
     นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์   
 
 
 
 
 
 



๖๙ 

 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) :  
           เชิงปริมาณ     
    นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรลูกเสือเหล่าเสนาทั้งลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่  
ลูกเสืออาสา กกต.ทุกวันพุธ และเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ 

เชิงคุณภาพ  
     นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เหมาะสมกับวัย 
 
กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ 
    1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน  ๕๒๗  คน 
 
กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน 

1 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรลูกเสือเหล่าเสนาทั้งลูกเสือสำรอง, 
สามัญ, สามัญรุ่นใหญ่และยุวกาชาด 

พ.ค. 256๕ ถึง ก.พ. 256๖ 

2 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ
แห่งชาติ 

กรกฎาคม 256๕ 

3 พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  พฤศจิกายน 256๕ 
4 กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ กุมภาพันธ์ 256๖ 

 
สถานที่ดำเนินการ 
    โรงเรียนบ้านห้วยไคร้   
 
รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
      จำนวน  30,000  บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม 
แหล่ง

งบประมาณ ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ รวม 

1 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม
หลักสูตรลูกเสือเหล่าเสนาทั้ง
ลูกเสือสำรอง, สามัญ, สามัญ
รุ่นใหญ่และยุวกาชาด 

- - 10,000 10,000 - 10,000 เรียนฟร ี

๒ พิธีทบทวนคำปฏิญาณและ
สวนสนาม เนื่องในวันคล้าย
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 
 
 
 
 

- - 2,500 2,500 - 2,500 เรียนฟร ี
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม 
แหล่ง

งบประมาณ ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ รวม 

3 พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวัน
สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  

- - 2,500 2,500 - 2,500 เรียนฟร ี

4 กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ 

- - 15,000 15,000 - 15,000 เรียนฟร ี

รวมท้ังสิ้น - - 30,000 30,000 - 30,000 
 

 
การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตร
ลูกเสือเหล่าเสนาทั้งลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ 
ลูกเสืออาสา กกต.ทุกวันพุธ และเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ 

ตรวจสอบรายการ บัญชีลงเวลาผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

๒. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เหมาะสมกับวัย 
 

ตรวจสอบรายการ รายงานการประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์นำประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ในการดำรงชีวิตได้
อย่างเหมาะสม 
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โครงการที่ ๑๗ 
 

ชื่อโครงการ :  ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด 
แผนงาน   :  บริหารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ :    โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนที่ : ข้อที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ     
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  :  ข้อที่ 1 คุณภาพของเด็ก/คุณภาพของผู้เรียน                      
                                                 : ข้อที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  นายพงศธร  ไชยมะงั่ว 
ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

 
หลักการและเหตุผล 

ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งเสพติดได้ทวีความรุนแรงขึ้นและเป็นปัญหาระดับชาติ โดยเฉพาะ
พ้ืนที่เขตชายแดนของจังหวัดเชียงรายและอำเภอแม่สาย อำเภอแม่ฟ้าหลวง  มีแนวชายแดนที่     ติดกับประเทศพม่า 
ซึ่งเป็นพื้นที่ผลิตยาเสพติด ทำให้เกิดปัญหาของการแพร่ของยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนไทย แม้ว่าจะมีหน่วยงานหลาย 
ๆ หน่วยงานได้ร่วมกันป้องกันแก้ไขที่ได้ทำงานบูรณาการร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย
หลักที่เกิดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเยาวชน นักศึกษา ที่เป็นอนาคตของชาติเป็นส่วน
ใหญ่ ประกอบกับปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลจะต้องดำเนินการแก้ไขเป็นกรณีเร่งด่วน 
 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เป็นโรงเรียนที่มีเขตบริการที่รับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน
นักเรียนชั้นมะยมศึกษาตอนต้นส่วนหนึ่งเป็นเด็กอพยพไร้สัญชาติที่เป็นชนเผ่าอาข่า , ลาหู่, จีนฮ่อ, ไทยใหญ่ พม่า ปะ
หร่อง ลั๊วะ และคนไทย ซึ่งเขตบริการของโรงเรียนก็มีเขตแนวชายแดนด้านอำเภอแม่ฟ้าหลวง  ติดกับประเทศพม่า 
เป็นแนวสันเขายาวตลอด ซึ่งเป็นแหล่งที่มีการนำยาเสพติดเข้ามาได้ง่ายและโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ได้เข้าร่วมโครงการ
มาตรฐานระบบการต้านยาเสพติดของอาสากาชาด ในปีการศึกษา 2529 มีนักเรียนจำนวนหนึ่งเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับlสิ่ง
เสพติด เช่น เหล้า บุหรี ่ เกมส์ ทำให้เกิดปัญหาด้านพฤติกรรม ด้านการเรียน   มีผลการเรียน ติด 0 ร มส. มี 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ และนักเรียนมีปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
 ดังนั้นทางโรงเรียนบ้านห้วยไคร้จึงได้จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดในสถานศึกษา โดย      ความ
ร่วมมือของคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างสังคมเข้มแข็งปลอดภัยจากสาร
เสพติดอย่างถาวรให้กับนักเรียน 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 เพ่ือคัดกรองและป้องกันการใช้สิ่งเสพติดในโรงเรียน 
 

เป้าหมาย 
        เชิงผลผลิต (Output)  
     นักเรียนได้รับการคัดกรองและป้องกันการใช้สิ่งเสพติดในโรงเรียน 
          เชิงผลลัพธ์ (Outcome)   
     นักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับการใช้สิ่งเสพติดและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
        เชิงปริมาณ  
      นักเรียนทุกคนไม่ยุ่งเก่ียวกับสิ่งเสพติด 
           เชิงคุณภาพ  
             นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ได้รับผลกระทบจากการใช้สิ่งเสพติด 
 

กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ 
        นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ จำนวน  55๖  คน 
 

กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

(แต่ละขั้นตอน/กิจกรรม กำหนด
ระยะเวลาที่ชัดเจน) 

1 การคัดกรองนักเรียน มิถุนายน 256๕ 
2 อบรมให้ความรู้ สร้างความตระหนักด้านสิ่งเสพติดให้กับนักเรียน กรกฎาคม 256๕ 
3 จัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด 

- จัดนิทรรศการแสดงผลงาน 
- ประกวดรูปภาพ  บทความ  คำขวัญ 
- เดินขบวนสร้างความตระหนักในการแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด  

มกราคม – กุมภาพันธ์ 256๖ 

 
รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ      จำนวน   ๒๐,000 บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก 

งบประมาณ รวม แหล่ง
งบประมาณ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 การคัดกรองนักเรียน - - 1,500 1,500 - 1,500 เทศบาล 
2 อบรมให้ความรู้ สร้าง

ความตระหนักด้านสิ่ง
เสพติดให้กับนักเรียน 

- ๑๐,000 - ๑๐,000 - ๑๐,000 

3 จัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไข
ปัญหาสิ่งเสพติด                         
- จัดนิทรรศการแสดงผล
งาน   
- ประกวดรูปภาพ  
บทความ  คำขวัญ 
- เดินขบวนสรา้งความ  
ตระหนักในการแก้ไข
ปัญหาสิ่งเสพติด 

- 6,000 2,500 8,500 - 8,500 

รวมทั้งสิ้น - 1๖,000 ๔,๐๐๐ ๒๐,000 - ๒๐,000  
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การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. นักเรียนทุกคนไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด คัดกรองนักเรียน แบบคัดกรอง 
๒. นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ได้รับ
ผลกระทบจากการใช้สิ่งเสพติด 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ไม่เกี่ยวข้องและปลอดภัยจากสิ่งเสพติดทุกประเภท และนักเรียนมีภาวะความ
เป็นเป็นผู้นำ และมีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านสิ่งเสพติดทั้งในโรงเรียนและในชุมชน 
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 โครงการที่ 1๘ 
 

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมทักษะคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
แผนงาน   :   บริหารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ :   โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  : ข้อที่ 3  ขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  :  ข้อที่ 1 คุณภาพของเด็ก/คุณภาพของผู้เรียน                      
                                                 : ข้อที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายอนันต์  อุดเต็น   
ระยะเวลาดำเนินการโครงการ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
........................................................................................................................ ...................................................... 
หลักการและเหตุผล 
 สังคมไทยมีการสั่งสมจริยธรรมมานาน การสร้างจริยธรรมใหม่ต้องปรับจริยธรรมเก่าท่ีเป็นพื้นฐานให้กับสังคม
ใหม่ได้ วิธีการปลูกฝังพัฒนาจริยธรรมที่ถูกต้อง คือการมองว่าจริยธรรมเป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนต้องปฏิบัติต้องฝึกฝน 
โดยมีการตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาให้ชัดเจนและรู้ว่ากระบวนการพัฒนานั้นมีคุณธรรมจริยธรรมอะไรบ้าง ท่ามกลาง
ความเจริญของสังคมในด้านวัตถุ เทคโนโลยี มนุษย์พยายามขวนขวายหาความก้าวหน้าให้กับตนเองเพื่อให้ ก้าวทัน
เทคโนโลยี จนลืมมองความมีคุณธรรมจริยธรรม และสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคม การจัดการศึกษาในปัจจุบันมิ
อาจที่จะละเลยการนำวิถีการปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเข้ามาปลูกฝังให้กับนักเรียน การปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมสามารถนำมาใช้ได้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล เพราะการปลูกฝังตั้งแต่เยาว์วัยเป็นการสั่งสมให้
นักเรียนมีพ้ืนฐานนิสัยที่ดีเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมในภายหน้า 
 จากการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเร ียนในปีที ่ผ ่านมา ผลการประเมินไม่เป็นที ่น่า             
พอใจ ดังนั ้นจึงมีการปรับเปลี ่ยนพัฒนาให้นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที ่สูงขึ ้น และ
นอกเหนือจากการสอนคุณธรรมจริยธรรมในเวลาเรียนแล้ว ควรจัดให้มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน 
เพ่ือให้นักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางท่ีดี และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียน 
 2. เพ่ือพัฒนานักเรียนปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
 
เป้าหมาย 
          เชิงผลผลิต (Output)  
 1. นักเรียนปฏิบัติตนในฐานะศาสนิกชนที่ดี 
 2. นกัเรียนปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 
 
             เชิงผลลัพธ์ (Outcome)   
 1. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป 
 2. นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 
 



๗๕ 

 

 
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
    เชิงปริมาณ 
    1.  นักเรียนทุกคนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียน 
    2.  นักเรียนทุกคนปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ 
 เชิงคุณภาพ 
    1.  นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 
กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ 
            นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้    จำนวน  554  คน 
 
 กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ตลอดปีการศึกษา นายอนันต์  อุดเต็น   
นายธนบดี  ปันต๊ะ 

2 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำโครงงานคุณธรรม
(คุรุชนคนคุณธรรม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

สิงหาคม 2564 นายอนันต์  อุดเต็น   
คุณครูประจำชั้นทุกคน 

3 กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ธันวาคม 2564 นายอนันต์  อุดเต็น   
หัวหน้าสายชั้น 

 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนบ้านห้วยไคร้  
 
รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
      จำนวน  ๓๐,000  บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก 

งบประมาณ รวม แหล่ง
งบประมาณ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน 

- ๕,000 - ๕,000 - ๕,000 

เทศบาล 
2 กิจกรรมอบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับการทำโครงงาน
คุณธรรม(คุรุชนคนคุณธรรม) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

- 1๐,000 - 1๐,000 - 1๐,000 



๗๖ 

 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก 

งบประมาณ รวม แหล่ง
งบประมาณ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

3 กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะ
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

- 15,000 - 15,000 - 15,000 
เทศบาล 

รวมงบประมาณ - ๓๐,000 - ๓๐,000 - ๓๐,000  

 
การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.  นักเรียนทุกคนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของโรงเรียน  

ตรวจสอบรายการ แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 

2.  นักเรียนทุกคนปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
ที่ตนนับถือ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

3. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม
ที่พึงประสงค์ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ได้รับการอบรมพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป
ในทางท่ีดีขึ้น และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 

 

 โครงการที่ 1๙ 
 

ชื่อโครงการ :  ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและวินัยนักเรียน 
แผนงาน  :   บริหารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ :    โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  : ข้อที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  :  ข้อที่ 1 คุณภาพของเด็ก/คุณภาพของผู้เรียน                      
                   : ข้อที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นายอนันต์  อุดเต็น   
ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : ปีการศึกษา 256๕ 
............................................................................................................................. ................................................. 
หลักการและเหตุผล 

หากมองปัญหาความขัดแย้งทางความคิดของคนในสังคมไทยปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นของฝ่ายที่เห็น
ด้วยหรือฝ่ายต่อต้านรัฐบาลจะพบว่า ความขัดแย้งดังกล่าว เกิดจากการไม่ยอมรับซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังมีความ
พยายามที่จะชักนำประชาชนให้เห็นคล้อยตาม ไม่ว่าจะเป็นการชักนำโดยการให้ความรู้ หรือให้แนวคิดแบบผิดๆ หรือ
การชักนำโดยมีการว่าจ้างเป็นแรงจูงใจก็ตามนั้นอาจเป็นเพราะคนในสังคมไทยไม่ยอมรับความเป็นประชาธิปไตยและ
การที่จะทำให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงเข้าใจและรักในความเป็นประชาธิปไตย ต้องให้การศึกษาเป็ นแนวทาง
สำคัญที่จะทำให้ประชาธิปไตยเกิดขึ้นได้ดังนั้นโรงเรียนซึ่งเป็นสถานที่จัดการเรียนรู้จึงมีหน้าที่โดยตรงที่จะต้องจัดให้มี
การเรียนรู้ความเป็นประชาธิปไตยแก่ผู้เรียน 
 การสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียนจะเป็นการส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบอบ
ประชาธิปไตยซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการนำไปใช้ในสังคมและชุมชน เป็นการเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้เติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต เป็นการสร้างลักษณะนิสัยให้ผู้เรียนได้รู ้จักระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และกติกาของสังคม
ตลอดจนรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ของตน ทีมงาน รับผิดชอบชุมชน และสังคมได้อย่างเหมาะสม โดยโรงเรียนต้องนำ
รูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นประชาธิปไตย รู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตาม
ภาระหน้าที่ และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 เพื่อให้เกิดความเป็นประชาธิปไตย โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ จึงต้องส่งเสริมผู้เรียนให้เข้าใจในความเป็น
ประชาธิปไตย รู้จักปกครองตนเอง สามารถแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีระเบียบวินัย มี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถนำความเป็นประชาธิปไตยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม เมื่อ
โรงเรียนสามารถพัฒนาผู้เรียน ให้เข้าใจ เข้าถึง และรักที่จะต้องสร้างแนวทางในการแก้ปัญหาของสังคม เพื่อให้
สังคมไทยปราศจากความขัดแย้งที่รุนแรงตลอดไป 
  
วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นประชาธิปไตย  เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น 
 
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต (Output) 
     นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้แสดงออกถึงความเป็นประชาธิปไตยและเกิดการเรียนรู้ และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม ร่วมมือกันในการรณรงค์ ส่งเสริมความรู้ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
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เชิงผลลัพธ์  (Outcome)   
     นักเรียนมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการเป็น 
 
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
        เชิงปริมาณ 
            นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
       เชิงคุณภาพ 
                    นักเรียนมีความรู ้ความเข้าใจ และปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขได้ถูกต้อง 
           
กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ 
          นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้     จำนวน  55๖  คน 
 
กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1 กิจกรรมสภานักเรียน ตลอดปีการศึกษา นายอนันต์  อุดเต็น 
2 กิจกรรมแกนนำรณรงค์ ตลอดปีการศึกษา นายธนบดี  ปันต๊ะ 
3 กิจกรรมระบบหมู่สีและเขตงานรับผิดชอบ ตลอดปีการศึกษา นายอนันต์  อุดเต็น 
4 กิจกรรมจัดรายการเสียงตามสายในโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา นายพงศธร  ไชยมะงั่ว 
5 กิจกรรมจัดนิทรรศการผลงานเพ่ือรับการประเมิน

โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน 
ปลายปีการศึกษา นายอนันต์  อุดเต็น 

 

สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 
 
รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
      จำนวน   15,000   บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก 

งบประมาณ รวม แหล่ง
งบประมาณ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมสภานักเรียน - - 5,000 5,000 - 5,000 

เรียนฟรี 

2 กิจกรรมแกนนำรณรงค์ - 500 500 1,000 - 1,000 
3 กิจกรรมระบบหมู่สีและเขต

งานรับผิดชอบ 
- - 3,500 3,500 - 3,500 

4 กิจกรรมจัดรายการเสียง
ตามสายในโรงเรียน 
  

- - 500 500 - 500 

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก รวม 
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ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม งบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ 

5 กิจกรรมจัดนิทรรศการ
ผลงานเพ่ือรับการประเมิน
โรงเรียนต้นแบบสภา
นักเรียน 

- 2,000 3,000 5,000 - 5,000 เรียนฟรี 

รวมทั้งสิ้น - 7,500 7,500 15,000 - 15,000  
 
 การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมการส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตรวจสอบรายการ แบบบันทึกการลงเวลาเข้าร่วม
กิจกรรม 

๒. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติ
ตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขได้ถูกต้อง 

ทดสอบ 
สังเกต 

แบบทดสอบ 
แบบสังเกต 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักการของประชาธิปไตยตรงตามความต้องการของนักเรียนและ
ร่วมมือกันในการรณรงค์ ส่งเสริมความรู้ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขได้อย่างเหมาะสม 
   2. นักเรียนที่ร่วมแสดงความเป็นประชาธิปไตยและเกิดการเรียนรู้ และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ร่วมมือกัน
ในการรณรงค์ ส่งเสริมความรู้ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  โครงการที่ ๒๐ 



๘๐ 

 
 

ชื่อโครงการ :  สร้างจิตสำนึกของการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
แผนงาน   :    วิชาการ 
ลักษณะโครงการ :    โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  : ข้อที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  :  ข้อที่ 1 คุณภาพของเด็ก/คุณภาพของผู้เรียน                      
                                                 : ข้อที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นายธนบดี  ปันต๊ะ  
ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : ปีการศึกษา 256๕ 
............................................................................................................................. ................................................. 
หลักการและเหตุผล 

สังคมไทยมีประเพณีและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตที่ดีงาม  การปฏิบัติตามประเพณีและวัฒนธรรมของไทย
เป็นการรักษาขนบธรรมเนียมที่ดีงามของคนไทยให้เป็นที่ประจักษ์เป็นที่ยอมรับในสังคมโลกแม้ว่าในแต่ละเทศกาล 
หรือแต่ละภูมิภาคมีการปฏิบัติที่แตกต่างกันบ้างตามบริบทของพื้นที่แต่ยังคงมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนที่บ่งบอกถึงความ
เป็นไทย 

การดำรงรักษาไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามถือและการปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีของสังคมไทย
เป็นภารกิจสำคัญของโรงเรียนที่ต้องดำเนินการผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่าง
เหมาะสม การ 

ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการสร้างจิตสำนึกของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมเพื่อให้นักเรียนได้
ตระหนักเห็นความสำคัญของขนบธรรมเนียม  ประเพณีท่ีดีงามและปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมและสามารถอยู่ร่วมกัน
ในสังคมไทยได้อย่างปกติสุข   
  
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือสร้างจิตสำนึกของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมให้กับนักเรียน 
 
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต (Output) 
     นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างจิตสำนึกของการเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน 

เชิงผลลัพธ์  (Outcome)   
     นักเรียนตระหนักและปฏิบัติตนในการเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน 
 
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
        เชิงปริมาณ 
            นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกท่ีดีของสังคม 
       เชิงคุณภาพ 
              นักเรียนปฏิบัติตนได้ถูกต้องในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม     
  
 
กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ 



๘๑ 

 

          นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้     จำนวน  55๖  คน 
 

กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
1 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินี 
๓ มิถุนายน 256๕ นางสุริสา  ธรรมขันธ์ 

นายทรงยุทธ   แซ่ฟ้า 
2 วันไหว้ครู   ๙ มิถุนายน 256๕ นายธนบดี  ปันต๊ะ 

นางสาวปพัชญา  แก้วชัย 
3 วันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา ๑๓ กรกฎาคม 256๕ นายนพดล  ไข่กา 

นางมยุรีย์  คำจันทร์ 
4 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-

มหาวชิราลงกรณฯ รัชกาลที่ 10 
๒๘ กรกฎาคม 256๕ นางสาววรรสิกา  สุภาแสน 

นายธนภูมิ  มะลิกุล 
5 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   
๑๒ สิงหาคม 256๕ นายสหพันธุ์  ไหวพินิจ 

นางสาวกัลยา วิเศษเลิศมงคล 
6 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม     

ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลฯรัชกาลที่ 9 
๑๓ ตุลาคม 256๕ นายนทีกานต์  จันต๊ะคาด 

นางสาวเจษฎามาศ ไชยยา 
๗ วันลอยกระทง ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายปฏิภาณ  ประชุม 

นางสาวกวิสรา  ภิญโญ 
๘ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม 256๕ นายพงศธร  ไชยมะงั่ว 

นางสาวกนกพร  ปัญญา 
๙ วันเด็กแห่งชาติ   ๑๔ มกราคม 2564 นางสาวมาริสา  เครื่องพนัส 

นางสาวพิมพ์พร  ธรรมวงค์ 
 

สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 
รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
      จำนวน  30,๒๓๕  บาท 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก 

งบประมาณ รวม แหล่ง
งบประมาณ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจา้ฯพระบรมราชนิ ี

- - 1,๐๐๐ 1,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ อุดหนุน 

2 วันไหว้คร ู  - - 5,000 5,000 - 5,000 อุดหนุน 

3 วันอาสาฬหบูชา/วนัเข้าพรรษา - - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ เรียนฟรี 

4 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ 
รัชกาลที่ 10 

- - 1,๕00 1,๕00 - 1,๕00 เรียนฟรี 

 
ที่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก รวม 



๘๒ 

 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม งบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ 

   ๕ 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจา้สิริกิติ์พระบรมราช
ชนนพีันปีหลวง   

- ๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ 
 

เรียนฟรี 

6 วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา 
ธิเบศรมหาภูมิพลฯรัชกาลที่ 9 

- - 1,๐00 1,๐00 - 1,๐00  
 

อุดหนุน 
๗ วันลอยกระทง - - ๒,๕๕๐ ๒,๕๕๐ - ๒,๕๕๐ เรียนฟรี 

๘ วันพ่อแห่งชาต ิ - - 1,๕00 1,๕00 - 1,๕00 อุดหนุน 

๙ วันเด็กแห่งชาติ   - - ๙,๖๘๕ ๙,๖๘๕ - ๙,๖๘๕ อุดหนุน
(๑,๗๓๕) 
เรียนฟรี
(๗,๙๕๐) 

รวมทั้งสิ้น - ๕,๐๐๐ ๒๕,๒๓๕ 30,๒๓๕ - 30,๒๓๕  
 
การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมการส่งเสริม
การมีจิตสำนึกที่ดีในการเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม 

ตรวจสอบรายการ แบบบันทึกการลงเวลาเข้าร่วม
กิจกรรม 

๒. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติ
ตนในการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

ทดสอบ 
สังเกต 

แบบทดสอบ 
แบบสังเกต 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนรู้จักบทบาท หน้าที่ และปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกท่ีดีของสังคมได้อย่างเหมาะสม รักและหวงแหน
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 โครงการที่ ๒๑ 
 



๘๓ 

 

ชื่อโครงการ :  การจัดการสารสนเทศ 
แผนงาน   :   บริหารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่        
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่ : 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  :  ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ                    
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นายนพดล   ไข่กา 
ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : ปีการศึกษา 256๕ 
............................................................................................................................. ................................................. 
หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียนจำนวน 5๕๖ คน มีข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการ
บริหารงาน การจัดการศึกษา การประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการนำข้อมูลมาใช้ในการประมวลผล สำหรับการวาง
แผนการจัดการศึกษา การพัฒนาตลอดจนการกำหนดทิศทางของการศึกษาของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ต่อไป 
 โครงการการจัดการข้อมูลสารสนเทศ เป็นโครงการที่จะรวบรวมข้อมูลของโรงเรียน โดยจัดทำเป็น
สารสนเทศของโรงเรียน สำหรับการนำไปใช้ในการบริหารข้อมูลต่างๆ ซึ่งทางโรงเรียนจำเป็นจะต้องมีการรวบรวม
ข้อมูลสารสนเทศไว้สำหรับการนำไปใช้ ซึ่งข้อมูลจะต้องเป็นปัจจุบัน มีความถูกต้อง แม่นยำ อีกทั้งยังเป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้ที่มีส่วยได้เสีย มีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการร่วมพัฒนา และกำหนดทิศทางของการศึกษาของโรงเรียนบ้าน
ห้วยไคร้ต่อไป 
  
วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อให้โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ มีระบบสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง แม่นยำ สำหรับการนำไปใช้ในการ
บริหารการศึกษาต่อไป 
 2. เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนการศึกษาของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ และประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 
 
เป้าหมาย 
   ภายในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ มีระบบสารสารสนเทศของโรงเรียน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เช่น ระบบข้อมูลจำนวนนักเรียน อัตราการเรียนต่อของนักเรียน ข้อมูลสารสนเทศนักเรียน 
       เชิงผลผลิต (Output)  
          1. โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นปัจจุบัน 
          2. โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ มีระบบสารสนเทศที่สามารถนำไปใช้การกำหนดทิศทางในการพัฒนาคุณการศึกษาของ
นักเรียน 
       เชิงผลลัพธ์ (Outcome)   
          1. โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ มีทิศทางการศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทและความต้องการของผู้เรียน 
          2. โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ มีระบบสารสนเทศของโรงเรียนเป็นของตนเอง 
 
 
 
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  



๘๔ 

 

        เชิงปริมาณ  
        1 . โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ มีระบบสารสนเทศ สำหรับการพัฒนา ขับเคลื่อนการศึกษาของผู้เรียน 
        2.  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้มีข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง แม่นยำ และเป็นปัจจุบัน 
        เชิงคุณภาพ  
        1.  โรงเรียบบ้านห้วยไคร้มีระบบสารสนเทศ สำหรับการบริหาร และการจัดการเรียนการสอน 
        2.  ผู้ที่มีส่วนได้เสีย นักเรียน ผู้ปกครอง ได้รับข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อย่างถูกต้อง 
แม่นยำ 
 

กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ 
    1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน  ๒๙ คน 
    2. นักเรียน จำนวน  55๖ คน 
 

 กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน 

1. เช่า hosting จด domain name ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256๕ 
2. จัดทำคู่มือในการใช้สารสนเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256๕ 

 

สถานที่ดำเนินการ 
    โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 
 

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
      จำนวน   2,500  บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก 

งบประมาณ รวม 
แหล่ง

งบประมาณ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 เช่า hosting จด domain 

name 
- 1,500 - 1,500 - 1,500 อุดหนุนฯ 

2 จัดทำคู่มือในการใช้
สารสนเทศ 

- - 1,000 1,000 - 1,000 อุดหนุนฯ 

รวมทั้งสิ้น - 1.500 1,000 2,500 - 2,500  
 

การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1 . โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ มีระบบสารสนเทศ 
สำหรับการพัฒนา ขับเคลื่อนการศึกษาของ
ผู้เรียน 

ตรวจสอบระบบสารสนเทศ แบบประเมินระบบสารสนเทศ 

๒. โรงเรียนบ้านห้วยไคร้มีข้อมูลสารสนเทศ
ที่ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นปัจจุบัน  

ตรวจสอบรายการ แบบรายงานการตรวจสอบราย 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 



๘๕ 

 

3.  โรงเรียบบ้านห้วยไคร้มีระบบสารสนเทศ 
สำหรับการบริหาร และการจัดการเรียนการ
สอน 

ตรวจสอบรายการ แบบรายงานการตรวจสอบราย 

4.  ผู้ที่มีส่วนได้เสีย นักเรียน ผู้ปกครอง 
ได้รับข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนบ้านห้วย
ไคร้ อย่างถูกต้อง แม่นยำ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ มีระบบข้อมูลสารสนเทศ เป็นของตนเอง มีข้อมูล ที่ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นปัจจุบัน 
สามารถนำข้อมูลสารสนเทศไปประกอบการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน และนำไปประชาสัมพันธ์ให้กับผู้มีส่วนได้
เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ต่อไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  โครงการที่ ๒๒ 



๘๖ 

 
 

ชื่อโครงการ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะ 
แผนงาน     :  บริหารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ :   โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : ข้อที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน : ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางเกษมศรี  วงเวียน/นายทรงยุทธ  แซ่ฟ้า 
ระยะเวลาดำเนินการ :  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
............................................................................................................................. ...................................... 
 หลักการและเหตุผล 
            ปัจจุบันมนุษย์คำนึงมากยิ่งขึ ้นถึงการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าซึ่งกิจกรรมที่
สามารถมองเห็นได้เด่นชัดได้แก่การรณรงค์ให้คัดแยกขยะการเลือกและการวางแผนการจัดการขยะที่เหมาะสมการลด
ปริมาณขยะและการนำขยะรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่าถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาควบคู่กันไปด้วยอย่างไรก็
ตามความสำเร็จของการคัดแยกขยะเพื่อหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่นี้ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของบุคคลที่มีผลพวงมาจากการ
ให้การศึกษาอย่างถูกวิธีวันนี้เยาวชนเป็นความหวังหนึ่งที่ต้องสร้างให้เกิดความตระหนักความเข้าใจในการคัดแยกขยะ
เพื่อนำไปสู่การจัดการอย่างถูกวิธีซึ่งกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือและพร้อมใจกันฝึกฝนอย่างใส่ใจและเกิด
ประโยชน์โดยตรงและทันทีนั่นก็คือกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล เป็นการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกสร้างความเคยชินและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งและเล็งเห็นคุณค่าของขยะรีไซเคิล  โดยการดำเนินกิจการเชิ ง
ธุรกิจเพ่ือให้ได้กำไรเพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้เกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
   โรงเรียนบ้านห้วยไคร้จึงได้จัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล  เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความตระหนักและปฏิบัติตนใน
การคัดแยกขยะให้ถูกวิธ ีและนำขยะมาขายเกิดรายได้ และเห็นคุณค่าในการคัดแยกขยะ เป็นการประหยัด
ทรัพยากรธรรมชาติ และเงินงบประมาณแผ่นดินได้เป็นจำนวนมาก รวมทั้งปริมาณขยะก็จะลดจำนวนลงได้ ซึ่งจะ
ส่งผลดีทั้งต่อสิ่งแวดล้อม ต่อนักเรียน และต่อชุมชนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
      1.  เพ่ือปลูกจิตสำนึกและให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 
          2.  เพ่ือให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิลขยะ 
          3..  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้เรื่องแนวทางให้การปฏิบัติตนเพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องขยะได้    
          4.  เพ่ือให้นักเรียนมี รายได้จาการขายขยะรีไซเคิล    
 
เป้าหมายของโครงการ 

เชิงผลผลิต   
1. นักเรียน ช่วยลดปริมาณขยะ และส่งเสริมความรู้ให้แก่นักเรียนในเรื่องการคัดแยกขยะ ที่ถูกต้อง 

และเหมาะสม 
      2. นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้มีส่วนร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะ 
 
 
 

เชิงผลลัพธ์    



๘๗ 

 

1. นักเรียนมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องและรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนและชุมชน 
2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการปลูกฝังคุณลักษณะนิสัยการทิ้งขยะของนักเรียน 

 
 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
เชิงปริมาณ 

       1. นักเรียนโรงเรียนบ้านหว้ยไคร้ร้อยละ 80 ช่วยลดปริมาณขยะ และส่งเสริมความรู้ให้แก่นักเรียนในเรื่อง
การคัดแยกขยะ ที่ถูกต้องและเหมาะสม 
              2. นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ร้อยละ 80   มีส่วนร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะ 
         เชิงคุณภาพ 
              1. นักเรียนมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องและรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนและชุมชน 
              2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการปลูกฝังคุณลักษณะนิสัยการทิ้งขยะของนักเรียน.     
 
กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ 
         นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้  จำนวน 55๖ คน  

กิจกรรมและดำเนินงาน 
ที ่                         กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน 
1 ปรับปรุงสถานที่เก็บขยะรีไซเคิล กรกฎาคม 256๕ 
2 ทำป้ายไวนิลแยกขยะ และคณะกรรมการคัดแยกขยะ กรกฎาคม 256๕ 
3   จัดหาวัสดุวัสดุอุปกรณ์เก็บขยะในห้องเรียนและ ห้องปฏิบัติการ กรกฎาคม 256๕ 

 

สถานที่ดำเนินการ 
               ธนาคารขยะรีไซเคิลของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 
 
รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
    จำนวน   ๖,000   บาท 

 
ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) 
เงินนอก

งบประมาณ 

 

รวม แหล่ง
งบประมาณ ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ปรับปรุงสถานที่เก็บขยะรี
ไซเคิล 

- - ๒,๕00 ๒,๕00 - ๒,๕00 อุดหนุนฯ 

2 ทำป้ายไวนิลแยกขยะ และ
คณะกรรมการคัดแยกขยะ 

- - ๑,๐00 ๑,๐00 - ๑,๐00 อุดหนุนฯ 

3   จัดหาวัสดุวัสดุอุปกรณ์เก็บ
ขยะในห้องเรียนและ 
ห้องปฏิบัติการ 

- - ๒,5๐๐ ๒,5๐๐ - ๒,5๐๐ อุดหนุนฯ 

รวมทั้งสิ้น - - ๖,000 ๖,000 - ๖,000  
 
การประเมินผล 



๘๘ 

 

    ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ร้อยละ 80 ช่วย
ลดปริมาณขยะ และมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
คัดแยกขยะ          

ตรวจการคัดแยกสอบขยะ บันทึกการตรวจสอบการคัด
แยกขยะ 

2. นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ร้อยละ 80   มี
ส่วนร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะ 

ตรวจสอบรายการ แบบบันทึกการลงเวลาเข้า
ร่วมกิจกรรม 

3. นักเรียนมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง
และรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนและชุมชน 

สังเกต แบบบันทึกการสังเกต 

4. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการปลูกฝัง
คุณลักษณะนิสัยการทิ้งขยะของนักเรียน.     
 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
           1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ทำให้ปริมาณขยะลดลง 
           2. นักเรียนสามารถคัดแยกขยะก่อนทิ้งได้อย่างถูกต้อง 
           3. นักเรียนมีรายได้จากการขายขยะรีไซเคิล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  โครงการที่ ๒๓ 



๘๙ 

 
 

ชื่อโครงการ : จัดซื้อครุภัณฑ์การจัดการเรียนรู้ 
แผนงาน     :  วิชาการ 
ลักษณะโครงการ :   โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : ข้อที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน : ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นายวิเชียร  สุแก้ว  
ระยะเวลาดำเนินการ :  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
............................................................................................................................. ...................................... 
 หลักการและเหตุผล 
           การจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันมุ่งให้นักเรียนได้เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้  ตั้งแต่กระบวนการในการ
ออกแบบการเรียนรู้จนถึงการวัดผลประเมินผล  บนพื้นฐานของความคิดที่ว่านักเรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มี  การจะพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนนั้น  ครูผู้สอน
จำเป็นต้องมีวัสดุและครุภัณฑ์ที่ช่วยให้การพัฒนาทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะครุภัณฑ์สามารถช่วยอำนวย
ความสะดวกให้ครูผู้สอนสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย  นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่
จะช่วยในการผลิตสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ได้ดียิ่งขึ้น 

ดังนั้นทางโรงเรียนบ้านห้วยไคร้จึงดำเนินการจัดทำโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ขึ้นและ
คาดหวังว่าจะช่วยยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูให้ดียิงขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ 
      เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนรู้ 
 
เป้าหมายของโครงการ 

เชิงผลผลิต   
    ครูมีครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนรู้ที่พอเพียงและมีคุณภาพ 
      

เชิงผลลัพธ์    
    นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
 
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  

เชิงปริมาณ 
        ครูร้อยละ 80 มีครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนรู้ที่พอเพียง 
              
         เชิงคุณภาพ 
               ครูมีครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน 
               
 
 
กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ 



๙๐ 

 

         นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้  จำนวน  55๖  คน  

กิจกรรมและดำเนินงาน 
ที ่                         กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน 
1 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ กรกฎาคม 256๕ 
2 จัดซื้อพัดลมติดผนัง กรกฎาคม 256๕ 
๓ จัดทำโต๊ะนักเรียน กรกฎาคม 256๕ 

 
สถานที่ดำเนินการ 
               โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 
 
รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
    จำนวน     ๓0,000       บาท 
 
ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท)  
เงินนอก

งบประมาณ 

 
รวม 

 
แหล่ง

งบประมาณ 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑   จัดซื้อเครื่องพิมพ์ - - ๑๐,๐๐๐ 1๐,000 - 1๐,000 อุดหนุน 
๒  จัดซื้อพัดลมติด

ผนัง 
- - ๑๐,000 ๑๐,000 - ๑๐,000 

๓ จัดทำโต๊ะนักเรียน - - ๑๐,000 ๑๐,000 - ๑๐,000 

รวมงบประมาณ - - ๓0,000 ๓0,000 - ๓0,000  

 
 
การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ครูร้อยละ 80 มีครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนรู้
ที่พอเพียง 

ตรวจสอบรายการ แบบบันทึกการตรวจสอบ
ครุภัณฑ์ 

2. ครูมีครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนรู้ที่ได้
มาตรฐาน 

ตรวจสอบมาตรฐานครุภัณฑ์ แบบบันทึกการตรวจสอบ
มาตรฐานครุภัณฑ์ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
           ครูจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น 
 
 
 
 
   โครงการที่ ๒๔ 



๙๑ 

 
 

ชื่อโครงการ : สถานศึกษาปลอดภัย 
แผนงาน     :  บริหารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ :   โครงการใหม่ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : ข้อที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน : ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นายวิเชียร  สุแก้ว  
ระยะเวลาดำเนินการ :  มิถุนายน 256๕ 
............................................................................................................................. ...................................... 
 หลักการและเหตุผล 

ความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สินของครูและนักเรียนเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการ
ให้โรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดภัย  ผู้ปกครองมั่นใจในสวัสดิภาพของบุตรหลานเมื่อส่งบุตรหลานมาเข้าเรียน  การสร้าง
ความปลอดภัยในโรงเรียนมีการดำเนินการหลายด้าน  ทั้งในด้านความปลอดภัยในการเดินทาง  ความปลอดภัยในการ
ใช้วัสดุ  อุปกรณ์  ความปลอดภัยในอาคารและสิ่งก่อสร้าง  รวมถึงความปลอดภัยในต่อการคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ    
 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ตระหนักเห็นความสำคัญของการสร้างความปลอดภัยในโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการ
สถานศึกษาปลอดภัยขึ้น  เพื่อป้องกันและคุ้มครองความปลอดภัยให้กับนักเรียนตลอดจนถึงครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนทุกคน 
 
วัตถุประสงค์ 
      เพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต   
     นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้รับความคุ้มครองป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นในโรงเรียน 
      

เชิงผลลัพธ์    
     นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  

เชิงปริมาณ 
       นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับความคุ้มครองป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นใน
โรงเรียน 
         เชิงคุณภาพ 
                นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
               
กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ 
          นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้  จำนวน 589 คน  

กิจกรรมและดำเนินงาน 



๙๒ 

 

ที ่                         กิจกรรม      ระยะเวลาดำเนินงาน 
1 ปรับปรุงระบบการบริการอาหารกลางวันนักเรียน มิถุนายน 256๕ 
๒ ประกันภัยนักเรียน มิถุนายน 256๕ 

 
สถานที่ดำเนินการ 
         โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 
 
รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
    จำนวน  ๑๓๑,๒๐๐   บาท 
 
ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท)  
เงินนอก

งบประมาณ 

 
รวม 

 
แหล่ง

งบประมาณ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ปรับปรุงระบบการ
บริการอาหาร
กลางวันนักเรียน 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ อุดหนุน 

๒ ประกันภัยนักเรียน ๑๑๑,๒๐๐ - - ๑๑๑,๒๐๐ - ๑๑๑,๒๐๐ * 

รวมทั้งสิ้น ๑๑๑,๒๐๐ - ๒๐,๐๐๐ ๑๓๑,๒๐๐ - ๑๓๑,๒๐๐  

หมายเหตุ * ผู้ปกครองนักเรียนรับผิดชอบค่าเบี้ยประกัน 
 
การประเมินผล 
    ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับความ
คุ้มครองป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นในโรงเรียน 

ตรวจสอบรายการ แบบบันทึกสถิติ 

2. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ตรวจสอบรายการ แบบบันทึกสถิติ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
           นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัย  ผู้ปกครองมั่นใจในสวัสดิภาพของบุตรหลาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   โครงการที่ ๒๕ 



๙๓ 

 
 

โครงการ     : ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 
แผนงาน     :  วิชาการ 
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่ : ข้อที่ 6 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ  
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  :  ข้อที่ 1 คุณภาพของเด็ก/คุณภาพของผู้เรียน                      
                  : ข้อที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายนพดล ไข่กา / นายนทีกานต์  จันต๊ะคาด            
ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : ปีการศึกษา 256๕ 
............................................................................................................................. ................................................. 
หลักการและเหตุผล 
 ด้วยตัวชี้วัดและสาระเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดให้ สาระที่ 3 ด้านการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม 
กีฬาไทยและกีฬาสากลและมาตรฐาน พ 3.1 ให้ผู้เรียนเข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย   การเล่น
เกมและกีฬา และมาตรฐาน พ 3.2 ให้ผู้เรียนรักการออกกำลังกาย การเล่นเกมและการเล่นกีฬาปฏิบัติเป็นประจำ
อย่างสม่ำเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขันและชื่นชมในสุนทรียภาพของ
การกีฬา ดังนั้นการพัฒนาและส่งเสริมการกีฬาจึงจำเป็นอย่างยิ่งเพ่ือมุ่งส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยของผู้เรียนให้เป็นไป
ตามตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมในการแข่งขัน
กีฬา ทั้งกีฬาภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียนเป็นการปลูกฝังให้ผู้ เรียนใฝ่ใจในการออกกำลังกาย  และใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ ไม่พ่ึงพายาเสพติด 
 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้  จึงได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายใน ในลักษณะ กีฬาเชื่อมความสามัคคีของนักเรียน  
กีฬาสีสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและกีฬากลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษากลุ่มดอยนางนอน ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬา
ประจำปีการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย ส่งเสริมความรู้รักสามัคคี  เพิ่มทักษะในการเล่น
กีฬา มีระเบียบวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชมสุนทรียภาพของ  
การกีฬาอีกท้ังเป็นการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด อีกทางหนึ่งด้วย 
 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกายสม่ำเสมอ 
     2.  เพ่ือพัฒนาการกีฬาของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้  
     3.  เพ่ือพัฒนานักเรียนให้รู้จักการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ    
               ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
     4.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
     5.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
 
 
 
 
เป้าหมาย 



๙๔ 

 

เชิงผลผลิต (Output) 
1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬาทั้งในและนอกโรงเรียน 

 

      เชิงผลลัพธ์(Outcome)          
          1.  นักเรียนมีทักษะการเล่นกีฬาที่ดี 
          2.  นักเรียนมีความชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา  
          3. นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา เป็นผู้เล่นและ ผู้ชมที่ดี  

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPls)  

        เชิงปริมาณ  
          1.  นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ทุกคนได้ฝึกทักษะในการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นกีฬาไทย
กีฬาสากล  
          2.  นักเรียน ร้อยละ 80 มีความชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา  
          3.  นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ร้อยละ 80 เกิดคุณธรรมความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา เป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี 

        เชิงคุณภาพ 
          1.  นักเรียนมีความเป็นเลิศทางการเล่นกีฬา 
   

กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ 
       นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้    จำนวน    55๖    คน 
 

กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 การแข่งขันเชื่อมความสามัคคีระหว่างห้องเรียน และ
ชั้นเรียน (บอลลีก) 

ตลอดปีการศึกษา นายนพดล ไข่กา   
นายนทีกานต์  จันต๊ะคาด            

2 การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดภายใน
โรงเรียน 

พฤศจิกายน 2564 

3 การแข่งขันกีฬาภายนอกโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา 
 

 
สถานที่ดำเนินการ    

สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายละเอียดแผนการใช้งบประมาณ 



๙๕ 

 

  งบประมาณ จำนวน   ๕๐,๐๐๐  บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ(บาท) 

เงินนอก
งบประมาณ รวม แหล่ง

งบประมาณ ตอบ
แทน 

ใช้สอย 
วัสดุ รวม 

1 การแข ่ งข ั น เช ื ่ อมความ
สามัคคีระหว่างห้องเร ียน 
และชั้นเรียน (บอลลีก) 

- ๖,๙๐๐ - ๖,๙๐๐ - ๖,๙๐๐ เรียนฟรี 

๒ การแข ่ งข ั น เช ื ่ อมความ
สามัคคีระหว่างห้องเร ียน 
และชั้นเรียน (วอลเล่ย์บอล) 

- ๖,๑๐๐ - ๖,๑๐๐ - ๖,๑๐๐ เรียนฟรี 

2 การแข่งขันกีฬาสีส ัมพันธ์
ต ้านภ ัยยาเสพต ิดภายใน
โรงเรียน 

- ๓๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๓๗,๐๐๐ - ๓๗,๐๐๐ เรียนฟรี 
(๗,๐๐๐) 
เทศบาล 

(๓๐,๐๐๐) 
รวมทั้งสิ้น - ๔๓,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐  

 
การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1.  นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ทุกคนได้
ฝึกทักษะในการเคลื่อนไหว การออกกำลัง
กาย การเล่นกีฬาไทย กีฬาสากล  

ตรวจสอบรายการ แบบบันทึกการลงเวลาเข้าร่วม
กิจกรรม 

2.  นักเรียน ร้อยละ 80 มีความชื่นชมใน
สุนทรียภาพของการกีฬา  

สอบถาม แบบสอบถาม 

3.  นักเรียนโรงเรียนร้อยละ 80 เกิด
คุณธรรมความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา เป็นผู้เล่น
และ ผู้ชมที่ดี 

สอบถาม แบบสอบถาม 

4.  นักเรียนมีความเป็นเลิศทางการเล่นกีฬา ตรวจสอบรายการ แบบรายงานผลงานนักเรียน 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           1. นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ทุกคนได้ฝึกทักษะในการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นกีฬาไทย 
กีฬาสากล ชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬาและห่างไกลจากยาเสพติด 
           2.  นักเรียนมีความเป็นเลิศทางกีฬา 
 
 
 
 
 
   โครงการที่ ๒๖ 



๙๖ 

 
  

ชื่อโครงการ :  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านดนตรี ศิลปะและนาฏศิลป์ 
แผนงาน     :  วิชาการ 
ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่ : ข้อที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่อัตลักษณ์ที่โดดเด่น 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนที่ : ข้อที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นายพงศธร ไชยมะงั่ว, นายปฏิภาณ ประชุม,   นางสาวกวสิรา  ภิญโญ  
ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : ปีการศึกษา 256๕ 

............................................................................................................................. ................................................. 
หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 กำหนดให้สถานศึกษา จัดการศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็น
สำคัญ โดยถือว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ สามารถพัฒนาตนเองให้ตามศักยภาพ กิจกรรมการแสดง
นาฏศิลป์ไทยของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้  เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สนองตอบแนวคิดดังกล่าวโดย ทางโรงเรียนได้ฝึกซ้อม
ศิลปะ ดนตรี และการแสดงนาฏศิลป์ไทย  ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยมีจุดประสงค์ให้
นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ และยังสามารถใช้กิจกรรมการแสดงศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ไทย  เป็น
ตัวแทนประสานงานและให้การสนับสนุนในงานต่าง ๆของชุมชนทั้งของภาครัฐและเอกชน เป็นการสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างโรงเรียนและหน่วยงานเหล่านั้น ที่สำคัญยังเป็นการสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้กับนักเรียนและช่วยนำเสนอ
วัฒนธรรมไทยที่สวยงามสืบไป ปัจจุบันทางโรงเรียน ได้มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ เข้าร่วมประกวดในระดับ
กลุ่ม เขต และในระดับประเทศ แต่ยังขาด งบประมาณ อุปกรณ์ ชุดแต่งกายและเครื่องประดับประกอบการแสดง 
ดังนั้นทางผู้รับผิดชอบจึงมีโครงการอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับกิจกรรมชมรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์สร้างสรรค์ เพื่อให้
นักเรียนได้พัฒนาความทักษะทางด้านดนตรี นาฏศิลป์และศิลปะสู่ความเป็นเลิศ สร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ
ในอนาคต  
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
2. เพ่ือส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนในการเข้าร่วมการแข่งขันศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์สร้างสรรค์ระดับ

กลุ่ม เขต ภาค และประเทศ 
 

เป้าหมาย 
       เชิงผลผลิต (Output)  
               ผู้เรียนได้เรียนรู้ทางด้านดนตรี ศิลปะและนาฏศิลป์สร้างสรรค์      
          เชิงผลลัพธ์ (Outcome)   
            ผู้เรียนมีทักษะความสามารถทางด้านดนตรี ศิลปะ และนาฏศิลป์สร้างสรรค์สามารถนำไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพได้ในอนาคต 
 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
        เชิงปริมาณ  
        1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้วยกระบวนการเรียนรู้ด้านดนตรี ศิลปะ และนาฏศิลป์สร้างสรรค์ 
        2. ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสแสดงความสามารถในการแข่งขันศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
        เชิงคุณภาพ 



๙๗ 

 

        1. ผู้เรียนมีทักษะความสามารถทางด้านดนตรี ศิลปะ และนาฏศิลป์สร้างสรรค์ 
 

กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ 
    1. นักเรียนวงโยธวาทิต            จำนวน ๕๕๖ คน 
 

กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน  ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมค่ายส่งเสริมพัฒนาทักษะศิลปะสำหรับนักเรียน พฤศจิกายน 256๕ นายปฏิภาณ  ประชุม 
2. กิจกรรมค่ายดนตรีสากล มกราคม ๒๕๖๖ นายพงศธร  ไชยมะงั่ว 
3. กิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ มิถุนายน 256๕ - 

มกราคม 256๖ 
นางสาวกวิสรา  ภิญโญ 

 

สถานที่ดำเนินการ 
     โรงเรียนบ้านห้วยไคร้  
 

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
      จำนวน   ๒๕,๐๐๐   บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม 
แหล่ง

งบประมาณ ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1
. 

กิจกรรมค่ายส่งเสริมพัฒนา
ทักษะศิลปะสำหรับนักเรียน 

- - 5,000 5,000 - 5,000 
เรียนฟรี 

2
. 

กิจกรรมค่ายดนตรีสากล 
- ๑5,000 - ๑5,000 - ๑5,000 

เทศบาล 

3
. 

กิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์
ไทยสร้างสรรค์ 

- - ๕,๐๐๐ ๕,000 - ๕,000 
เรียนฟรี 

รวมทั้งสิ้น - ๑๕,๐๐๐ 1๐,000 ๒๕,000 - ๒๕,๐๐๐  
การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้วยกระบวนการเรียนรู้ด้าน
ดนตรี ศิลปะ และนาฏศิลป์สร้างสรรค์ 

ตรวจสอบรายการ แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 

2. ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสแสดงความสามารถในการแข่งขัน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 

ตรวจสอบรายการ แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 

3. ผู้เรียนมีทักษะความสามารถทางด้านดนตรี ศิลปะ และ
นาฏศิลป์สร้างสรรค์ 

ตรวจสอบรายการ แบบรายงานการเข้าร่วมการแข่งขัน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนยกระดับความสามารถของตนเองทั้งด้านดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์ นำไปสู่การประกอบอาชีพได้ใน

อนาคต 
  โครงการที่ ๒๗ 
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ชื่อโครงการ :    พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน 
แผนงาน     :  วิชาการ 
ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนที่ : ข้อที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่อัตลักษณ์ที่โดดเด่น 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนที่ : ข้อที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวกัลยา  วิเศษเลิศกมล  
ระยะเวลาดำเนินการ :   ปีการศึกษา 256๕ 
……………………………………………………………………………………………………………………........................................... 
หลักการและเหตุผล 
 การศึกษานับว่าเป็นรากฐานสำคัญที่สุดในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ใน
สังคม  เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองตลอดช่วงชีวิต  ประเทศชาติใดมีประชาชนที่มี
การศึกษาสูง  ย่อมมีความหวังในการพัฒนาประเทศให้เจริญ ก้าวหน้า ดังนั้นการให้โอกาสเยาวชนที่มีศักยภาพสูงได้
พัฒนาจนถึงขีดสูงสุดจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำควบคู่กันไปกับการจัดการศึกษาทั่ว ๆ ไป ความสำคัญของการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของประเทศ ในลักษณะนี้ปรากฏเห็นชัดเจนตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พุทธศักราช  2542  มาตรา  29  ว่า “ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรชุมชน
ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันทางสังคม
อื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้” ทั้งยังเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไว้ใน
หมวด 4  มาตรา 22  ว่า “การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องจัดเนื้อหาและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความ
ถนัดของผู ้เรียนให้เรียนจากประสบการณ์จริง โดย    การฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการแก้ปัญหาการ
ผสมผสานความรู้ด้านต่าง ๆ  อย่างสมดุล” 
 การส่งเสริมโอกาสเข้าถึงการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทำเป็นจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการที่
ต้องการให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสในการเข้าเรียน  และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองให้เป็นทักษะอาชีพจนนำไปสู่การมีงานทำ จากจุดเน้นดังกล่าวโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ได้วิเคราะห์สภาพความ
ต้องการของนักเรียนและความเป็นไปได้ในการนำจุดเน้นสู่การปฏิบัติแล้วพบว่าเครื่องมือสำคัญของนักเรียนในพ้ืนที่ที่
สามารถเป็นจุดแข็งสำคัญสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคตคือทักษะภาษาจีน  ซึ ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารกันอย่างกว้างขวางในพ้ืนที่และติดต่อตามแนวชายแดนของประเทศเพ่ือนบ้านซึ่งเป็นแหล่งธุรกิจสำคัญที่
มีมูลค่าทางการธุรกิจมหาศาล  การพัฒนาทักษะภาษาจีนให้นักเรียนจึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการมีงานทำในอนาคต
ของนักเรียนให้มากยิ่งขึ้น   
  ซึ่งการที่จะจัดการศึกษาให้นักเรียนมีทักษะทางภาษาจีนนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยครูผู้มีความ เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางในการจัดการเรียนรู้  ซึ่งจะช่วยพัฒนานักเรียนให้เกิดทักษะได้ดีพอที่จะต่อยอดเป็นทักษะอาชีพในอนาคต   
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
    1. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – มัธยมศึกษาปีที่ 3 
เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 
 
เป้าหมายของโครงการ 



๙๙ 

 

 เชิงผลผลิต  (Output)   
      นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีน 
 เชิงผลลัพธ์  (Outcome) 
      นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาจีนได้เหมาะสมกับวัยและระดับชั้น 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ (KPIs) 
 เชิงปริมาณ 
       นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เรียนรู้ภาษาจีน 
 เชิงคุณภาพ 
       นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษไทยได้อย่างเหมาะสม  ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
 
กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ 
    1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ -  มัธยมศึกษาปีที่ ๖            จำนวน ๓๙๖ คน 
 
วิธีดำเนินการ 

กิจกรรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.  จัดทำเอกสารประกอบการสอน มิ.ย. 256๕ นางสาวกัลยา  วิเศษเลิศกมล 
2.  พัฒนาสื่อการเรียนรู้ภาษาจีน ก.ค. 256๕ 

 
งบประมาณที่ใช้    เป็นจำนวนเงิน     ๕,๐๐๐  บาท 
       งบประมาณ จำนวน  ๕,๐๐๐  บาท รายละเอียดการใช้งบประมาณมีดังนี้  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม 
แหล่ง

งบประมาณ ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ รวม 

1 จัดทำเอกสารประกอบการ
สอน 

- - ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ - ๒,๕๐๐ เรียนฟรี 
 

2 พัฒนาสื่อการเรียนรู้ภาษาจีน - - 2,๕00 ๒,๕๐๐ - ๒,๕๐๐ 
รวมทั้งสิ้น - - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐  

 
วิธีการติดตาม/ประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการติดตาม/การประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
๑. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เรียนรู้ภาษาจีน 

ตรวจสอบรายการ แบบรายงานการจัดการเรียนรู้
ภาษาจีน 

๒. นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษไทยได้อย่าง
เหมาะสม  ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

      
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                    นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาจีนและใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพ่ือโอกาสในการมีงานทำ 
โครงการที่ ๒๘ 



๑๐๐ 

 

 
ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพศิลปะการจัดดอกไม้และผูกริ้วผ้า 
แผนงาน   :    วิชาการ 
ลักษณะโครงการ : โครงการใหม่ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนกลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน : ข้อที่ ๑ คุณภาพของเด็ก/คุณภาพผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายอนันต์  อุดเต็น 
ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : สิงหาคม 2566 
............................................................................................................................. ............................................. 
หลักการและเหตุผล  

ทักษะทางด้านฝีมือ เป็นทักษะที่มีความสำคัญที่นักเรียนสามารถนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาไปเป็นอาชีพใน
อนาคต นักเรียนแกนนำสภานักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้มีความสนใจในการพัฒนาฝีมือตนเองในด้านการมัดผ้าและ
การจัดดอกไม้เพ่ือจะนำเอาทักษะเหล่านี้มาช่วยในงานหรือกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นและต้องการฝึกทักษะ
ความชำนาญของตนเองเพ่ือที่จะนำไปต่อยอดในอนาคตข้างหน้า 

ดังนั้นงานกิจกรรมนักเรียนจึงเห็นถึงความสนใจของนักเรียนและความสำคัญของการพัฒนาทักษะนักเรียนใน
ด้านงานฝีมือมัดผ้าและจัดดอกไม้จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพด้านการมัดผ้าและจัดดอกไม้ให้กับนักเรยีน
แกนนำสภานักเรียน 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนแกนนำสภานักเรียนเกิดทักษะในการมัดผ้าและจัดดอกไม้ 
2. เพื่อให้นักเรียนแกนนำสภานักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ 
 

เป้าหมายของโครงการ 
 
        เชิงผลผลิต (Output)  

           แกนนำสภานักเรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมทักษะทางด้านการมัดผ้าและจัดดอกไม้ 
       เชิงผลลัพธ์ (Outcome)   

  นักเรียนต่อยอดความรู้และประสบการณ์ไปสู่อาชีพทางด้านการมัดผ้าและจัดดอกไม้ 
 
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
       เชิงปริมาณ  

นักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาความสามารถทางด้านการมัดผ้าและ 
จัดดอกไม ้      

 เชิงคุณภาพ  
1.  นักเรียนสามารถใช้ทักษะความสามารถในด้านการมัดผ้ามาช่วยจัดสถานที่ในงานต่างๆ 

ภายในและนอกสถานศึกษาและยังต่อยอดไปสู่การประกอบอาชีพ 
 
กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ 



๑๐๑ 

 

       นักเรียนแกนนำสภานักเรียนจำนวน 30 คน 
 
กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

๑ อบรมเชิงปฏิบัติการการด้านการมัดผ้าและจัด
ดอกไม้ 

นายอนันต์  อุดเต็น มิถุนายน 2565 

 
สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 
 
รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
      จำนวน  ๑๕,๐๐๐ บาท 
 
รายละเอียดประกอบงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม 
แหล่ง

งบประม
าณ 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 อบรมเชิงปฏิบัติการ
การด้านการมัดผ้าและ
จัดดอกไม้ 

- 
 
 

๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ เรียนฟรี 

รวมทั้งสิ้น - ๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐  

 
การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
นักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมร้อยละ 80 
ได้รับการพัฒนาความสามารถทางด้านการ
มัดผ้าและจัดดอกไม้ 

แบบสอบถาม แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนสามารถใช้ทักษะความสามารถในด้านการมัดผ้ามาช่วยจัดสถานที่ในงานต่างๆภายในและนอก
สถานศึกษาและยังต่อยอดไปสู่การประกอบอาชีพ 
 
 

 
 
โครงการที่ ๒๙ 



๑๐๒ 

 
 

ชื่อโครงการ :    พัฒนาทักษะวิชาชีพรุ่นเล็ก 
แผนงาน     :  วิชาการ 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนที่ : ข้อที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่อัตลักษณ์ที่โดดเด่น 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนที่ : ข้อที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ผู้รับผิดชอบ : นายนพดล  ไข่กา / นายนทีกานต์  จันต๊ะคาด / นายปฏิภาณ  ประชุม    
ระยะเวลาดำเนินการ :   ปีการศึกษา 256๕ 
……………………………………………………………………………………………………………………........................................... 
หลักการและเหตุผล 

การส่งเสริมทักษะทางด้านวิชาชีพนั้น เป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญ เนื่องจากผู้เรียนสามารถนำไปพัฒนาต่อ
ยอดให้เป็นพื้นฐานอาชีพในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป และยังเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่การนำพื้นฐานทักษะด้าน
อาชีพนำมาบูรณาการกับการเรียนรู้โดยควบคู่ไปกับการเรียนการสอน ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งทางด้านวิชาการ
และวิชาชีพไปพร้อมๆกัน 

ดังนั้นการพัฒนาและส่งเสริมทักษะวิชาชีพเบื้องต้นนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ
เบื้องต้นในการประกอบอาชีพ การเรียนรู้ทักษะอาชีพต่างๆที่หลากหลาย ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดและมาตรฐานการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่พ่ึงพายาเสพติด 
 ดังนั้นทางชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ จึงได้จัดให้มีการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
ระหว่างการเรียน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ อันเป็นการเรียนรู้แบบ Active Learning  โดยที่มีพ้ืนฐานอาชีพ
ที่หลากหลายให้ได้เรียนรู้ และเป็นการพัฒนาทักษะการคิด กระบวนการคิด อีกทางหนึ่งด้วย 
 
วัตถุประสงค์ 

    1. เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะพ้ืนฐานทางวิชาชีพ 
    2. เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักเรียน  
    3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
    4. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
 
เป้าหมายของโครงการ 
     เชิงผลผลิต (Output) 
 1.  นักเรียนได้ชิ้นงาน จากการลงมือปฏิบัติจริง 
          2.  นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานด้านอาชีพ 
 
     เชิงผลลัพธ์(Outcome)          
          1.  นักเรียนมีทักษะการทำงานกลุ่ม ทักษะกระบวนการคิด 
          2.  นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานทางวิชาชีพ  
          3.  ห่างไกลจากสิ่งเสพติด 
 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPls)  



๑๐๓ 

 

       เชิงปริมาณ  
          1.  นักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง มีชิ้นงาน / ผลงานของตนเอง  
          2.  นักเรียนมีทักษะทางวิชาชีพเพ่ิมมากข้ึน 
          3   นักเรียน ห่างไกลจากสิ่งเสพติด 
        เชิงคุณภาพ 
          1.  นักเรียนมีความสนใจและตั้งใจ เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้พื้นฐานการพัฒนาทักษะวิชาชะ 
          2.  นักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงาน / ชิ้นงานของตนเอง   
          3.  นักเรียนมีทักษะทางด้านอาชีพเพ่ิมข้ึน 
         
กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ 
       นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ระดับชั้นป.4 - ป.6          จำนวน  144   คน 
 
กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน 
1 การเรียนรู้และพัฒนาทักษะวิชาชีพ รุ่นเล็ก 

  1.1 จัดหาวัสดุ / อุปกรณ์ สำหรับการเรียนรู้ 
  1.2 ดำเนินการตามกิจกรรม โครงการของแต่ละวิชาชีพ 

ตลอดปีการศึกษา 

2 สรุปการดำเนินงานตามโครงการ มีนาคม 2566 
 
สถานที่ดำเนินการ   

 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 
 
รายละเอียดแผนการใช้งบประมาณ  
    เงินงบประมาณ  26,595 บาท 
ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ(บาท) เงินนอก

งบประมาณ 
รวม แหล่ง

งบประมาณ ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ชุมนุมนักเกษตรน้อย  - 4,345 - 4,345 - 4,345 อุดหนุน 
2 ชุมนุมจิตกรน้อย  - 6,050 - 6,050 - 6,050 อุดหนุน 
3 ชุมนุมนักประดิษฐ์น้อย  - 2,800 - 2,800 - 2,800 อุดหนุน 
4 ชุมนุม 108 ไอเดียอาหาร - - - - - - - 
5 ชุมนุมสนุก Kid สนุก Code  - 3,200 - 3,200 - 3,200 อุดหนุน 

 
 
 
 
 
ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ(บาท) รวม 



๑๐๔ 

 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม เงินนอก
งบประ
มาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

6 ชุมนุมดนตรี – นาฏศิลป์
สร้างสรรค์  

3,000 2,000 5,200 10,200 - 10,200 อุดหนุน 

           รวมทั้งสิ้น 3,000 18,395 5,200 26,595 - 26,595  
 
การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนมีพ้ืนฐานทักษะทางด้าน
อาชีพ เพิ่มข้ึน 

-สังเกตจากความสนใจ/ตั้งใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรม 

-แบบบันทึกการสังเกต 
-แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 

๒. นักเรียนได้มีผลงานเป็นของตนเอง 
และมีความภาคภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง 

-การประเมินชิ้นงาน -แบบประเมินชิ้นงาน 

3.  นักเรียนสามารถนำเสนอผลงานของ
ตนเองได้ 

-การสังเกตการนำเสนอ - แบบสังเกต 
- แบบประเมินการนำเสนอ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 มีทักษะทางด้านวิชาชีพเพ่ิมมากข้ึน 
           2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ร้อยละ 80 มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 

 

 
โครงการที่ ๓๐ 
 

ชื่อโครงการ :    ตลาดนัดนักเรียน 
แผนงาน     :  วิชาการ 
ลักษณะโครงการ :   โครงการใหม ่
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนที่ : ข้อที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่อัตลักษณ์ที่โดดเด่น 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนที่ : ข้อที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ผู้รับผิดชอบ : นายธนบดี  ปันต๊ะ / นางสาวพิมพ์พร  ธรรมวงค์      
ระยะเวลาดำเนินการ :   ปีการศึกษา 256๕ 
……………………………………………………………………………………………………………………........................................... 
หลักการและเหตุผล 

ในสภาพปัจจุบัน โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ตั้งอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจสองชายฝั่งไทย -พม่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพค้าขายเป็นหลัก จึงมีฐานะยากจนถึงปานกลางส่งผลถึงบุตรหลานที่เข้ามาเรียนในโรงเรียนเกิด
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อการเรียนการสอน อาทิเช่น ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย ไม่รักษาสิ่งของเครื่องใช้ จึงทำให้นักเรียน
ส่วนใหญ่มีนิสัยมักง่าย ไม่รักษาสิ่งของอยู่ที่ไหนก็ทิ้งที่นั้น ทางคณะครูจึงเล็งเห็นความสำคัญในการที่จะช่วยให้นักเรียน
รู้จักใช้จ่ายประหยัด รู้จักรักษาสิ่งของเครื่องใช้ของตนเองให้คงอยู่กับตัวเองตลอดไป จึงได้ลงความคิดเห็นจัดตั้งตลาด
นัดนักเรียนขึ้นมา เพื่อให้นักเรียนสามารถนำสิ่งของเครื่องใช้ที่ไม่ใช้แล้วแต่อยู่ในสภาพดีมาขายในราคาย่อมเยา และ
ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากกการซื้อขาย การทำธุรกิจสามารถสอนให้นักเรียนทำการค้าได้ทั้งระบบ นับตั้งแต่การผลิต 
การจำหน่าย การโฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้า การทำบัญชีกำไร รู้จักแยกแยะส่วนการลงทุน การออมทรัพย์และนำ
ผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้มาแสดง แลกเปลี่ยนกันระหว่างนักเรียนและคณะครู 

 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และจำหน่ายสินค้าของนักเรียน 
 
เป้าหมายของโครงการ 
       เชิงผลผลิต (Output)  
  นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้ร่วมกิจกรรมตลาดนัดนักเรียน 
       เชิงผลลัพธ์ (Outcome)   

 นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ  และการจัดจำหน่ายสินค้าสามารถต่อยอดเป็น 
อาชีพได้ 
 
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
       เชิงปริมาณ  

นักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการและ 
การจำหน่ายสินค้า 

       
 



๑๐๖ 

 

 
 เชิงคุณภาพ  

นักเรียนนำประสบการณในการร่วมกิจกรรมไปใช้ในการตัดสินใจเป็นผู้ประกอบการหรือสร้าง
ทางเลือกเบื้องต้นในการประกอบอาชีพ 
 
กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ 
       นักเรียนแกนนำสภานักเรียนจำนวน ๕๕๖ คน 
 
กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

๑ กิจกรรมตลาดนัดนักเรียน นายอนันต์  อุดเต็น มิถุนายน 2565 

 
สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 
 
รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
      จำนวน  ๑๐,๐๐๐ บาท 
รายละเอียดประกอบงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม 
แหล่ง

งบประมาณ ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมตลาดนัดนักเรียน - 
 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ เรียนฟรี 

รวมทั้งสิ้น - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐  

 
การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. นักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาทักษะ
การเป็นผู้ประกอบการและ 
การจำหน่ายสินค้า 

ตรวจสอบรายการ บันทึกลงเวลาเข้าร่วมกิจกรรม 

๒. นักเรียนนำประสบการณในการร่วมกิจกรรมไปใช้ในการ
ตัดสินใจเป็นผู้ประกอบการหรือสร้างทางเลือกเบื้องต้นในการ
ประกอบอาชีพ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 



๑๐๗ 

 

นักเรียนสามารถใช้ทักษะความสามารถในด้านการมัดผ้ามาช่วยจัดสถานที่ในงานต่างๆภายในและนอก
สถานศึกษาและยังต่อยอดไปสู่การประกอบอาชีพ 
โครงการที่ ๓๑ 
 
ชื่อโครงการ :    พัฒนาวิชาชพีช่างตัดผม 
แผนงาน     :  วิชาการ 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนที่ : ข้อที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่อัตลักษณ์ที่โดดเด่น 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนที่ : ข้อที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ผู้รับผิดชอบ : นายทรงยุทธ  แซ่ฟ้า     
ระยะเวลาดำเนินการ :   ปีการศึกษา 256๕ 
……………………………………………………………………………………………………………………........................................... 
 

หลักการและเหตุผล 
            ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ .ศ.๒๕๖๓ โดยที่เป็นการสมควร
กำหนดข้อปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติในการไว้ทรงผมของนักเรียนเพื ่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการของ
สถานศึกษา มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันและการปฏิบัติตนของนักเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้อง  รวมทั้ง
เป็นการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว้ ระเบียบนี้เรียกว่า 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓ นักเรียน หมายความว่า บุคคลซึ่งกำลัง
ศึกษาอยู่ในสถานศึกษานักเรียนต้องปฏิบัติตนเกี่ยวกับการไว้ทรงผม  ดังนี้ นักเรียนชายจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ 
กรณีไว้ผมยาวด้านข้าง ด้านหลังต้องยาวไม่เลยตีนผม ด้านหน้าและกลางศีรษะให้เป็นไปตามความเหมาะสมและมี
ความเรียบร้อยและนักเรียนหญิงจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวให้เป็นไปตามความเหมาะสมและรวบให้
เรียบร้อย นักเรียนต้องห้ามปฏิบัติตน ดัดผม ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิมไว้หนวดหรือเครา การกระทำอื่นใดซึ ่งไม่
เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน เช่น การตัดแต่งทรงผมเป็นรูปทรงสัญลักษณ์หรือเป็นลวดลาย   

ดังนั้นโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ต้องการส่งเสริมนักเรียนให้ปฏิบัติตนเกี่ยวกับการไว้ทรงผมเป็นไปตามความ
เหมาะสมและ ฝึกอาชีพเสริมให้กับนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการตัดผม สามารถนำความรู้นั้น ไปปฏิบัติช่วยเหลือนักเรียน
รุ่นน้องในโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ และผู้ปกครองในชุมชน ซึ่งจะเป็นการสร้างอาชีพให้กับนักเรียนในอนาคตต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือฝึกอาชีพเสริมให้กับนักเรียนและได้เรียนรู้วิธีการตัดผม 
 
เป้าหมายของโครงการ 

เชิงผลผลิต   
          นักเรียนในโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ตั้งแต่ชั้น ป.4 - ป.๖ ได้รับความรู้ในการตัดผม 

เชิงผลลัพธ์    
    นักเรียนไดฝ้ึกอาชีพเสริมและได้เรียนรู้วิธีการตัดผม 

 



๑๐๘ 

 

 
 
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  

เชิงปริมาณ 
     นักเรียนร้อยละ 80 มีได้รับการพัฒนาวิชาชีพช่างตัดผม 

         เชิงคุณภาพ 
               นักเรียนของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้มีทักษะการตัดผมและสามารถใช้ตัดผมให้กับเพ่ือนๆ และต่อยอดเป็น
อาชีพได้ 
 
กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ 
         นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้  จำนวน ๕๕๖ คน  

กิจกรรมและดำเนินงาน 
ที ่                         กิจกรรม      ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดซื้อเครื่องปัตตาเลี่ยน  พฤษภาคม 256๕ นายทรงยุทธ  แซ่ฟ้า 
2 ซ่อมเครื่องปัตตาเลี่ยน พฤษภาคม 256๕ 
๓ เบอร์รองฟันปัตตาเลี่ยน พฤษภาคม 256๕ 
๔ หวีรองซอย พฤษภาคม 256๕ 
๕ น้ำมัน+แปรงทำความสะอาด พฤษภาคม 256๕ 
๖ อบรมนักเรียน จัดหาแกนนำ มิถุนายน  256๕ 
๗ ตัดผมนักเรียน ตลอดปีการศึกษา 256๕ 

 
สถานที่ดำเนินการ 
               โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 
รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
    จำนวน    ๕,000 บาท 
 
ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท)  
เงินนอก

งบประมาณ 

 
รวม 

 
แหล่ง

งบประมาณ ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 จัดซื้อเครื่องปัตตาเลี่ยน (๒ ตัว) - - ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ - ๔,๕๐๐ อุดหนุน 

2 ซ่อมเครื่องปัตตาเลี่ยน - - ๒๐๐ ๒๐๐ - ๒๐๐ 

๓ เบอร์รองฟันปัตตาเลี่ยน - - ๒๐๐ ๒๐๐ - ๒๐๐ 

๔ หวีรองซอย หวีซอยผม - - ๕๐ ๕๐ - ๕๐ 

๕ น้ำมัน+แปรงทำความสะอาด - - ๕๐ ๕๐ - ๕๐ 

๖ อบรมนักเรียน จัดหาแกนนำ - - - - - - 



๑๐๙ 

 

รวมทั้งสิ้น - - ๕,000 ๕,000 - ๕,000  

การประเมินผล 
    ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. นักเรียนร้อยละ 80 มีได้รับการพัฒนาวิชาชีพ
ช่างตัดผม 

ตรวจสอบรายการ แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 

๒. นักเรียนของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้มีทักษะการ
ตัดผมและสามารถใช้ตัดผมให้กับเพ่ือนๆ และต่อ
ยอดเป็นอาชีพได้ 

การสังเกต/สอบถาม แบบสังเกต/แบบสอบถาม 

 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
           นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการตัดผมและต่อยอดสู่การประกอบวิชาชีพช่างตัดผมในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 

 

 
 
 
โครงการที่ ๓๒ 
 
ชื่อโครงการ :    สร้างเสริมเอกลักษณ์ไทย 
แผนงาน     :  วิชาการ 
ลักษณะโครงการ :   โครงการใหม ่
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนที่ : ข้อที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนที่ : ข้อที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ผู้รับผิดชอบ : นายธนบดี  ปันต๊ะ / นายทรงยุทธ  แซ่ฟ้า     
ระยะเวลาดำเนินการ :   ปีการศึกษา 256๕ 
……………………………………………………………………………………………………………………........................................... 
 

หลักการและเหตุผล 
ประเทศไทยมีวิวัฒนาการในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีเอกลักษณ์ของสังคมไทย

เป็นลักษณะเด่นแตกต่างจากสังคมอ่ืน เพราะคติธรรมในการพูดการกระทำ รักสงบ อ่อนน้อมถ่อมตน  ความมีน้ำใจ 
จนได้รับความชื่นชมจากต่างชาติ ถึงแม้มีอธิพลของต่างชาติเข้ามาผสมผสานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแต่ก็ได้เลือกสรร
มาใช้กับวัฒนธรรมแบบไทยก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นชาติที่มีพระ 
มหากษัตริย์ ศาสนา ภาษา ศิลปกรรม อาหาร การแต่งกาย ฯลฯ  

สังคมไทยเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมเป็นของตนเอง ซึ่งสั่งสมมาเป็นเวลานานนับพันปี สะท้อนให้เห็นวิถีความ
เป ็นไทย ซ ึ ่ งเป ็นมรดกของบรรพบุร ุษจนกลายเป ็นเอกล ักษณ์ของไทย ท ี ่ม ีค ุณค ่าควรย ึดถ ือเป ็นแนว  
ทางปฏิบัติสืบทอดกัน มาช้านาน และเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นชาติไทย  

โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ได้ตระหนักถึงคุณค่าของ
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยและช่วยกันอนุรักษ์ให้เป็นที่ยอมรับของคนชาติต่าง ๆ ต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์

1  เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจ เห็นคุณค่าและความสำคัญของวัฒนธรรมไทย 
2.  เพ่ือให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามแบบอย่างของเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย เช่นการ 

กราบ การไหว้ การเดินผ่านหน้าบุคคลอ่ืน ๆ การพูด การยิ้ม การรับประทานอาหาร การแต่งกายเป็นต้น 
3. เพ่ือให้นักเรียนรักและหวงแหนเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย 

 
เป้าหมายของโครงการ 

เชิงผลผลิต   
          นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาวัฒนาธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ 

เชิงผลลัพธ์    
    นักเรียนในโรงเรียนบ้านห้วยไคร้มีความรู้  ความเข้าใจและปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย 

 



๑๑๑ 

 

 
 
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๑๐0 มีได้รับการพัฒนาวัฒนาธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ 

         เชิงคุณภาพ 
          นักเรียนของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ 
 

กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ 
         นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้  จำนวน ๕๕๖ คน  

กิจกรรมและดำเนินงาน 
ที ่                         กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 อบรมเชิงปฏิบัติการถวายความเคารพพระมหากษัตริย์

และพระบรมวงศานุวงค์ 
ธันวาคม ๒๕๖๕ นายธนบดี  ปันต๊ะ 

นายทรงยุทธ  แซ่ฟ้า     
2 อบรมเชิงปฏิบัติการมารยาทในการเดิน ยืน นั่ง ธันวาคม ๒๕๖๕ 
๓ อบรมเชิงปฏิบัติการมารยาทในการทำความเคารพ 

กราบ ไหว้ 
ธันวาคม ๒๕๖๕ 

๔ การอบรมเชิงปฏิบัติการมารยาทในการรับประทาน
อาหาร 

ธันวาคม ๒๕๖๕ 

๕ อบรมเชิงปฏิบัติการเอกลักษณ์ในการแต่งกาย ธันวาคม ๒๕๖๕ 
 

สถานที่ดำเนินการ 
               โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 
รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
    จำนวน    ๑๐,000 บาท 
 
ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท)  
เงินนอก

งบประมาณ 

 
รวม 

 
แหล่ง

งบประมาณ ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 อบรมเชิงปฏิบัติการถวายความ
เคารพพระมหากษัตริย์และพระ
บรมวงศานุวงค์ 

- - ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ เรียนฟร ี

2 อบรมเชิงปฏิบัติการมารยาทใน
การเดิน ยืน นั่ง 

- - ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ 

๓ อบรมเชิงปฏิบัติการมารยาทใน
การทำความเคารพ กราบ ไหว้ 

- - ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ 

๔ การอบรมเชิงปฏิบัติการมารยาท
ในการรับประทานอาหาร 

- - ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ 



๑๑๒ 

 

๕ อบรมเชิงปฏิบัติการเอกลักษณ์ใน
การแต่งกาย 

- - ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น - - ๑๐,000 ๑๐,000 - ๑๐,000  

การประเมินผล 
    ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐0 มีได้รับการพัฒนาวัฒนา
ธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ 

ตรวจสอบรายการ แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 

๒. นักเรียนของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ปฏิบัติตนได้
เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์
ประจำชาติ 

การสังเกต/สอบถาม แบบสังเกต/แบบสอบถาม 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
           นักเรียนมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติและเผยแพร่สู่สังคมอ่ืน 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๓ 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๕ 
การกำกับ  ติดตาม ประเมินผลและรายงานโครงการ 

 

 การกำกับ  ติดตาม ประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของ
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้  เป็นกระบวนการสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ตลอดจนช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินการตามโครงการ  ลดปัญหา
ความขัดแย้งที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงานได้ การกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๕  มีแนวทางในการดำเนินการดังนี้ 
 

รายการในการกำกับ  ติดตาม  
 ๑.  การกำกับ  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
 ๒.  การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ 
 ๓.  การติดตามผลการดำเนินการของโครงการ 
 

แนวทางในการกำกับ  ติดตาม 

โครงการ 
การกำกับ  ติดตาม ประเมินผลและรายงานโครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล ผู้กำกับติดตาม ระยะเวลา 

กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ 
1.โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ความสามารถทางวิชาการ 

- เจ้าหน้าที่การเงิน 
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน 
- หัวหน้างานวิชาการ 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- ครูผู้สอน/ครูประจำชั้น 

- หัวหน้างานวิชาการ 
- รองผู้อำนวยการ 
- ผู้อำนวยการ 

ทุกไตรมาส 

2. โครงการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

- เจ้าหน้าที่การเงิน 
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน 
- หัวหน้างานวิชาการ 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- ครูผู้สอน/ครูประจำชั้น 

- หัวหน้างานวิชาการ 
- รองผู้อำนวยการ 
- ผู้อำนวยการ 

ทุกไตรมาส 

๓. โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้สำหรับเด็กพิเศษ 

- เจ้าหน้าที่การเงิน 
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน 
- หัวหน้างานวิชาการ 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- ครูผู้สอน/ครุประจำชั้น 

- หัวหน้างานวิชาการ 
- รองผู้อำนวยการ 
- ผู้อำนวยการ 

ทุกไตรมาส 

๔. โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 

- เจ้าหน้าที่การเงิน 
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน 

- หัวหน้างานวิชาการ 
- รองผู้อำนวยการ 

ทุกไตรมาส 



๑๑๔ 

 

- หัวหน้างานวิชาการ 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- ครูผู้สอน/ครูประจำชั้น 

- ผู้อำนวยการ 

๕. โครงการอบรม GSP - เจ้าหน้าที่การเงิน 
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน 
- หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- ผู้ปกครองนักเรียน 
- นักเรียน 

- หัวหน้างานวิชาการ 
- รองผู้อำนวยการ 
- ผู้อำนวยการ 

สิ้นสุด
โครงการ 

๖. โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษา 

- เจ้าหน้าที่การเงิน 
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน 
- หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- ผู้ปกครองนักเรียน 
- นักเรียน 

- หัวหน้างานวิชาการ 
- รองผู้อำนวยการ 
- ผู้อำนวยการ 

สิ้นสุด
โครงการ 

๗.โครงการพัฒนาทักษะ E – 
Sport 

- เจ้าหน้าที่การเงิน 
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน 
- หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- ผู้ปกครองนักเรียน 
- นักเรียน 

- หัวหน้างานวิชาการ 
- รองผู้อำนวยการ 
- ผู้อำนวยการ 

สิ้นสุด
โครงการ 

๘. โครงการพัฒนาทักษะการเล่น
ฟุตบอล 

- เจ้าหน้าที่การเงิน 
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน 
- หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- ผู้ปกครองนักเรียน 
- นักเรียน 

- หัวหน้างานวิชาการ 
- รองผู้อำนวยการ 
- ผู้อำนวยการ 

สิ้นสุด
โครงการ 

๙. โครงการพัฒนาทักษะภาษาไทย - เจ้าหน้าที่การเงิน 
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน 
- หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- ผู้ปกครองนักเรียน 
- นักเรียน 

- หัวหน้างานวิชาการ 
- รองผู้อำนวยการ 
- ผู้อำนวยการ 

สิ้นสุด
โครงการ 

๑๐. โครงการปลูกผักปักชำตาม
แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่อ
ส่งเสริมทักษะอาชีพ 

- เจ้าหน้าที่การเงิน 
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน 
- หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- ผู้ปกครองนักเรียน 

- หัวหน้างานวิชาการ 
- รองผู้อำนวยการ 
- ผู้อำนวยการ 

สิ้นสุด
โครงการ 



๑๑๕ 

 

- นักเรียน 
๑๑.โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะ 
ICT 

- เจ้าหน้าที่การเงิน 
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน 
- หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- ผู้ปกครองนักเรียน 
- นักเรียน 

- หัวหน้างานวิชาการ 
- รองผู้อำนวยการ 
- ผู้อำนวยการ 

สิ้นสุด
โครงการ 

๑๒. โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 

- เจ้าหน้าที่การเงิน 
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน 
- หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- ผู้ปกครองนักเรียน 
- นักเรียน 

- หัวหน้างานวิชาการ 
- รองผู้อำนวยการ 
- ผู้อำนวยการ 

สิ้นสุด
โครงการ 

กลยุทธ์ที่ ๒ : กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

- เจ้าหน้าที่การเงิน 
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน 
- หัวหน้างานบุคลากร 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 

- หัวหน้างานบุคลากร 
- รองผู้อำนวยการ 
- ผู้อำนวยการ 

ทุกไตรมาส 

กลยุทธ์ที่ ๓ : ขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
1.โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

- เจ้าหน้าที่การเงิน 
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน 
- หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- ผู้ปกครองนักเรียน 
- นักเรียน 

- หัวหน้างานบริหาร
ทั่วไป 
- รองผู้อำนวยการ 
- ผู้อำนวยการ 

ทุกไตรมาส 

2. โครงการส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียน 

- เจ้าหน้าที่การเงิน 
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน 
- หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- ผู้ปกครองนักเรียน 
- นักเรียน 

- หัวหน้างานบริหาร
ทั่วไป 
- รองผู้อำนวยการ 
- ผู้อำนวยการ 

ทุกไตรมาส 

๓. โครงการค่ายกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

- เจ้าหน้าที่การเงิน 
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน 
- หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- ผู้ปกครองนักเรียน 
- นักเรียน 

- หัวหน้างานบริหาร
ทั่วไป 
- รองผู้อำนวยการ 
- ผู้อำนวยการ 

ทุกไตรมาส 



๑๑๖ 

 

๔.โครงการป้องกันปัญหายาเสพติด - เจ้าหน้าที่การเงิน 
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน 
- หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- ผู้ปกครองนักเรียน 
- นักเรียน 

- หัวหน้างานบริหาร
ทั่วไป 
- รองผู้อำนวยการ 
- ผู้อำนวยการ 

ทุกไตรมาส 

๕.โครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม 

- เจ้าหน้าที่การเงิน 
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน 
- หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- ผู้ปกครองนักเรียน 
- นักเรียน 

- หัวหน้างานบริหาร
ทั่วไป 
- รองผู้อำนวยการ 
- ผู้อำนวยการ 

ทุกไตรมาส 

๖.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย - เจ้าหน้าที่การเงิน 
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน 
- หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- ผู้ปกครองนักเรียน 
- นักเรียน 

- หัวหน้างานวิชาการ 
- รองผู้อำนวยการ 
- ผู้อำนวยการ 

ทุกไตรมาส 

กลยุทธ์ที่ ๔ : สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 
1.โครงการส่งเสริมจิตสำนึกของ
การเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

- เจ้าหน้าที่การเงิน 
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน 
- หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- ผู้ปกครองนักเรียน 
- นักเรียน 

- หัวหน้างานวิชาการ 
- รองผู้อำนวยการ 
- ผู้อำนวยการ 

ทุกไตรมาส 

กลยุทธ์ที่ ๕ : พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
๑.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ - เจ้าหน้าที่การเงิน 

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน 
- หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- ผู้ปกครองนักเรียน 
- นักเรียน 

- หัวหน้างานวิชาการ 
- รองผู้อำนวยการ 
- ผู้อำนวยการ 

ทุกไตรมาส 

๒.โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการขยะ 

- เจ้าหน้าที่การเงิน 
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน 
- หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- นักการภารโรง 
- ผู้ปกครองนักเรียน 

- หัวหน้างานวิชาการ 
- รองผู้อำนวยการ 
- ผู้อำนวยการ 

ทุกไตรมาส 



๑๑๗ 

 

- นักเรียน 
๓. โครงการจัดหาครุภัณฑ์การ
จัดการเรียนรู้ 

- เจ้าหน้าที่การเงิน 
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน 

 

- หัวหน้างานบริหาร
งบประมาณ 
- รองผู้อำนวยการ 
- ผู้อำนวยการ 

ทุกไตรมาสที่  
๓ 

๔.โครงการสถานศึกษาปลอดภัย - เจ้าหน้าที่การเงิน 
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน 
- หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- นักการภารโรง 
- ผู้ปกครองนักเรียน 
- นักเรียน 

- หัวหน้างานวิชาการ 
- รองผู้อำนวยการ 
- ผู้อำนวยการ 

ทุกไตรมาส 

กลยุทธ์ที่ ๖ : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่อัตลักษณ์ที่โดดเด่น 
๑.โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านกีฬา 

- เจ้าหน้าที่การเงิน 
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน 
- หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- ผู้ปกครองนักเรียน 
- นักเรียน 

- หัวหน้างานวิชาการ 
- หัวหน้าสายชั้น 
- รองผู้อำนวยการ 
- ผู้อำนวยการ 

ทุกไตรมาส 

๒. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 

- เจ้าหน้าที่การเงิน 
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน 
- หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- ผู้ปกครองนักเรียน 
- นักเรียน 

- หัวหน้างานวิชาการ 
- หัวหน้าสายชั้น 
- รองผู้อำนวยการ 
- ผู้อำนวยการ 

ทุกไตรมาส 

๓.โครงการพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาจีน 

- เจ้าหน้าที่การเงิน 
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน 
- หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- ผู้ปกครองนักเรียน 
- นักเรียน 

- หัวหน้างานวิชาการ 
- หัวหน้าสายชั้น 
- รองผู้อำนวยการ 
- ผู้อำนวยการ 

ทุกไตรมาส 

๔. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ
ศิลปะการจัดดอกไม้และผูกริ้วผ้า 

- เจ้าหน้าที่การเงิน 
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน 
- หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- ผู้ปกครองนักเรียน 
- นักเรียน 

- หัวหน้างานวิชาการ 
- หัวหน้าสายชั้น 
- รองผู้อำนวยการ 
- ผู้อำนวยการ 

ทุกไตรมาส 



๑๑๘ 

 

๕. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพรุ่น
เล็ก 

- เจ้าหน้าที่การเงิน 
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน 
- หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- ผู้ปกครองนักเรียน 
- นักเรียน 

- หัวหน้างานวิชาการ 
- หัวหน้าสายชั้น 
- รองผู้อำนวยการ 
- ผู้อำนวยการ 

ทุกไตรมาส 

๖. โครงการตลาดนัดนักเรียน - เจ้าหน้าที่การเงิน 
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- ผู้ปกครองนักเรียน 
- นักเรียน 

- หัวหน้างานวิชาการ 
- หัวหน้าสายชั้น 
- รองผู้อำนวยการ 
- ผู้อำนวยการ 

ทุกไตรมาส 

๗.  โครงการพัฒนาวิชาชีพช่างตัด
ผม 

- เจ้าหน้าที่การเงิน 
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน 
- หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- ผู้ปกครองนักเรียน 
- นักเรียน 

- หัวหน้างานวิชาการ 
- หัวหน้าสายชั้น 
- รองผู้อำนวยการ 
- ผู้อำนวยการ 

ทุกไตรมาส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๙ 

 

 
 
 
 
 
รูปแบบในการรายงานโครงการ 
           การรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  ทางโรงเรียนกำหนดรูปแบบในการ
รายงานโครงการ  ดังนี้  

 
แบบรายงานผลการดำเนินงาน 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 256๕ 
รายงานเมื่อ วันที่ ...............เดอืน...............................พ.ศ. ............. 

******************** 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น 

1. ชื่อโครงการ.................................................................................................................. ................ 
2. งบประมาณดำเนินงานตามโครงการ 

2.1 เงินงบประมาณ 
     (1) เงินอุดหนุนการเรียนการสอน  จำนวน........................................บาท 
     (2) เงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน........................................บาท 
     (3) งบประมาณจาก สพป./สพฐ.  จำนวน........................................บาท 
2.2 เงินนอกงบประมาณ 
     (1) เงินรายได้สถานศึกษา(เงินบำรุงการศึกษา/ระดมทรัพยากร)  
                   จำนวน........................................บาท 
    (2) เงินอุดหนุนจาก อปท.   จำนวน.......................................บาท 
    (3) อ่ืนๆ ระบุ............................................ จำนวน........................................บาท 
                                             รวมงบประมาณ..........................................บาท 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ชื่อ..............................................ตำแหน่ง.................................................................... . 

4. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่.................................................................................................  
5. สนองมาตรฐานสถานศึกษาที่......................................................................................  
6. การดำเนินงาน (   )ดำเนินงานแล้ว   (   ) อยู่ระหว่างดำเนินการ  (   ) ยังไม่ได้ดำเนินงาน 
7. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ..................................................................................................... .. 
8. ลักษณะโครงการ  (   ) โครงการต่อเนื่อง  (   ) โครงการใหม่ 

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ 

1. สถานที่ดำเนินการ.......................................................................................................................................  
……………………………………………………......……………………………………………………………. 



๑๒๐ 

 

2. สาระสำคัญของโครงการ
................................................................. ....................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1……………………………………………………………………………………………………………………….. 
3.2……………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. เป้าหมายของโครงการ
4.1.......................................................................................................................... ............ 
4.2………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

5. กิจกรรมและระยะเวลาที่ดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ 
ระยะเวลา 

ดำเนินการจริง 
5.1   
5.2   
5.3   

 
ส่วนที่ 3  ผลการดำเนินงานตามโครงการ 
            3.1 ผลการดำเนินงานตามโครงการ 

ที ่ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย ผลดำเนินการที่ได้ 
สูง/ต่ำกว่า
เป้าหมาย 

1.     
2.     
3.     

 
3.2 ผลกระทบที่มีต่อโครงการ 

- เชิงบวก 
………………………………………………….…………………................………………………………...........…………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………......................................................…………… 

- เชิงลบ 
          ………………………………………………….……………………………………………………………................…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………....................................................................... ............................ 
 
           3.3 ปัญหา ข้อเสนอแนะ 



๑๒๑ 

 

ปัญหา อุปสรรค สภาพปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
1. ด้านบุคลากร 
  

    

2.ด้านงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย 
  

    

3. ด้านวัสดุ อุปกรณ์ 
  

    

4. การประสานงานและ 
การบริการ 
  

    

  
 3.4 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม 
รายการงบประมาณ 

วัน เดือน ปี 
ที่เบิกจ่าย งบประมาณท่ี

ได้รับ 
เบิกจ่าย คงเหลือ 

1      
2      
3      
 รวมทั้งสิ้น     

 
ภาคผนวก 

1. รูปภาพ พร้อมคำอธิบาย 
2. เครื่องมือการประเมินผล หรือเอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ 

 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

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

ตำแหน่ง........................................................... 

ผู้ตรวจรายงานผลการดำเนินงาน 
 

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

ผอ.โรงเรียน................................... 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 
ที่   28 / 2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2565 
------------------------------------ 

ด้วยโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ จะดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้การใช้
งบประมาณดำเนินไปอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามยุทธศาสตร์ชาติ 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546 ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาการข้าราชการในสถานศึกษา และมีอำนาจหน้าที่อ่ืน ๆ เพ่ือให้บริหาร
จัดการศึกษาของโรงเรียนดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามจุดประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2565  ดังนี้ 

1. นายสุพิษ  ชัยมงคล  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2.  นายวิเชียร  สุแก้ว   รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการ 
3.  นางสาวมาริสา เครื่องพนัส  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
4.  นางวีรอร  วงศ์ประเสริฐ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
5.  นางณัฏฐ์พร  หงษ์คำ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
4.  นางสาวพัชรา  ยั่งยืนรัก  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่  จัดเตรียมข้อมูล วางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประสานกลุ่มบริหาร / กลุ่มสาระการเรียนรู้
จัดทำแผนแผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2565  ตามกรอบแนวทางและวงเงินที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
แล้วมาจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม พร้อมบันทึกข้อมูลลงในระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัด  ด้วยความ
เสียสละ เพื่อให้บังเกิดผลดีต่อทางราชการ 
   สั่ง ณ วันที่   21   เดือน มีนาคม พ.ศ.  2565 
 



๑๒๓ 

 

ลงชื่อ....................................................... 
             (นายสุพิษ  ชัยมงคล) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 

 


