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ค ำน ำ 
 

 โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)  ได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี พ. ศ. 2563 
เพ่ือใช้เป็นกรอบการด าเนินงาน และขับเคลื่อนการบริหารการจัดการศึกษาโดยมีสาระส าคัญเก่ียวกับวิสัยทัศน์
พันธกิจเป้าหมายการให้บริการจุดเน้นตัวชี้วัดกลยุทธ์ ผลผลติโครงการกิจกรรมวงเงินงบประมาณที่จะใช้
ด าเนินการในปีการศึกษาพ. ศ. 2562 ซึ่งจ าแนกเป็นงบประมาณงบประจ าปีงบตามภาระงานและงบเพ่ิม
ประสิทธิผลกลยุทธ์ 
 การด าเนินงานโครงการกิจกรรมที่ปรากฏในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา  
พ. ศ. 2563 ของโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน แผนการศึกษาชาติ 20 ปี แนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสภาพปัญหา
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการนโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
และนโยบายของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มที่ 2 (ต าบลบ้านทุ่ม ต าบลแดงใหญ่ ต าบลสาวะถี) 
โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) มีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับนี้จะบรรลุผล
ตามเป้าหมายความส าเร็จที่ก าหนดไว้ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดคือการ
มุ่งเน้นผู้เรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน  
 ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้จัดท าเอกสารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจ าปกีารศึกษา พ. ศ. 2562 ของโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) ส าเร็จเรียบร้อยด้วยดี และหวังว่า
จะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 
 
      นายสันติ  มุ่งหมาย  
          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)     
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

1. 1. ข้อมูลทั่วไป   ข้อมูลทั่วไป      
1.1   ประวัติสถานศึกษา   

 โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2462                
เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลต าบลบ้านทุ่ม ตั้งอยู่ที่บริเวณวัดโพธิ์กลาง  โดยมีนายอินทร์  ชนะชัย                                           
ด ารงต าแหน่งครูใหญ่ คนแรก  วันที่  27  สิงหาคม  2480  ได้ย้ายโรงเรียนไปตั้งที่บริเวณดอนตาปู่  
และเม่ือวันที่  4  มกราคม  2497  ได้ย้ายมาท่ีตั้งในปัจจุบัน โดยการน าของนายสุนทร  ชัยนิคม   
ด ารงต าแหน่งครูใหญ่ในขณะนั้น    ปัจจบุัน  นายสันติ   มุ่งหมาย  เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 
1.2  ที่ตั้ง 366 หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านทุ่ม ถนนมะลิวัลย์ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์  40000 
พ้ืนที่ทั้งหมด  23  ไร่   โทรศัพท์  043-255007  โทรสาร  043-255007       
e-mail : banthum.sch@gmail.com 
website : http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1040050037 
1.3  ค าขวัญ  สีประจ าโรงเรียน และปรัชญาโรงเรียน 
  1.3.1  ค าขวัญโรงเรียน“การเรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม น าดนตรี  มีศิลปะ” 
  1.3.2  สีประจ าโรงเรียน  “เหลือง-แดง” 
  1.3.3 ปรัชญาโรงเรียน   “คุณธรรมน าความรู้” 
22..  ข้อมูลข้อมูลด้านด้านนักเรียนนักเรียน  ปีการศึกษา 25ปีการศึกษา 256633    ((วันที่ 10 วันที่ 10 สิงหาสิงหาคมคม  25256633))  
  

             จ านวนนักเรียนทั้งหมด     708    คน 
เพศชาย   จ านวน   386 คน       เพศหญิง  จ านวน  322  คน  

ชั้น 
จ านวนนักเรียน 

จ านวนห้องเรียน 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1 (3 ขวบ) 15 5 20 1 
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 17 12 29 1 
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 25 14 39 2 

รวมอนุบาล 57 31 88 4 
ประถมศึกษาปีที่ 1 54 40 94 3 
ประถมศึกษาปีที่ 2 71 43 114 3 
ประถมศึกษาปีที ่3 61 46 107 3 
ประถมศึกษาปีที่ 4 50 60 110 3 
ประถมศึกษาปีที่ 5 48 58 106 3 
ประถมศึกษาปีที่ 6 45 44 89 3 

รวมประถม 329 291 620 18 
รวมทั้งสิ้น 386 322 708 22 

http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1040050037
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3.  3.  ข้อมูลข้อมูลด้านด้านบุคลากร  บุคลากร  ปีการศึกษา ปีการศึกษา 25256622      ( วันที่ 10 ( วันที่ 10 สิงหาคมสิงหาคม  25256633  ))  

       จ านวนบุคลากรทั้งหมด  30 คน  แยกตามประเภท  ดังนี้ 
 

ประเภทบุคลากร 

เพศ วุฒิการศึกษา อายุเฉลี่ย ประสบการณ์ในต าแหน่ง 

ชาย หญิง 
ต่ ากว่า 
ป.ตร ี

ป.ตร ี
สูงกว่า   
ป.ตร ี

น้อยกว่า     
30  ป ี

30 – 50 
มากกว่า 
50  ป ี

น้อยกว่า 
10 ปี 

10 – 20 
มากกว่า 
20  ป ี

ผู้อ านวยการ   1 - - - 1 - - 1 - - 1 
รองผู้อ านวยการ  - - - - - - - - - - - 
ข้าราชการครู 5 22 - 19 8 6 10 11 12 2 13 
พนักงานราชการ(ครู) - - - - - - - - - - - 
ครูพี่เลีย้ง/ลูกจา้ง - - - - - - - - - - - 
นักการภารโรง   - 1 1 - - - 1 -  1 - 
ครูธุรการ - 1 - 1 - 1 - - 1 - - 

รวม 6 24 1 20 9 7 11 12 13 3 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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4.ข้อมูลบุคลากร  
 

4.1 ครูประจ าการ 
 

ที ่ ช่ือ – ช่ือสกุล 
อายุ(ปี) ต าแหน่ง/ 

วิทยฐานะ 
วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา หมายเหต ุ

จริง ราชการ 

1 นายสันติ มุ่งหมาย 55 33 ผอ. คศ.3 ศษ.ม. ประถมศึกษา -  
2 นางสตพร  วรสินธุ ์ 50 24 ครู คศ.3 ศษ.ม./

ศษ.บ. 
หลักสตูรและการสอน

(เฉพาะวิชาศิลปะ) 
ศิลปศึกษา 

ศิลปะ 
 

ตามเอก 
 

3 นางพัชราพร  ศิริพันธ์บุญ 49 26 ครู คศ.3 วทบ./
ศษ.ม. 

เกษตรศึกษา /  
การบริหารการศึกษา 

การงาน ตามเอก 

4 นางศุภลักษณ์  ไชยสาร 57 32 ครู คศ.3 ค.ม./
ค.บ. 

บริหารการศึกษา/
ภาษาไทย 

ภาษาไทย 
 

ตามเอก 
 

5 นางจันทร์ศรี  วิจิตรจันทร ์ 56 32 ครู คศ.3 กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ตามเอก 
 

6 นางจิตรจา  ศรีน้อย 59 40 ครู คศ.3 คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย ตามเอก 

7 นายสุพจน์  หนองแก 59 38 ครู คศ.3 ศศ.บ. บรรณารักษ์ คณิตศาสตร ์ ตามถนัด 

8 นางอภิญญาณี  เบ้าด ี 57 36 ครู คศ.3 ค.ม./
คศบ. 

การบริหารการศึกษา/
โภชนาการ 

ภาษาไทย ตามถนัด 

9 นายสุรยิันต์  ศิริคณุ 57 38 ครู คศ.3 ศษ.บ. การบริหารการศึกษา สุขศึกษา ตามถนัด 

10 นายไชยวัฒน์  เยาวะพันธ ์ 56 33 ครู คศ.3 คบ. เกษตรศาสตร ์ พลศึกษา ตามถนัด 

11 นางวัลลภา  หมื่นมา 40 8 ครู คศ.2 ศษ.ม./
วท.บ. 

การบริหารการศึกษา/
เคม ี

วิทยาศาสตร ์ ตามเอก 

12 นางทัศน์ยา เมืองสนธิ ์ 57 26 ครู คศ.2 คบ. ประถมศึกษา คณิตศาสตร ์ ตามถนัด 

13 นางเครือวัลย์  รตัตศริ ิ 57 31 ครู คศ.3 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ตามเอก 

14 นางสาวเพ็ญประภา  
สมพงษ ์

55 31 ครู คศ.3 กศ.ม./
คบ. 

การบรหิารการศึกษา/ 
การศึกษาปฐมวัย 

อนุบาล ตามเอก 

15 นางค าหล้า  รักษ์ขันแสง 39 9 ครู คศ.2 คบ. โปรแกรมการศึกษาปฐมวยั อนุบาล ตามเอก 

16 นางสาวพรรณกาญจน์  
บุญมา 

27 4 ครู คศ.1 ศษ.บ. คณิตศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์  ตามเอก 

17 นางสาวจิรภัทร์  จักรสาร 26 3 ครูผู้ช่วย ศษ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ตามเอก 

18 นางค าพู  งอสอน 43 12 ครู คศ.3 พธ.ม/
ค.บ. 

การบริหารการศึกษา 
คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร์  ตามเอก 

19 นางสาวอภิญญา  เหลือ
แก้ว 

47 12 ครู คศ.3 ศษ.ม./
คบ. 

บริหารการศึกษา/
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ ตามเอก 

20 นางกรองทิพย์  ค าเครื่อง 34 2 ปี  
5 เดือน 

ครูผู้ช่วย คบ. วิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ ตามเอก 

3 



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)          
                                                                                                                

 
 
ที ่
 
 

 

 
 

ช่ือ – ช่ือสกุล 

อาย(ุปี) 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา 

 
 

หมายเหต ุ

จริง ราชการ 

21 นางสาวพนิดา  แสนเหลา 28 1 ปี          
7 เดือน 

ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน ตามเอก 

22 นางสาวฟารดา  วิเชียรศร ี 25 1 ปี            
7 เดือน 

ครูผู้ช่วย กศ.บ. ภาษาองักฤษ ภาษาอังกฤษ ตามเอก 

23 นางจามรี  สุวรรณราช   56 33 ครู คศ.3 ศษ.บ ชีว/เคม ี วิทยาศาสตร ์ ตามเอก 

24 นางสาวพชรมน  ประสานศร ี 35 6 ครู คศ.1 ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร ์ ภาษาไทย ตามถนัด 

25 นายสิวะจริ์  กิติศรีวรพันธุ ์ 25 1 ครูผู้ช่วย ศษ.บ. พลศึกษา พลศึกษา ตามเอก 

26 นางพัชรนุช  บัวพัฒน์ 41 1 ครูผู้ช่วย พธ.บ การสอนภาษาไทย ภาษาไทย ตามเอก 

27 นางสาวแพรเงิน  พ้ืนนวล 43 1 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ตามเอก 

28 นางสาวประภัสสร  สุนทร
สนทิ 

28 1 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล ตามเอก 

  
 
      ผู้บริหาร..........................1........................ คน 
 ครู คศ.4............................-........................ คน 
 ครู คศ.3..........................14........................ คน 
 ครู คศ.2..........................3.......................... คน 
 ครู คศ.1.......................... 2......................... คน 
     ครูผู้ชว่ย.............................8.......................  คน 
              รวมทั้งสิ้น.............28…………..คน 
 

 จ านวนครูผู้สอนที่สอนวิชาตรงเอก…….21………คน คิดเป็นร้อยละ  …78….. 
 จ านวนครูผู้สอนที่สอนตรงความถนัด......6.... คน คิดเป็นร้อยละ…..22…. 
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4.2 พนักงานราชการ /ครูอัตราจ้าง/ พี่เลี้ยงเด็ก/นักการภารโรง 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ
(ปี) 

ประสบการณ์
การสอน (ป)ี 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

1 MISS SABINA EKPOW 
55OBENAKEM 

38 4 - สังคมศึกษา สนทนาภาษาอังกฤษ 
อ.1-ป.6 

     เงินบ ารุง         
     การศึกษา 

2 นางแดง ตุไตลา 53 - ป.6 - นักการภารโรง คืนครูฯ 
3 นางสาวประภัสสร มังกร 29 - ร.บ. การเมืองการ

ปกครอง 
ธุรการ คืนครฯู 

4 นางเสาวภา เบี้ยวโกฎ ิ 53 - ป.6 - แม่บ้านจิตอาสา เงินอุดหนุน 
 

 
                      พนักงานราชการ......................-.......................คน 
 ครูอัตราจ้าง.............................1..................... คน 
 พ่ีเลี้ยงเด็ก........................................................คน 
 ธุรการ...................................... 1.....................คน 
 นักการภารโรง...........................1......................คน 
                        อ่ืนๆ (แม่บ้านจิตอาสา/รปภ.)....1...........คน
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5. เปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความก้าวหน้าของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
5.1คะแนน ผลการทดสอบO-NET ปีการศึกษา 2561-2562  ชั้น ป.6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

โรงเรียน 

 
 

ภาษาไทย 

 
 

คณิตศาสตร ์

 
 

วิทยาศาสตร์ 

 
 

ภาษาอังกฤษ 

 
 

เฉลี่ย 2 ปี 

 
 

รวมเฉลี่ย 2 
ปี 

ปี 61 ปี 62 
 

ปี 61 ปี 62 
 

ปี 61 ปี 62 
 

ปี 61 ปี 62 
 

เฉลี่ยป ี
61 

 

เฉลี่ยป ี
62 
 

 

โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) 52.63 45.07 
 

27.88 23.68 
 

32.95 28.99 
 

35.94 30.57 37.35 32.08 34.71 

 
 

5.3  เปรียบเทียบการทดสอบ (National Test : NT)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3   ปีการศึกษา 2561-2562   

โรงเรียน 

ความสามารถดา้นภาษา ความสามารถดา้นค านวณ ความสามารถดา้นเหตผุล 
เฉลี่ยรวมความสามารถ 

ทั้ง  3  ด้าน รวมเฉลี่ย 
2 ปี 

        ปี 61       ปี 62 
 

ปี 61 
 

ปี 62 
 

ปี 61 
 

ปี 62 
 

เฉลี่ยปี 61 เฉลี่ยปี 62 

 
โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 52.79 43.92 

 
49.01 

 
47.31 

 
45.17 

- 
 

 
48.99 

 
45.62 

   47.30 
 

ปีการศึกษา 2562  (National Test : NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สอบ 2 ด้าน ความสามารถด้านเหตุผลไม่ได้สอบ                                      
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 6. แผนภูมิโครงสร้างการบรหิารงานโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) 
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สพป.ขอนแก่น เขต1 คณะกรรมการสถานศึกษา 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

คณะกรรมการฝ่ายบริหาร 
รองผอ./หัวหน้าสายช้ัน/ หัวหน้างาน 

งานบริหารงานวิชาการ 
นางสาวจิรภัทร ์ จกัรสาร  หัวหน้างาน 
นายสุริยันต์  ศิริคุณ นายสุพจน ์ หนองแก   
นางอภิญญาณี เบา้ด ี นางวัลลภา  หมืน่มา  
นางค าพู งอสอน   น.ส.พนิดา แสนเหลา 
นางศุภลักษณ์  ไชยสาร น.ส.เพ็ญประภา  สมพงษ ์
นางทัศน์ยา  เมืองสนธิ ์น.ส.พรรณกาญจน์  บุญมา 
นางค าหล้า รักษข์ันแสง นายไชยวัฒน ์ เยาวะพันธ ์  
น.ส.ฟารดา  วิเชียรศรี  นางพัชรนุช  บวัพัฒน ์ 
นางสาวแพรเงิน  พื้นนวล 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกท่าน 

 

งานบริหารทั่วไป 
นายไชยวัฒน์  เยาวะพันธ ์  หัวหน้างาน 
นางพัชราพร  ศิริพันธุ์บุญ  นางอภิญญา เบ้าด ี
นางสตพร วรสินธุ ์  นางสาวพนิดา  แสนเหลา  
นางสาวจิรภัทร์  จักรสาร  นางสาวฟารดา  วิเชียรศร ี  
นางสาวอภิญญา  เหลือแก้ว นางวัลภา  หมื่นมา 
นายสุพจน์  หนองแก  น.ส.เพ็ญประภา  สมพงษ์ 
นางเครือวัลย์  รตัตศริิ  นายสรุิยันต์  ศิริคุณ 
นางจามรี  สุวรรณราช  น.ส.ประภัสสร  มังกร 

 

งานบริหารงานงบประมาณ 
นายสุพจน์  หนองแก     หัวหน้างาน 
นายไชยวัฒน์  เยาวะพันธ ์ นางค าพู  งอสอน 
นางพัชราพร  ศิริพันธ์บุญ   นางจิตรจา  ศรีน้อย 
น.ส.เพ็ญประภา  สมพงษ์  น.ส.จริภัทร์  จักรสาร 
นางศุภลักษณ์  ไชยสาร นางวัลลภา  หมื่นมา 
นางพัชรนุช  บัวพัฒน์  นายสิวะจริ์  กิติศรีวรพนัธุ ์
นางสาวประภัสสร  สนุทรสนิท 
 

งานบริหารงานบุคคล 
นางจันทร์ศรี  วิจิตรจันทร์  หัวหน้างาน 
นางเครือวัลย์  รัตตศิริ  
น.ส.พนิดา  แสนเหลา 
นายไชยวัฒน ์เยาวะพันธ ์

 



 
 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้      
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     นางค าพู  งอสอน 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       นางจันทร์ศรี  วิจิตรจันทร์ 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ    นางเครอืวัลย์  รัตตศิริ 
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    นางกรองทิพย์  ค าเครื่อง 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ                  นางสาวจิรภัทร์  จักรสาร   
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                 นางพัชราพร  ศิริพันธ์บุญ  
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ฯ         นางสตพร  วรสินธุ์ 
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   นายสิวะจิร์  กิติศรีวรพันธุ์ 
9. กลุ่มสาระการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน       นางอภิญญาณี  เบ้าดี 
10. กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย        นางค าหล้า  รักษ์ขันแสง 
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ส่วนที่ 2 

การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

        จากข้อมูลพ้ืนฐาน บริบท สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  ผลการประเมินคุณภาพการ

จัดการศึกษาตามมาตรฐานสถานศึกษาหลายปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ของ 

ส านักงานรับรองและประเมินมาตรฐาน(สมศ.) และข้อมูลอื่นๆ ประกอบ  จึงได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563  ดังนี้    

2.1  การวิเคราะห์สถานภาพโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) โดยชใช้ SOAR Analysis 

 
สิ่งที่ต้องค้นหา
ในเชิงกลยุทธ์ 
Strategic 
Inquiry 

Strengths ทรัพยากรหรือสิ่งท่ีดีที่สุดที่เรามี
ขณะนี้มีอะไรบ้าง? 
1. โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษา  
   แบบอย่างการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา 
   ของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา  
    ภายนอกรอบสาม 
3. โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนในฝัน 
4. โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบ 
    รางวัล IQA AWORD ประจ าปี2561  
5. โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ  
    โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  
6. โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ 
   โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง 
   ผ่านพ้ืนที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล 

Opportunities มีโอกาสที่เป็นไปได้ 
อะไรบ้าง?  ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ  
โรงเรียนของเรา 
1. การคมนาคมสะดวก  
2. ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัท 
   พัฒนาห้องสมุดให้โรงเรียน 
   ตามโครงการโลกนิทานของหนู 
3. ครูมีจ านวนเพียงพอต่อชั้นเรียน 
4. การสนับสนุนเรื่อง ICT  
   จากหน่วยงานต้นสังกัด 
5. ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง
นักเรียน ชุมชน  
6. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ  
การนิเทศ ติดตาม อย่างต่อเนื่อง 

เจตนา หรือสิ่ง
ดีๆที่อยากเห็น
ในองค์กร 
Appreciative 
Intent 

Aspirations สิ่งท่ีเราต้องการจะเป็น และสิ่งที่เรา
อยากเห็นส าหรับโรงเรียนของเราในอนาคต 
1. ครูด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยสอดแทรก 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง 
2. โรงเรียนจัดการศึกษาได้ดีมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน 
3. โรงเรียนเป็นองค์กรวัฒนธรรมคุณภาพ 
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ 

Result มีผลลัพธ์ ที่จะเกิดขึ้น 
ในโรงเรียนของเรา 
1. ครูและผู้เรียนมีอุปนิสัย 
อยู่อย่างพอเพียง 
2. โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
3. โรงเรียนดีมวีัฒนธรรมคุณภาพ 
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของนักเรียนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ 
5. ผู้เรียนไดเ้รียนรู้ตามแนวทาง 
Active Learning  
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2. วิสัยทัศน์ (VISION) 

              “โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)เป็นองค์กรวัฒนธรรมคุณภาพ ผู้เรียนและครูเป็นบุคคลแห่งการ

เรียนรู้เชิดชูคุณธรรม  

3. พันธกิจ (MISSION) 
                 1. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษา 
                 2. จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                 3. จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
                 4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ 

4. เป้าหมาย (GOAL) 
  1. นักเรียนเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรมสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ 
     3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมอัตลักษณ์ เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
        4. นักเรียนรู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสื่อในการแสวงหาความรู้ 

5. กลยุทธ์ (STRATITIC) 

       กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธ์ที่ 2 ปฏิรูปการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียน 
        กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเสริมประสิทธิภาพการท างานของครูและบุคลากร 
        กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

6.  อัตลักษณ์ผู้เรียน 

       มีคุณธรรมอัตลักษณ์ “รับผิดชอบหน้าที่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ”  

7.  เอกลักษณ์สถานศึกษา 

       โรงเรียนดีมีวัฒนธรรมคุณภาพ 

เจตนา หรือสิ่ง
ดีๆที่อยากเห็น
ในองค์กร 
Appreciative 
Intent 

Aspirations สิ่งท่ีเราต้องการจะเป็น และสิ่งที่เรา
อยากเห็นส าหรับโรงเรียนของเราในอนาคต 
5. ครูจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning  
6. ครูจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานคุณธรรม 

Result มีผลลัพธ์ ที่จะเกิดขึ้น 
ในโรงเรียนของเรา 
6. นักเรียนไดเ้รียนรู้ 
    ผ่านโครงงานคุณธรรม 
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ส่วนที่ 3 
แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ 

 
1.  แหล่งงบประมาณ  
      แหล่งงบประมาณ ส าหรับ แผนงาน/โครงการของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2563 จ านวนนักเรียน 708 คน 
ที่มาของงบประมาณ : ค านวณจากข้อมูลนักเรียน  ณ  10  สิงหาคม  2563   
รายรับ จ านวนเงิน 
1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว  

  -  ระดับปฐมวัย  (1,700 X 88)  (จ านวน นร.) 149,600  
  -  ระดับประถมศึกษา   (1,900 X 620)  (จ านวน นร.)     1,178,000  
2 เงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
  - ระดับปฐมวัย  (430 X 88)   (จ านวน นร.)  37,840        
  - ระดับประถมศึกษา (480 X 620)  (จ านวน นร.) 297,600   
3 งบอ่ืน ๆ  (ถ้ามีโปรดระบุ)  
 - งบเหลือจ่ายเงินอุดหนุน        45,948.97  
 - งบเหลือจ่ายเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     31,456  
 รวมรายรับ   1,637,344.97  
 รายจ่าย                              
 การจัดสรรงบประมาณ:  
 1. จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายประจ าก่อน เช่น ค่าน  า/ไฟ/โทรศัพท์  360,000  
 2. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าปรับปรุง  ซ่อมแซม       30,000  
 3. ค่าวัสดุโรงเรียน       30,000  

 
4. ส่วนที่เหลือน ามาใช้จ่ายในโครงการพัฒนาฯ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. /สพป. /     
   สมศ./ความต้องการของ ร.ร.    1,217,344.97  

 รวม  1,522,500  
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ส่วนที่ 4  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4.1 รายละเอียดโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กระดับปฐมวัย 

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  

แผนงาน  : งานวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ  : นางสาวเพ็ญประภา  สมพงษ์ 
ระยะเวลาด ายินการ : 16  พฤษภาคม  2563 – 31  มีนาคม  2564 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 จากการประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ในปีการศึกษา 2562  มีข้อเสนอแนะว่า ควรด าเนินงานตาม
ปฏิทินอย่างต่อเนื่อง เน้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการท าโครงงานให้ชุมชนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม  
 เพ่ือให้เด็กได้มีการพัฒนาทักษะด้านกระบวนการคิด  การคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์   
ตอบค าถาม เปรียบเทียบ  เพ่ือเป็นการกระตุ้นการคิดของเด็กทุกครั้งเมื่อมีโอกาสและควรฝึกให้เด็กได้จัดท าโครงงานง่ายๆ 
ที่เก่ียวกับการสังเกต/ส ารวจ/เปรียบอยู่เสมอ 
 ดังนั้นโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) จึงจัดท าโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพ
เด็กปฐมวัยให้ได้มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก และสนองจุดเน้นของกระทรวง 
ศึกษาธิการในระดับปฐมวัยที่เน้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เน้นการเรียนปนเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข และสร้าง
กิจกรรมเสริม ดังนี้ 
 
 วัตถุประสงค์/เกณฑ์ความส าเร็จ/เป้าหมาย ระดับปฐมวัย  

วัตถุประสงค์ 
(ประเด็นการพิจารณา) 

ตัวช้ีวัดตาม MOU, เกณฑ์ความส าเร็จ ฐานข้อมูล   
ปี 62 

เป้าหมาย 
ปี 63 

เด็กมีพัฒนาการ 

ด้านสติปัญญา สื่อสารได้  
มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน  
และแสวงหาความรู้ได้ 

1) เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ตั้งค าถาม 

ในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหาค าตอบได้ 
87 90 

2) เด็กมีความสามารถในการคิด รวบยอด การคิดเชิงเหตุผล 

ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและ
สามารถตัดสินใจในเรื่อง ง่ายๆ ได้ 

85 90 

3) เด็กสร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการได้ 
 

89 90 
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รายะเอียดของกิจกรรม/งบประมาณ/ระยะเวลา 
  เริ่ม วันที่ 16  พฤษภาคม 2563  สิ้นสุดวันที่  30  มีนาคม  2564 

กิจกรรม วิธี/การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  พ.ค. 63  เพ็ญประภา 
2.  ด าเนินงานตามแผน   10,000 บ.  
- จัดกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ 
  (สะเต็มศึกษา) 
สนุกกับฟองสบู่, หมุดลอยน้ า, 
ไหลแรง-ค่อย, เนินน้ า, 
น้ า ทราย น้ ามัน, หลอดด าน้ า, 
การละลายของน้ าตาล, สนุกกับสี, 
สนุกกับแม่เหล็ก, งูเต้นระบ า, 
ความลับสีด า, ถุงอากาศ,  
ลูกข่างหลากสี, ภูเขาไฟระเบิด, 
การค านวณ, ตามหาทางลัด, 
ไขรหัสลับสุดยอดม, พักกระดาษ, 
การเรียงล าดับ,  O X 
คอมพิวเตอร์, การสร้างรูปภาพ, 
หุ่นยนต์, การอ่านสัญญลักษณ์ 

- จัดหาวัสดุอุปกรณ์  
- ปฏิบัติการทดลอง 
 

มิ.ย. 63 
ก.ค.63 

– ก.พ. 64 

ค่าใช้สอย 
5,000 บ. 

เพ็ญประภา, 
ค าหล้า 

ประภัสสร 

- จัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วย
การท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

- จัดหาวัสดุอุปกรณ์  
- ท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
ภาคเรียนละ 1 เรื่อง 
 

มิ.ย. 63 
ก.ค.63 

– ก.พ. 64 

ค่าใช้สอย 
3,000 บ. 

เพ็ญประภา, 
ค าหล้า 

ประภัสสร 

3.  ประเมินกิจกรรม/โครงการ  ก.ย.63, มี.ค.64  เพ็ญประภา 
4.  การปรับปรุง/โครงการ  ก.ย.63, มี.ค.64  เพ็ญประภา 
 
 
 
(ลงชื่อ).............................................ผู้เสนอโครงการ             (ลงชื่อ)..................................... ............ผู้อนุมัติ 
      ( นางสาวเพ็ญประภา  สมพงษ์ )                                           ( นายสันติ  มุ่งหมาย ) 
 ครูโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)     
 
                



24 
 

4.2 รายละเอียดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับขัน้พื้นฐาน 

   4.2.1 โครงการพัฒนาผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 

  แผนงาน   :  งานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ    :  นางกรองทิพย์  ค าเครื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  :  18 พฤษภาคม 2563 – 9 เมษายน 2564 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 จากการประเมินโครงการพัฒนาของโรงเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีข้อเสนอแนะว่า ควรด าเนินงาน 
แต่ละกิจกรรมตามปฏิทินอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง สร้างสรรค์ผลงาน นักเรียน 
ทุกคนได้มีส่วนร่วมทุกกิจกรรม และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
ที่ส่งเสริมและพัฒนาทางด้านนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 ดังนั้นโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) จึงจัดท าโครงการพัฒนาผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม  เพ่ือพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และสนองจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งระดับประถม
ศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง  
สถานการณ์จ าลอง กิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาและการลงมือปฏิบัติ สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา และเรียนรู้ 
อย่างมีความสุข เน้นการเรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้  ส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์เพ่ือ 
สร้างนวัตกรรม  ดังนี้ 

วัตถุประสงค์/เกณฑ์ความส าเร็จ/เป้าหมาย ระดับขั้นพื้นฐาน 

วัตถุประสงค์ 
(ประเด็นการพิจารณา) 

ตัวช้ีวัดตาม MOU, เกณฑ์ความส าเร็จ ข้อมูล 
  ปี ๖๒ 

เป้าหมาย 
ปี ๖๓ 

๑) เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
และแก้ปัญหา 

(๑) ผู้เรียนสามารถคิดจ าแนกแยกแยะ สรุปความคิดรวบยอด  
คิดอย่างเป็นระบบ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง และมีการคิดแบบ 
องคร์วม 

  
 72 

 
74 

(๒) ผู้เรียนสามารถพิจารณาอย่างรอบคอบ มีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ โดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ 

 
72 

 
74 

๒) เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถ 
ในการสร้างนวัตกรรม 

(๑) ผู้เรียนสามารถรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเอง และการ
ท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ 
ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เช่น โครงงาน ชิ้นงาน หรือผลผลิต 

 
85 

 
89 

๓) เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

(๑) ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการสืบค้นข้อมูล การจัดท า
ชิ้นงาน การน าเสนอผลงาน ทวนบทเรียน และการติดต่อสื่อสาร 

 
85 

 
87 
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รายละเอียดของกิจกรรม/งบประมาณ/ระยะเวลา 
เริ่มวันที่ 18 พฤษภาคม  2563 สิ้นสุดวันที่  9 เมษายน  2564     

กิจกรรม วิธี/การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมวางแผนฯ  พ.ค. ๖๓  กรองทิพย์ 
2.  ด าเนินงานตามแผน      
2.1 จัดการเรียนรู้ 
แบบ Stem, Steam 

  5,000 นางกรองทิพย์ 

2.2 จัดการเรียนรู้ 
แบบ Open Approach 

  - น.ส.พรรณกาญจน ์

2.3 จัดการเรียนรู้ 
แบบ Coding 

  - นางจามรี 

2.4 จัดการเรียนรู้ 
ด้วยโครงงาน 

  10,500  นางวัลลภา 

2.5 ส่งเสริมการใช้ ICT   5,000 นางสาวพนิดา 
2.6 จัดกิจกรรม 
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 

   นางสตพร 

3.  ประเมินกิจกรรม/
โครงการ 
 

-ประเมินด้วยการสังเกต สอบถาม 
ประเมินผลงานนักเรียน 
-สรุป รายงานผล 

ตุลาคม ๖๓, 
เมษายน ๖๔ 

 นางกรองทิพย์
และคณะ 

4.  การปรับปรุง/โครงการ 
 

-ระบุข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
-น าไปใช้ในการด าเนินการครั้งต่อไป 

เมษายน ๖๔  นางกรองทิพย์
และคณะ 

 

 (ลงชื่อ) ........................................... ผู้เสนอโครงการ            (ลงชื่อ) ..................................... .....ผู้อนุมัติ 
           (นางกรองทิพย์  ค าเครื่อง)                  (นายสันติ  มุ่งหมาย) 
           ครู โรงเรียนบ้านบ้านทุ่มฯ                             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 
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  4.2.2 โครงการโรงเรียนสุจริต 

  แผนงาน   :  งานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ    :  นางจามรี  สุวรรณราช 
ระยะเวลาด าเนินการ  :  18 พฤษภาคม 2563 – 9 เมษายน 2564 
 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 จากการประเมินโครงการโรงเรียนสุจริต ในปีการศึกษา ๒๕๖๒  มีข้อเสนอแนะว่า ควรด าเนินงาน 
แต่ละกิจกรรมตามปฏิทินอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง สร้างสรรค์ผลงาน นักเรียน 
ทุกคนได้มีส่วนร่วมทุกกิจกรรม และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
ที่ส่งเสริมและพัฒนาทางด้านนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 ดังนั้นโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) จึงจัดท าโครงการโรงเรียนสุจริต  เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้ได้
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และสนองจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งระดับประถมศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้วย
วิธีการ Active Learning เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง  สถานการณ์จ าลอง กิจกรรม
การเรียนรู้จากปัญหาและการลงมือปฏิบัติ สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา และเรียนรู้ 
อย่างมีความสุข เน้นการเรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้  ส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์เพ่ือ 
สร้างนวัตกรรม  ดังนี้ 

วัตถุประสงค์/เกณฑ์ความส าเร็จ/เป้าหมาย ระดับขั้นพื้นฐาน 

วัตถุประสงค์ 
(ประเด็นการพิจารณา) 

ตัวช้ีวัดตาม MOU, เกณฑ์ความส าเร็จ ข้อมูล 
  ปี ๖๒ 

เป้าหมาย 
ปี ๖๓ 

๑) เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด     

(๑) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 8 ประการ  
ในระดับดีขึ้นไป 

 
85 

 
87 

(2) ผู้เรียนมีค่านิยมหลัก 12 ประการ ในระดับดีขึ้นไป 90 92 
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รายละเอียดของกิจกรรม/งบประมาณ/ระยะเวลา 
เริ่มวันที่ 18 พฤษภาคม  2563 สิ้นสุดวันที่  9 เมษายน  2564     

กิจกรรม วิธี/การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมวางแผนฯ  พ.ค. ๖๓  นางจามรี 
๒.  ด าเนินงานตามแผน      
๒.๑ ค่ายยุวชลคนดี  
     ศรีแผ่นดิน 

  5,000 นางจามรี 

๒.๒ บริษัทสร้างการดี   - นางพัชราพร 

3.  ประเมินกิจกรรม/
โครงการ 
 

-ประเมินด้วยการสังเกต สอบถาม 
ประเมินผลงานนักเรียน 
-สรุป รายงานผล 

ตุลาคม ๖๓, 
เมษายน ๖๔ 

 นางจามรี 
และคณะ 

4.  การปรับปรุง/โครงการ 
 

-ระบุข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
-น าไปใช้ในการด าเนินการครั้งต่อไป 

เมษายน ๖๔  นางจามรี 
และคณะ 

 

 (ลงชื่อ) ........................................... ผู้เสนอโครงการ            (ลงชื่อ) ..................................... .....ผู้อนุมัติ 
           (นางจามรี  สุวรรณราช)                         (นายสันติ  มุ่งหมาย) 
           ครู โรงเรียนบ้านบ้านทุ่มฯ                             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 
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4.3 รายละเอียดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดบัปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน  

4.3.1 โครงการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่  21 

แผนงาน              :    งานวชิาการ 
ผู้รับผิดชอบ                :    นางค าพู  งอสอน 
ระยะเวลาด าเนินการ      :   18 พฤษภาคม 2563 – 9 เมษายน 2564 
……………………………………………………………………………………………….........………………………………………………….. 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 จากการประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในปีการศึกษา 2562  มีข้อเสนอแนะว่า  

ควรเน้นกิจกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร ทั้งในระดับปฐมวัยและระดับขั้นพ้ืนฐาน 

 จากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบ 3 คณะกรรมการประเมินให้ข้อเสนอแนะว่าผู้เรียน 

ยังต้องได้รับการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านคล่องเขียนคล่อง  

โดยเน้นการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแบบบูรณาการ  การฝึกทักษะและการประยุกต์ใช้ ICT ในการเรียนรู้ 

 ดังนั้นโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) จึงจัดท าโครงการพัฒนาผู้เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ขึ้น เพื่อพัฒนา

คุณภาพของเด็กและคุณภาพของผู้เรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และสนองจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 

ซ่ึงระดับอนุบาลเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ระดับประถมศึกษา 

การเรียนภาษาไทยเน้นเพ่ือการสื่อสารและใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือเรียนวิชาอ่ืน การเรียนภาษาอังกฤษเน้นเพ่ือการสื่อสาร ดังนี้ 

วัตถุประสงค์/เกณฑ์ความส าเร็จ/เป้าหมาย ระดับปฐมวัย 

วัตถุประสงค์ 
(ประเด็นการพิจารณา) 

ตัวช้ีวัดตาม MOU, เกณฑ์ความส าเร็จ ฐานข้อมูล   
ปี ๖๒ 

เป้าหมาย 
ปี ๖๓ 

๑. เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการ 

ด้านสติปัญญา  
สามารถสื่อสารด้วย
ภาษาต่างประเทศ 

๑) เด็กสามารถทักทาย แนะน าตัว สอบถามอย่างง่าย 

ด้วยภาษาอังกฤษได้ 

85 87 

๒) เด็กสามารถทักทาย แนะน าตัว สอบถามอย่างง่าย 

 ด้วยภาษาจีนได้ 

72 74 

วัตถุประสงค์/เกณฑ์ความส าเร็จ/เป้าหมาย ระดับขั้นพื้นฐาน 

วัตถุประสงค์ 
(ประเด็นการพิจารณา) 

ตัวช้ีวัดตาม MOU, เกณฑ์ความส าเร็จ ฐานข้อมูล   
ปี ๖๒ 

เป้าหมาย 
ปี ๖๓ 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ 
และความสามารถในการอ่าน  
การเขียน และการสื่อสาร     

๑) ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ผ่านการประเมิน 

ความสามารถด้านการอ่าน ได้ระดับพอใช้ขึ้นไป 

84 86 

๒) ผู้เรียนผ่านการประเมินทักษะการอ่าน การเขียน  
การสื่อสาร ได้ระดับดีขึ้นไป 

82 84 
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วัตถุประสงค์/เกณฑ์ความส าเร็จ/เป้าหมาย ระดับขั้นพื้นฐาน (ต่อ) 

วัตถุประสงค์ 
(ประเด็นการพิจารณา) 

ตัวช้ีวัดตาม MOU, เกณฑ์ความส าเร็จ ฐานข้อมูล   
ปี ๖๒ 

เป้าหมาย 
ปี ๖๓ 

๒. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดค านวณ   

๑) ผู้เรียนผ่านการประเมินทักษะการคิดค านวณได้ 
ระดับดีข้ึนไป 

80 81 

๓. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ 
และความสามารถด้านการสื่อสาร
ด้วยภาษาอังกฤษ 

๑) ผู้เรียนผ่านการประเมินความสามารถ 

ด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ขึ้นไป 

 

84 
 

87 

๔. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ และ
ความสามารถด้านการสื่อสาร 

ด้วยภาษาจีน       

๑) ผู้เรียนผ่านการประเมินความสามารถ 

ด้านการสื่อสารด้วยภาษาจีนในระดับพอใช้ขึ้นไป 

 

72 
 

74 

รายละเอียดของกิจกรรม/งบประมาณ/ระยะเวลา 

    เริ่มวันที่  18 พฤษภาคม  2563 สิ้นสุดวันที่  9 เมษายน  2564     

กิจกรรม วิธี/การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมวางแผนฯ  พ.ค. ๖๓  ครูค าพู 
2.  ด าเนินงานตามแผน      
1) พัฒนาการอ่านออก 
เขียนได้ (1-3) 
 

-จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
-จัดเตรียมบัตรค าแยกสี, แบบฝึก 
-จัดการเรียนรู้, ฝึกอ่าน-เขียน 
-จัดเตรียมแบบทดสอบ 
-ด าเนินการทดสอบ 

 15,000  

2) ท่องอาขยาน 
ก่อนเลิกเรียน 

-จัดเตรียมบทอาขยาน 
-ท่องบทอาขยาน 

   

3) พัฒนาการอ่านคล่อง
เขียนคล่อง(4-6) 

-จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
-จัดเตรียมบัตรค าแยกสี, แบบฝึก 
-จัดการเรียนรู้, ฝึกอ่าน-เขียน 
-จัดเตรียมแบบทดสอบ 
-ด าเนินการทดสอบ 

 6,000  

4) ส่งเสริมนิสัย 
รักการอ่าน 

- ประชุมปฏิบัติการ 
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อ  
สมุดบันทึกการอ่าน 
- จัดกิจกรรมรักการอ่าน 

 5,000  
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กิจกรรม วิธี/การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
5) ท่องสูตรคูณ 
ก่อนเลิกเรียน 

-ท่องสูตรคูณในระดับห้องเรียน    

6) คณิตคิดสนุก -จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ แบบฝึก 
-จัดการเรียนรู้  

  ๕,๐๐๐  

7) ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสาร 

-จัดจ้างครูต่างชาติ 
-จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ แบบฝึก 
-จัดการเรียนรู้ 

 ๕,๐๐๐  

8) ภาษาจีน 
เพ่ือการสื่อสาร 

-จัดจ้างครูต่างชาติ 
-จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ แบบฝึก 
-จัดการเรียนรู้ 

 ๕,๐๐๐  

3.  ประเมินกิจกรรม/
โครงการ 

-ประเมินด้วยการสังเกต สอบถาม 
ประเมินผลงานนักเรียน 
-สรุป รายงานผล 

ก.ย.63, เม.ย 64  ค าพูและคณะ 

4.  การปรับปรุง/
โครงการ 

-ระบุข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
-น าไปใช้ในการด าเนินการครั้งต่อไป 

ก.ย.63, เม.ย 64  ค าพูและคณะ 

 

 

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

             ( นางค าพู  งอสอน )                                                ( นายสันติ  มุ่งหมาย ) 

 ครูโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)        
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4.3.2 โครงการพัฒนาพลเมืองให้เข้มแข็ง 

  แผนงาน   :  งานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ    :  นางอภิญญาณี  เบ้าดี 
ระยะเวลาด าเนินการ  :  ๑ ๘ พฤษภาคม  ๒๕๖๓– ๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 จากการประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ในปีการศึกษา ๒๕๖๒  มีข้อเสนอแนะว่า ควรด าเนินงาน 
แต่ละกิจกรรมตามปฏิทินอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง การมีส่วนร่วมของชุมชน 
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
  ดังนั้นโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) จึงจัดท าโครงการพัฒนาพลเมืองให้เข้มแข็ง  เพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
เด็กและคุณภาพของผู้เรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และสนองจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งระดับ
อนุบาลเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม   ระดับประถมศึกษา เน้น
การเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง  สถานการณ์
จ าลอง กิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาและการลงมือปฏิบัติ สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา และเรียนรู้อย่างมีความสุข  ดังนี้ 

วัตถุประสงค์/เกณฑ์ความส าเร็จ/เป้าหมาย ระดับปฐมวัย 

วัตถุประสงค์ 
(ประเด็นการพิจารณา) 

ตัวช้ีวัดตาม MOU, เกณฑ์ความส าเร็จ ฐานข้อมูล   
ปี ๖๒ 

เป้าหมาย 
ปี ๖๓ 

๑) เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม 
และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

๑) เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม  85 90 
รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอยได้ดี    
๒) เด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงาน 82 85 

๒) เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการ
ด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง 
และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

๑) เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 90 92 
๒) เด็กมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน 90 92 
๓) เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย ยิ้ม ไหว้ ทักทาย 85 87 
๔) เด็กเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ แก้ไขข้อ ขัดแย้ง  83 85 

วัตถุประสงค์/เกณฑ์ความส าเร็จ/เป้าหมาย ระดับขั้นพื้นฐาน 

วัตถุประสงค์ 
(ประเด็นการพิจารณา) 

ตัวช้ีวัดตาม MOU, เกณฑ์ความส าเร็จ ฐานข้อมูล   
ปี ๖๒ 

เป้าหมาย 
ปี ๖๓ 

๑) เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด     

(๑) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 8 ประการ ในระดับดี
ขึ้นไป 

85 87 

(๒) ผู้เรียนมีค่านิยมหลัก 12 ประการ ในระดับดีขึ้นไป 90 92 
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วัตถุประสงค์/เกณฑ์ความส าเร็จ/เป้าหมาย ระดับขั้นพื้นฐาน (ต่อ) 

วัตถุประสงค์ 
(ประเด็นการพิจารณา) 

ตัวช้ีวัดตาม MOU, เกณฑ์ความส าเร็จ ฐานข้อมูล   
ปี ๖๒ 

เป้าหมาย 
ปี ๖๓ 

๒) เพ่ือให้ผู้เรียนมีความภูมิใจ
ในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

(๑) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

85 87 

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน 
บนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

(๑) ผู้เรียนยอมรับความคิดและความแตกต่างในด้านเพศ 
วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี  
สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน 
ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 

90 92 

งบประมาณ ใช้เงินอุดหนุนรายหัว, เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน  56,000  บาท 

รายละเอียดของกิจกรรม/งบประมาณ/ระยะเวลา 

เริ่มวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 สิ้นสุดวันที่  9 เมษายน 2564 

กิจกรรม วิธี/การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมวางแผนฯ  พ.ค. ๖๓  นางอภิญญาณี 
2.  ด าเนินงานตามแผน      
2.1 จัดกิจกรรมวัน
ส าคัญและประเพณีฯ 
  

 - วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ 
- วันไหว้ครู 
-วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ 

 -ค่าใช้สอย 1000 
-ค่าวัสดุ 3000 
-ค่าวัสดุ 3000 
-ค่าวัสดุ 3000 

น.ส.จิรภัทร ์

2.2 จัดกิจกรรม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
      
 

- ประชุมสภานักเรียน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
นักเรียน 
- คณะกรรการนักเรียน
ปฏิบัติงาน 

  นาง 
อภิญญาณี 

2.3 จัดกิจกรรมวัน
ครบรอบก่อตั้งโรงเรียน 
 

- ท าบุญตักบาตร
ภายในโรงเรียน 
- สมาทานศีล ถวาย
ภัตตาหารเช้า 
- ฟังพระธรรมเทศนา 

  นางสาว 
เพ็ญประภา 
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กิจกรรม วิธี/การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2.4 จัดกิจกรรมวัน
กตัญญู 
 

- ท าบุญตักบาตร
ภายในโรงเรียน 
- สมาทานศีล  
ถวายภัตตาหารเช้า 
- ฟังพระธรรมเทศนา 

   
นางสาว 

เพ็ญประภา 

2.5 จัดกิจกรรมเดิน
ทางไกล อยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือ/เนตรนารี 

 
 
 
ณ. ค่ายพันธวาศิษฏ์ 

 (30,000) 
-ค่าอาหารว่าง นร.278x  
-ค่าลงทะเบียน นร. 278x  
-ค่าลงทะเบียน ครู   

-ค่าพาหนะ    

นาง 
อภิญญาณี 

2.6 จัดกิจกรรมเดิน
ทางไกลลูกเสือส ารอง 

 
 
ณ.ค่ายลูกเสือบ้านทุ่มฯ 

 (8,000) 
-ค่าอาหารว่าง นร.   
-ค่าลงทะเบียน นร.   

-ค่าลงทะเบียน ครู   

นายสิวะจิร์ 

3.  ประเมินกิจกรรม/
โครงการ 
 

-ประเมินด้วยการ
สังเกต สอบถาม 
ประเมินผลงาน
นักเรียน 
-สรุป รายงานผล 

ตุลาคม ๖๓, 
เมษายน ๖๔ 

 นาง 
อภิญญาณี 
และคณะ 

4.  การปรับปรุง/
โครงการ 
 

-ระบุข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง 
-น าไปใช้ในการ
ด าเนินการครั้งต่อไป 

เมษายน ๖๔  นาง 
อภิญญาณี 
และคณะ 

 

     (ลงชื่อ)........................................... ผู้เสนอโครงการ             (ลงชื่อ) ..........................................ผู้ อนุมัต ิ
             ( นางอภิญญาณี  เป้าดี )                    (นายสันติ  มุ่งหมาย) 
             ครู โรงเรียนบ้านบ้านทุ่มฯ                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 
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4.3.3 โครงการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ 

แผนงาน                  งานวชิาการ 
ผู้รับผิดชอบ              นางสตพร  วรสินธิ ์
ระยะเวลาด าเนินการ   18 พฤษภาคม  2563– 9 เมษายน  2564 
............................................................................................................................. ....................................................... 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จะเป็นผลให้สามารถจัดระบบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคม ให้ผู้พบเห็นมีความชื่นชม 
รักใคร่เอ็นดูเพราะเป็นมารยาทที่ดีงามตามประเพณีของคนไทย ทีปฏิบัติสืบต่อกัน มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และเป็นส่วน
หนึ่งในการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของนักเรียนที่เป็นรูปธรรมสามารถแสดงถึง พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
ในทางท่ีดีขึ้น และเนื่องจาก “ รับผิดชอบหน้าที่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ”  
 ดังนั้นโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) จึงจัดท าโครงการพัฒนาพลเมืองให้เข้มแข็ง  เพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
เด็กและคุณภาพของผู้เรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และสนองจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งระดับ
อนุบาลเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม   ระดับประถมศึกษา เน้น
การเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง  สถานการณ์
จ าลอง กิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาและการลงมือปฏิบัติ สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา และเรียนรู้อย่างมีความสุข  ดังนี้               

วัตถุประสงค์/เกณฑ์ความส าเร็จ/เป้าหมาย ระดับปฐมวัย 

วัตถุประสงค์ 
(ประเด็นการพิจารณา) 

ตัวช้ีวัดตาม MOU, เกณฑ์ความส าเร็จ ฐานข้อมูล   
ปี ๖๒ 

เป้าหมาย 
ปี ๖๓ 

๑) เพ่ือให้เด็กมีคุณธรรม 
อัตลักษณ์ (รับผิดชอบหน้าที่  
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้) 

๑) เด็กท างานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามก าหนดเวลา  
เข้าร่วมกิจกรรมตรงเวลา ในระดับดีขึ้นไป 

85 87 

๒) เด็กแต่งกายตามระเบียบ เดินแถวเป็นระเบียบ  
และเข้าแถวรับบริการในระดับดีขึ้นไป 

83 85 

๓) เด็กมีนิสัยรักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่ง
เรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ รอบตัว ในระดับดีขึ้นไป 

82 85 

วัตถุประสงค์/เกณฑ์ความส าเร็จ/เป้าหมาย ระดับขั้นพื้นฐาน 

วัตถุประสงค์ 
(ประเด็นการพิจารณา) 

ตัวช้ีวัดตาม MOU, เกณฑ์ความส าเร็จ ฐานข้อมูล   
ปี ๖๒ 

เป้าหมาย 
ปี ๖๓ 

๑) เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
อัตลักษณ์ (รับผิดชอบหน้าที่  
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้) 

(๑) ผู้เรียนท างานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามก าหนดเวลา  
เข้าร่วมกิจกรรมตรงเวลา ในระดับดีขึ้นไป 

85 87 

(๒) เด็กแต่งกายตามระเบียบ เดินแถวเป็นระเบียบ  
และเข้าแถวรับบริการในระดับดีขึ้นไป 

85 87 
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วัตถุประสงค์ 

(ประเด็นการพิจารณา) 
ตัวช้ีวัดตาม MOU, เกณฑ์ความส าเร็จ ฐานข้อมูล   

ปี ๖๒ 
เป้าหมาย 

ปี ๖๓ 
๑) เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
อัตลักษณ์ (รับผิดชอบหน้าที่  
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้) 

(๓) ผู้เรียนตั้งใจเรียน มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ รอบตัว 
ในระดับดีขึ้นไป 

80 81 

รายละเอียดของกิจกรรม/งบประมาณ/ระยะเวลา 
เริ่มวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 9 เมษายน 2564 

กิจกรรม วิธี/การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมวางแผนฯ  พ.ค. ๖๓  นางสตพร 
2.  ด าเนินงานตามแผน     นางสตพร 
2.1 จัดกิจกรรมหน้าเสาธง    นายไชยวัฒน์ 

2.2 จัดกิจกรรมหมู่บ้าน 
ในโรงเรียน 

-วางแผน, จัดวัสด ุ
-จัดกิจกรรม 
-สรุปรายงาน 

 2500 นายสุรยิันต ์

2.3 จัดกิจกรรมโรงเรียนปลอด

ขยะ 

-วางแผน, จัดวัสด ุ
-จัดกิจกรรม 
-สรุปรายงาน 

 15000 นายสุรยิันต ์

2.4 จัดกิจกรรม 
โครงงานคุณธรรม 
  

-วางแผน, จัดวัสด ุ
-จัดกิจกรรมการเรียนรู ้
-ท าโครงงาน 
-สรุปรายงาน 

 15640 ครูประจ าช้ัน 

2.5 จัดกิจกรรม 
โรงเรียนธนาคาร 

-วางแผน, จัดวัสด ุ
-จัดกิจกรรม 
-สรุปรายงาน 

   

3.  ประเมินกิจกรรม/โครงการ 
 

-ประเมินด้วยการสังเกต 
สอบถาม ประเมินผลงาน 
-สรุป รายงานผล 

ตุลาคม ๖๓, 
เมษายน ๖๔ 

 นางสตพรและ
คณะ 

4.  การปรับปรุง/โครงการ 
 

-ระบุข้อเสนอแนะ 
ในการปรับปรุง 
-น าไปใช้ในการด าเนินการ
ครั้งต่อไป 

เมษายน ๖๔  นางสตพรและ
คณะ 

(ลงชื่อ)……………………………………………….ผู้เสนอโครงการ      ลงชื่อ………………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
           ( นางสตพร วรสินธุ์)                                                 ( นายสันติ  มุ่งหมาย )    
            ครู โรงเรียนบ้านทุ่มฯ                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 
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4.3.4 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 

แผนงาน                         งานวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ                     นายสิวะจิร์  กิติศรีวรพันธุ์ 

ระยะเวลาด าเนินการ          18 พฤษภาคม  2563– 9 เมษายน 2564 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
            จากผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ในปีการศึกษา  2562 มีข้อเสนอแนะว่าควรพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่สมวัย โดยส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ครอบคลุมทุกด้านและส่งเสริมให้
ชุมชน  ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการด าเนินการและระดับขั้นพ้ืนฐานเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                         
 ดังนั้นโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) จึงจัดท าโครงการพัฒนาพลเมืองให้เข้มแข็ง  เพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
เด็กและคุณภาพของผู้เรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และสนองจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งระดับ
อนุบาลเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม จัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
เน้นการเรียนปนเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข และสร้างกิจกรรมเสริม   ระดับประถมศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้วยวิธีการ 
Active Learning เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง  สถานการณ์จ าลอง กิจกรรมการ
เรียนรู้จากปัญหาและการลงมือปฏิบัติ สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา และเรียนรู้อย่างมีความสุข  ดังนี้               

วัตถุประสงค์/เกณฑ์ความส าเร็จ/เป้าหมาย ระดับปฐมวัย 

วัตถุประสงค์ 
(ประเด็นการพิจารณา) 

ตัวช้ีวัดตาม MOU, เกณฑ์ความส าเร็จ ฐานข้อมูล   
ปี ๖๒ 

เป้าหมาย 
ปี ๖๓ 

๑) เพ่ือให้เด็กเด็กมีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย แข็งแรง  
มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล 
ความปลอดภัยของตนได้ 

๑) เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์กรมอนามัย 85 90 

๒) เด็กเคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี  
ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี 

87 91 

๓) เด็กหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค  สิ่งเสพติด ระวังภัย
จากบุคคล สิ่งแวดล้อม และ สถานการณ์ที่เสี่ยงอันตรายได้ 

81 83 

วัตถุประสงค์/เกณฑ์ความส าเร็จ/เป้าหมาย ระดับขั้นพื้นฐาน 

วัตถุประสงค์ 
(ประเด็นการพิจารณา) 

ตัวช้ีวัดตาม MOU, เกณฑ์ความส าเร็จ ฐานข้อมูล   
ปี ๖๒ 

เป้าหมาย 
ปี ๖๓ 

๑) เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภาวะ
ทางร่างกาย และจิตสังคม 

(๑) ผู้เรยีนมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามยั 81 82 
(๒) ผู้เรยีนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงสภาวะที่
เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภยั อุบัตเิหตุ และปัญหาทางเพศได ้

82 83 

(๓) ผู้เรยีนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี และใหเ้กียรตผิู้อื่น 

80 83 

(๔) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมดนตรี กีฬา 85 87 
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งบประมาณ ใช้เงินอุดหนุนรายหัว, เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน  45,000 บาท 

รายละเอียดของกิจกรรม/งบประมาณ/ระยะเวลา 
เริ่มวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 

กิจกรรม วิธี/การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมวางแผนฯ  พ.ค. ๖๓  นายสิวะจิร์ 

2.  ด าเนินงานตามแผน      

2.1 การให้บริการสุขภาพ

อนามัย 

   นายสิวะจิร์   

2.2 กีฬาเป็นยาวิเศษ -วางแผน, จัดวัสดุ 
-จัดกิจกรรม -สรุปรายงาน 

  นายสุริยันต์   

2.3 ดนตรีสร้างสุข -วางแผน, จัดวัสดุ 
-จัดกิจกรรม -สรุปรายงาน 

  นายสิวะจิร์   

2.4 การป้องกัน 

สารเสพตดิ 

-วางแผน 
-จัดกิจกรรม  -สรุปรายงาน 

  นายสิวะจริ์   

2.5 การให้บริการน้ าดืม่เพื่อ

สุขภาพ 

-วางแผน, จัดหาวัสด ุ
-จัดกิจกรรม -สรุปรายงาน 

  ครูไชยวัฒน์ 

เยาว์พันธ ์

2.6 การให้บริการอาหาร

กลางวัน 

-วางแผน, จัดหา 
-จัดกิจกรรม -สรุปรายงาน 

  น.ส.พนิดา 

2.7 การให้บริการอาหารเสริม

(นม) 

-วางแผน 
-จัดกิจกรรม -สรุปรายงาน 

  นางอภิญญา   

3.  ประเมินกิจกรรม/โครงการ 
 

-ประเมินด้วยการสังเกต สอบถาม 
ประเมินผลงาน 
-สรุป รายงานผล 

ตุลาคม ๖๓, 
เมษายน ๖๔ 

 นายสิวะจริ์   

4.  การปรับปรุง/โครงการ 
 

-ระบุข้อเสนอแนะ 
ในการปรับปรุง 
-น าไปใช้ในการด าเนินการครั้ง
ต่อไป 

เมษายน ๖๔  นายสิวะจริ์   

 

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

         (นายสิวะจิร์  กิติศรีวรพันธุ์)                                               ( นายสันติ  มุ่งหมาย ) 

 ครูโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)        
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   4.3.5 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 แผนงาน                         งานบริหารทั่วไป 
 ผู้รับผิดชอบ                     นายไชยวัฒน์ เยาวพันธ์ 
 ระยะเวลาด าเนินการ          18 พฤษภาคม  2563– 9 เมษายน  2564 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  กระทรวงศึกษาธิการก าหนดเงื่อนไขและหลักการในการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง ให้บุคคล
หลายฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา กระจายอ านาจการบริหารจัดการด้านวิชาการ  งบประมาณ บริหารงาน
บุคคล  และบริหาร  โดยมีเป้าหมายส าคัญอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   จากผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในในปีการศึกษา ๒๕๖๒  มีข้อเสนอแนะว่า 
ควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างเป็นระบบต่อเนื่องโดยใช้ข้อมูลพื้นฐานจาก 
รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน โดยประชุมสรุปวิเคราะห์  การติดตาม ก ากับดูแล การด าเนิน 
การจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้  
 ดังนั้นโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) จึงจัดท าโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนากระบวน 
การบริหารและการจัดการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และสนองจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  
ซึ่งระดับอนุบาลเน้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เน้นการเรียนปนเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข และสร้างกิจกรรมเสริม   
ระดับประถมศึกษา จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า พัฒนาครูตามความต้องการของครู 
และสถานศึกษา  ดังนี้               

วัตถุประสงค์/เกณฑ์ความส าเร็จ/เป้าหมาย ระดับปฐมวัย 

วัตถุประสงค์ 
(ประเด็นการพิจารณา) 

ตัวช้ีวัดตาม MOU, เกณฑ์ความส าเร็จ ฐานข้อมูล   
ปี ๖๒ 

เป้าหมาย 
ปี ๖๓ 

๑) เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบ
บริหารคุณภาพที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
มีส่วนร่วม 

(๑) โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่เหมาะสม 
และต่อเนื่อง มีการชี้แนะระหว่างการปฏิบัติงานบูรณาการ 
การปฏิบัติงานเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
จนเป็นแบบอย่างที่ดี  และได้รับการยอมรับจากชุมชน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
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วัตถุประสงค์/เกณฑ์ความส าเร็จ/เป้าหมาย ระดับขั้นพื้นฐาน 

วัตถุประสงค์ 
(ประเด็นการพิจารณา) 

ตัวช้ีวัดตาม MOU, เกณฑ์ความส าเร็จ ฐานข้อมูล   
ปี ๖๒ 

เป้าหมาย 
ปี ๖๓ 

๑) เพ่ือให้โรงเรียนมีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

(๑) โรงเรียนก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ  
อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงานต้นสังกัด นโยบายรัฐบาล 
แผนการศึกษาแห่งชาติ และเป็นไปได้ในการปฏิบัติ  
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

๒) เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบ
บริหารจัดการคุณภาพ 
ของสถานศึกษา 

๑) โรงเรียนจัดองค์กร โครงสร้างและระบบบริหารจัดการ
คุณภาพที่ชัดเจน การบริหารงานมีความคล่องตัวสูง มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ของโรงเรียน โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
และเป็นแบบอย่างได้ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

๒) โรงเรียนจัดการขอ้มูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
ครอบคลุม และทันต่อการใช้งาน  

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

๓) โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ด าเนินงาน 
อย่างต่อเนื่อง 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

งบประมาณ ใช้เงินอุดหนุนรายหัว, เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน   32,100  บาท 

รายละเอียดของกิจกรรม/งบประมาณ/ระยะเวลา 
เริ่มวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 

กิจกรรม วิธี/การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมวางแผนฯ  พ.ค. ๖๓  นายไชยวัฒน์   

๒.  ด าเนินงานตามแผน      

๒.๑ การพัฒนางานอื่น ๆ 

ตามนโยบายต้นสังกัด 

-วิเคราะห์นโยบาย 
-จัดกิจกรม 

  -ค่าวัสดุ 2,000 นายไชยวัฒน์ 

๒.๒ การวางแผนการ

บริหารงานการศึกษา 

-จัดท าแผนพัฒนา 
-จัดท าแผนปฏิบัติการ 

 - นางพัชราพร   

๒.๓ การประชุมครู -จัดเตรียมวาระการประชุม 
-บันทึกการประชุม 
-สรุปรายงาน 

  - ค่าใช้สอย 5,100 น.ส.จิรภัทร ์
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(ลงชื่อ).............................................ผู้เสนอโครงการ             (ลงชื่อ).................................................ผู้อนุมัติ 

           (นายไชยวัฒน์ เยาวพันธ์)                                              ( นายสันติ  มุ่งหมาย ) 

 ครูโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)                 ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)           

กิจกรรม วิธี/การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๒.๔ การประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 

-จัดเตรยีมวาระการประชุม 
-เชิญประชุม 
-บันทึกการประชุม 
-สรุปรายงาน 

 -ค่าใช้สอย5,000 นายไชยวัฒน์ 

๒.๕ การประชุมผู้ปกครอง

นักเรียน 

-จัดเตรยีมวาระการประชุม 
-เชิญประชุม 
-บันทึก -สรุปรายงาน 

 -ค่าใช้สอย 5,000  น.ส. 

เพ็ญประภา   

๒.๖ ประชาสมัพันธ์การศึกษา - จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
วันส าคัญต่าง ๆ 
-จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ ์
- เผยแพร่ข้อมลูต่าง ๆ ของโรงเรียน
ทางอินเตอร์เน็ต 
- ให้ข่าวสารแก่หน่วยงานอ่ืน  
- จัดท าจดหมายข่าว  

 ค่าวัสดุ 5,000 น.ส.จิระภัทร์

และคณะ 

๒.๗ การจัดระบบการ

บริหารและพัฒนาองค์กร  

-วางแผน, จัดหาวัสดุ 
-จัดระบบ -สรุปรายงาน 

   -ค่าวัสดุ 5,000  นายไชยวัฒน์ 

๒.๘ การพัฒนาระบบข้อมูล

สารสนเทศ 

- วางแผน ออกแบบระบบ 
- เก็บรวบรวบข้อมูลตามแบบ 
- วิเคราะห์ข้อมลู,  
  จัดท าสารสนเทศ 
- จัดเก็บข้อมูลในระบบ 
-สรุปรายงาน 

 -ค่าวัสดุ 5,000 นายไชยวัฒน์ 

๒.๙ พัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายใน 

-ก าหนดเป้าหมาย- วางแผน  
-ด าเนินงาน - ประเมิน,ตรวจสอบ  -
สรุปรายงาน 

 -ค่าวัสดุ 5,000 นางวัลลภา 

๓.  ประเมินกิจกรรม/
โครงการ 
 

-ประเมินด้วยการสอบถาม 
ประเมินผลงาน 
-สรุป รายงานผล 

ตุลาคม ๖๓, 
เมษายน ๖๔ 

 นายไชยวัฒน์
และคณะ 

๔.  การปรับปรุง/โครงการ 
 

-ระบุข้อเสนอแนะการปรบัปรุง 
-น าไปใช้ในการด าเนินการ 
ครั้งต่อไป 

เมษายน ๖๔  นายไชยวัฒน์
และคณะ 
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4.3.6 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

  แผนงาน   :  งานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ    :  นางสาวจิรภัทร์ จักรสาร และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ  :  18 พฤษภาคม  2563 – 9  เมษายน  2564 

หลักการและเหตุผล 
        จากข้อมูลพ้ืนฐาน บริบท สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  ผลการประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษาตามมาตรฐานสถานศึกษาปีการศึกษา 2562  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก และข้อมูล อ่ืน ๆ จากผู้เกี่ยวข้อง 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมกันก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563  ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
โรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียนในพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เกิดความเท่าเทียม
และครอบคลุม เป็นการลดความเหลื่อมล้ าด้านการจัดการศึกษา  สร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ น าไปสู่การร่วมกันจัด
กิจกรรมทางการศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 
 ดังนั้นโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) จึงจัดท าโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลขึ้น เพ่ือพัฒนา
กระบวนการบริหารและการจัดการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และสนองจุดเน้นของกระทรวง 
ศึกษาธิการ  ซึ่งในระดับปฐมวัยเน้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เน้นการเรียนปนเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข และสร้าง
กิจกรรมเสริม   ส่วนระดับประถมศึกษาเน้นการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การ
เรียนรู้จากสถานการณ์จริง  สถานการณ์จ าลอง กิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาและการลงมือปฏิบัติ สามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ี
ทุกเวลา และเรียนรู้อย่างมีความสุข เน้นการเรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า และจัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ  ดังนี้    

 วัตถุประสงค์/เกณฑ์ความส าเร็จ/เป้าหมาย ระดับปฐมวัย 
วัตถุประสงค์ 

(ประเด็นการพิจารณา) 
ตัวช้ีวัดตาม MOU, เกณฑ์ความส าเร็จ ฐานข้อมูล   

ปี 62 
เป้าหมาย 

ปี 63 
1) เพ่ือให้โรงเรียนมีหลักสูตร
ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน 
สอดคล้องกับบริบท 
ของท้องถิ่น 

(1) โรงเรียนการประเมินและพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา  
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบท 
ของท้องถิ่น 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

(2) โรงเรียนออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความ
พร้อม เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติจริง 
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2) เพื่อให้โรงเรียนจัดครู 
ให้เพียงพอกับชั้นเรียน 

1) โรงเรียนจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัย 
หรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยได้ครบทุกชั้นเรียน 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
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วัตถุประสงค์/เกณฑ์ความส าเร็จ/เป้าหมาย ระดับขั้นพื้นฐาน 
วัตถุประสงค์ 

(ประเด็นการพิจารณา) 
ตัวช้ีวัดตาม MOU, เกณฑ์ความส าเร็จ ฐานข้อมูล   

ปี 62 
เป้าหมาย 

ปี 63 
1) เพ่ือให้โรงเรียนด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ของผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย   

1) โรงเรียนด าเนินงานพัฒนาวิชาการท้ังระบบ 
โดยเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง  
และเป็นแบบอย่างได้ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

2) เพ่ือให้โรงเรียนจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 

1) โรงเรียนจัดระบบการจัดหา การพัฒนา และการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้  ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

       
รายละเอียดของกิจกรรม/งบประมาณ/ระยะเวลา 
เริ่มวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 9 เมษายน 2564 

กิจกรรม วิธี/การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมวางแผนฯ  พ.ค. 63  นางสาวจิรภัทร์    
2.  ด าเนินงานตามแผน      
2.1 การพัฒนาหลักสูตร
ปฐมวัย 

-จัดท าหลักสูตร 
-ขออนุมัติหลักสูตร  
-การใช้หลักสูตร 
-ประเมินหลักสูตร 

ก.ค. 63   -ค่าวัสดุ 2,000 นางค าหล้า 

2.2 การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

-จัดท าหลักสูตร 
-ขออนุมัติหลักสูตร  
-การใช้หลักสูตร 
-ประเมินหลักสูตร 

ก.ค. 63 -ค่าวัสดุ 2,000 นางสาวจิรภัทร์    

2.3 การพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่น 

-จัดท าหลักสูตร 
-การใช้หลักสูตร 
-ประเมินหลักสูตร 

ส.ค.63   -ค่าวัสดุ 1,500 นางสาวจิรภัทร์    

 
 
 
 



43 
 

กิจกรรม วิธี/การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2.4 กิจกรรมค่ายวิชาการ - ประชุม,วางแผน 

-เตรียมกิจกรรม, วัสดุอุปกรณ์ 
-จัดกิจกรรมตามแผน 
-สรุปผลและรายงานกิจกรรม 

ต.ค.63 -ค่าใช้สอย, ค่าวัสดุ                
25,000 

นางสาวฟารดา 

2.5 กิจกรรมเสียงตามสาย 
-วางแผน, จัดหาวัสดุ 
-จัดกิจกรรมตามแผน 
-สรุปผลและรายงานกิจกรรม 

ตลอดปีการศึกษา -ค่าใช้สอย 2,000    นางสาวฟารดา   

2.6 กิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถพิเศษ 

-วางแผน, จัดหาวัสดุ  
-จัดกิจกรรมตามแผน 
-สรุปผลและรายงานกิจกรรม 

ตลอดปีการศึกษา -ค่าวัสดุ, ค่าใช้สอย  
10,000  

นางศุภลักษณ์ 

2.7 กิจกรรมเปิดประตู 
สู่สถานศึกษา 

- ประชุม,วางแผน 
-เตรียมกิจกรรม, วัสดุอุปกรณ์ 
-จัดกิจกรรมตามแผน 
-สรุปผลและรายงานกิจกรรม 

ก.พ.64   -ค่าวัสดุ,ค่าใช้สอย    
          10,000  

 นางทัศน์ยา 

2.8 กิจกรรมพัฒนางาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ติดต่อประสานงานการติดตั้ง
ระบบ Internet ภายใน
โรงเรียน 
- จัดซื้ออุปกรณส์ าหรับ
เชื่อมต่อระบบ Internet  
- จัดท าระบบการเข้าถึงและ
เชื่อมต่อของนักเรียนและ
คณะครู 
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-ด าเนินการบ ารุง ซ่อมแซม 
อุปกรณ์ เทคโนโลยี เพื่อ
ส่งเสริมสนับการจัดการเรียนรู้ 
-สรุปผลและรายงาน 

ตลอดปีการศึกษา -ค่าวัสดุ  
-ค่าบ ารุง ซ่อมแซม 

15,000 

นางสาวพนิดา 
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กิจกรรม วิธี/การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2.9 กิจกรรมใช้ ICT ใน
การบริหารจัดการและการ
เรียนรู้ 

-วางแผน, จัดหาวัสดุ  
-ด าเนินการใช้ ICT ในการ
บริหารจัดการและการเรียนรู้ 
-สรุปผลและรายงาน 

ตลอดปีการศึกษา -ค่าวัสดุ  
10,000 

นางสาวพนิดา 

2.10 กิจกรรมพัฒนาครู
ปฐมวัย 

- ประชุม,วางแผน,ก าหนด
เป้าหมาย 
-เตรียมกิจกรรม, วัสดุอุปกรณ์ 
-ด าเนินกิจกรรมการพัฒนา 
-จัดกิจกรรมตามแผน 
- ประเมิน,ตรวจสอบการ
พัฒนา 
 -สรุปและรายงานผลการ
พัฒนา 

ต.ค.63 -ค่าวัสดุ 5,000 นางสาวเพ็ญ
ประภา 

3. ประเมินกิจกรรม/
โครงการ 
 

-ประเมินโดยการใช้
แบบสอบถาม  
-ประเมินผลงาน/ผลการ
ปฏิบัติงาน 
-สรุปและรายงานผลโครงการ 

พฤศจิกายน 63, 
เมษายน 64 

 นางสาวจิรภัทร์  
และคณะ 

4. การปรับปรุง/โครงการ 
 

-ระบุข้อเสนอแนะ 
ในการปรับปรุง 
-น าไปใช้ในครั้งต่อไป 
 

เมษายน 64  นางสาวจิรภัทร์  
และคณะ 

 
 
 
     (ลงชื่อ)........................................... ผู้เสนอโครงการ             (ลงชื่อ) ..................................... .....ผู้อนุมัติ 
             ( นางสาวจิรภัทร์  จักรสาร)                    (นายสันติ  มุ่งหมาย) 
             ครู โรงเรียนบ้านบ้านทุ่มฯ                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์ 
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4.3.7 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
แผนงาน                       งานบุคลากร 
ลักษณะโครงการ              โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ                    นางเครือวัลย์ รัตตศิริ, นางจันทร์ศรี วิจิตรจันทร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ         18 พฤษภาคม 2563 – 9 เมษายน 2564 
............................................................................................................................. ................................ 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  จากการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรในปีการศึกษา 2562  มีข้อเสนอแนะ ว่าควรส่งเสริมการปฏิบัติงานของ
ครูให้มีประสิทธิภาพตามโครงการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคณะครู ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการแนะน า 
ปรึกษา ก ากับติดตามดูแล สร้างขวัญ ก าลังใจ ความสมัครสมานสามัคคีในการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 
     ดังนั้นโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) จึงจัดท าโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนากระบวน 
การบริหารและการจัดการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และสนองจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  
ซึ่งระดับอนุบาลเน้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เน้นการเรียนปนเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข และสร้างกิจกรรมเสริม   
ระดับประถมศึกษา จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า พัฒนาครูตามความต้องการของครู 
และสถานศึกษา  ดังนี้                                

วัตถุประสงค์/เกณฑ์ความส าเร็จ/เป้าหมาย ระดับปฐมวัย 

วัตถุประสงค์ 
(ประเด็นการพิจารณา) 

ตัวช้ีวัดตาม MOU, เกณฑ์ความส าเร็จ ฐานข้อมูล   
ปี ๖๒ 

เป้าหมาย 
ปี ๖๓ 

๑) เพ่ือส่งเสริมให้ครู 
มีความเชี่ยวชาญ 
ด้านการจัดประสบการณ์ 

๑) โรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ 
ในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา  มีทักษะ 
ในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก 
ตรงความต้องการของครูและโรงเรียน 

100 100 

๒) โรงเรียนจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 100 100 

วัตถุประสงค์/เกณฑ์ความส าเร็จ/เป้าหมาย ระดับขั้นพื้นฐาน 

วัตถุประสงค์ 
(ประเด็นการพิจารณา) 

ตัวช้ีวัดตาม MOU, เกณฑ์ความส าเร็จ ฐานข้อมูล   
ปี ๖๒ 

เป้าหมาย 
ปี ๖๓ 

๑) เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญ 
ทางวิชาชีพ 

๑) โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร  
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความต้องการ 
ของครูและโรงเรียน  

100 100 

๒) โรงเรียนจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนา
งานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

100 100 
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๒) เพ่ือให้ครมูีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

๑) ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและ
ผู้เกี่ยวข้อง  ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์  
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัด 
การเรียนรู้   

100 100 

รายละเอียดของกิจกรรม/งบประมาณ/ระยะเวลา 
เริ่มวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 สิ้นสุดวันที่  9 เมษายน 2564 

กิจกรรม วิธี/การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมวางแผนฯ  พ.ค. ๖๓  นางเครือวัลย ์

๒.  ด าเนินงานตามแผน      

๒.๑ เสรมิสร้าง 

พลังอ านาจคร ู

- สร้างขวัญก าลังใจ 
- ขอเครื่องราชฯ 
- เสนอเข้ารับรางวัลต่าง ๆ 

  -ค่าวัสดุ, ค่าใช้สอย 

 15,000 

นางจันทร์ศร ี

๒.๒ ประชุม, อบรม, สัมมา, 

ศึกษาดูงาน 

- ประชุม อบรม ศึกษาดูงาน 
- ประชุมสัมมนาผู้บริหาร 
- ประชุมท าค ารับรอง MOU 
- ประชุมใหญ่สามัญประจ าป ี

 -ค่าใช้สอย 88,000 นางเครือวัลย ์

๒.๓ พัฒนาคร ู

และช้ันเรยีน 

ด้วย Lesson Study 

-ประชุมสร้างความตระหนัก 
-จัดท าตารางการประชุม PLC 
-ประชุมวางแผนการสอน 
-สังเกตการสอน 
-ประชุมสะท้อนผล 

 ค่าใช้สอย 5000 นางจามร ี

๒.๓ ประเมินประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

การปฏิบัติงาน 

- ประชุมแจ้งเกณฑ ์
การประเมิน   
- ประเมินผลงานครูเชิงประจักษ ์
- พิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

  นางจันทร์ศร ี

๓.  ประเมินกิจกรรม/
โครงการ 
 

-ประเมินด้วยการสอบถาม 
ประเมินผลงาน 
-สรุป รายงานผล 

ตุลาคม ๖๓, 
เมษายน ๖๔ 

 นางเครือวัลย์
และคณะ 

๔.  การปรับปรุง/โครงการ 
 

-ระบุข้อเสนอแนะ 
ในการปรับปรุง 
-น าไปใช้ในครั้งต่อไป 

เมษายน ๖๔  นางเครือวัลย์
และคณะ 

 

  (ลงชื่อ)........................................... ผู้เสนอโครงการ             (ลงชื่อ) ..........................................ผู้ อนุมัต ิ
           (นางเครือวัลย์  รัตตนศิริ)                              (นายสนัติ  มุ่งหมาย) 

             ครู โรงเรียนบ้านบ้านทุ่มฯ                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์ 
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4.3.8 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

แผนงาน                         งานวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ                     นางพัชราพร  ศิริพันธ์บุญ 

ระยะเวลาด าเนินการ          18 พฤษภาคม 2563 – 9 เมษายน 2564 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
            จากผลการประเมินโครงการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  ในปีการศึกษา  2562 มีข้อเสนอแนะว่าควรพัฒนา
สภาพแวดล้อมและการบริการส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา  ชุมชน ผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                      
 จากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบ  ๓  คณะกรรมการประเมินให้ข้อเสนอแนะว่า
สถานศึกษาควรมีการส่งเสริมทักษะชีวิตที่เชื่อมโยงกับการด าเนินชีวิตประจ าวันตามวิถีนไทยให้มาก รวมทั้งการสืบค้น
ความรู้จากอินเทอร์เน็ต  การน าเทคโนโลยีมาผลิตผลงานหรือน าเสนอผลงานให้มากยิ่งขึ้นและพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย
และนักเรียนระดับขั้นพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานการศึกษาดังนี้ 
 ดังนั้นโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) จึงจัดท าโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ขึ้น เพื่อพัฒนา
กระบวนการบริหารและการจัดการ   พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ให้มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และสนองจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งระดับอนุบาลเน้นการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ เน้นการเรียนปนเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข และสร้างกิจกรรมเสริม   ระดับประถมศึกษาเน้นการเรียนรู้ด้วย
วิธีการ Active Learning เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง  สถานการณ์จ าลอง กิจกรรม
การเรียนรู้จากปัญหาและการลงมือปฏิบัติ สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา และเรียนรู้อย่างมีความสุข เน้นการเรียนรู้ 
Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ดังนี้    

วัตถุประสงค์/เกณฑ์ความส าเร็จ/เป้าหมาย ระดับปฐมวัย 

วัตถุประสงค์ 
(ประเด็นการพิจารณา) 

ตัวช้ีวัดตาม MOU, เกณฑ์ความส าเร็จ ฐานข้อมูล   
ปี ๖๒ 

เป้าหมาย 
ปี ๖๓ 

๑) เพ่ือจัดสภาพแวดล้อม 
และสื่อเพ่ือการเรียนรู้  
อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 

๑) โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน 
ที่ค านึงถึงความปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ 
เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ   
มีมุมประสบการณ์ มีสื่อการเรียนรู้หลากหลาย 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

๒) เพ่ือจัดบรรยากาศที่เอื้อ 
ต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

๑) ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย  
จัดพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่ส าหรับมุมประสบการณ์  
เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
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วัตถุประสงค์/เกณฑ์ความส าเร็จ/เป้าหมาย ระดับขั้นพื้นฐาน 

วัตถุประสงค์ 
(ประเด็นการพิจารณา) 

ตัวช้ีวัดตาม MOU, เกณฑ์ความส าเร็จ ฐานข้อมูล   
ปี ๖๒ 

เป้าหมาย 
ปี ๖๓ 

๑) เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ 

๑) โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

รายละเอียดของกิจกรรม/งบประมาณ/ระยะเวลา 
เริ่มวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 9 เมษายน 2564 

กิจกรรม วิธี/การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมวางแผนฯ  พ.ค. ๖๓  นางพัชราพร  

ศิริพันธ์บุญ 
๒.  ด าเนินงานตามแผน     

๒.๑ ห้องสมุดโลกนิทาน - จัดหาอุปกรณ์ส านักงาน
ห้องสมุด 
- ประชุมปฏิบัติการ 

  -ค่าวัสดุ, ค่าใช้สอย 
 13,000 

นางพัชรนุช 

๒.๒ ห้องเรียน Coding - เข้ารับการอบรม 
- ปรับปรุงห้อง, จัดหาอุปกรณ์ 
- ให้บริการ 
- สรุปรายงาน 

   นางจามรี 

๒.๓ พัฒนาห้อง
คอมพิวเตอร์ 

- ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 
- ให้บริการ 
- สรุปรายงาน 

 ค่าวัสดุ 10,000 นางสาวพนิดา 

๒.๔ ห้องเรียนน่าอยู่ 
น่าเรียน 

- จัดหาโต๊ะ, เก้าอ้ี   
- ปรับปรุง, ตกแต่งห้องเรียน 
- ประเมิน, สรุปรายงานผล 

 ค่าวัสดุ, ครุภัณฑ์ 
75,200 

นางพัชราพร 

๒.๕ การปรับปรุงภูมิทัศน์ -ปรับปรุงสวนหย่อม 
หน้าอาคารเรียน 
-ปลูกต้นไม้บริเวณข้างสนาม 
-ปรับปรุงซ่อมแซมสวนหย่อมหน้า
ห้องสมุด 
-ปรับปรุงสนามเด็กเล่น 
-ท าทางเดินภายในโรงเรียน 

 ค่าวัสดุ, ค่าใช้สอย 

91,405 

นางพัชราพร 
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กิจกรรม วิธี/การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๒.๖ รักษาความปลอดภัย - แต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัย 

- บุคลากรอยู่เวรยาม 

- ปรับปรุงระบบไฟสว่าง 

- ปรับปรุงกล้องวงจรปิด 

- บันทึก/รายงานผลการปฏิบัติ

หน้าที่ 

 ค่าวัสดุ 3000 นายไชยวัฒน์ 

๓.  ประเมินกิจกรรม/
โครงการ 
 

-ประเมินด้วยการสอบถาม 
ประเมินผลงาน 
-สรุป รายงานผล 

ตุลาคม ๖๓, 
เมษายน ๖๔ 

 นางพัชราพร  
และคณะ 

๔.  การปรับปรุง/โครงการ 
 

-ระบุข้อเสนอแนะ 
ในการปรับปรุง 
-น าไปใช้ในครั้งต่อไป 

เมษายน ๖๔  นางพัชราพร
ละคณะ 

 

 

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

          (นางพัชราพร  ศิริพันธ์บุญ)                                             ( นายสันติ  มุ่งหมาย ) 

      ครูโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)                                   
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4.3.9 โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ 
แผนงาน                        งานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ               โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ                     นางวัลลภา  หมื่นมา 
ระยะเวลาด าเนินการ          18 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

จากการประเมินโครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2562  มีข้อเสนอแนะว่า ควรด าเนินงานตาม
ปฏิทินอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง โดยเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ 
แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  เน้นการมีส่วนร่วม
ของชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปราชญ์ท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยบูรณาการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้ 
 ดังนั้นโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) จึงจัดท าโครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ขึ้น เพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
ของเด็กและคุณภาพของผู้เรียน พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน และสนองจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งระดับอนุบาลเน้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เน้น
การเรียนปนเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข และสร้างกิจกรรมเสริม   ระดับประถมศึกษาเน้นการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active 
Learning เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง  สถานการณ์จ าลอง กิจกรรมการเรียนรู้จาก
ปัญหาและการลงมือปฏิบัติ สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา และเรียนรู้อย่างมีความสุข  เน้นการเรียนรู้ Digital และใช้ 
Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ดังนี้    

วัตถุประสงค์/เกณฑ์ความส าเร็จ/เป้าหมาย ระดับปฐมวัย 

วัตถุประสงค์ 
(ประเด็นการพิจารณา) 

ตัวช้ีวัดตาม MOU, เกณฑ์ความส าเร็จ ฐานข้อมูล   
ปี ๖๒ 

เป้าหมาย 
ปี ๖๓ 

๑) เพ่ือใหเ้ด็กมีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา สื่อสารได้  
มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน  
และแสวงหาความรู้ได้ 

๑) เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ตั้งค าถาม 
ในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหาค าตอบได้ 

87 89 

 ๒) เด็กมีความสามารถในการคิด รวบยอด การคิดเชิงเหตุผล 
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและ
สามารถตัดสินใจในเรื่อง ง่ายๆ ได้ 

85 87 

๓) เด็กสร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการได้ 89 87 

๔) เด็กใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล 
เป็นต้น เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และ แสวงหาความรู้ได้ 

85 87 

๒) เพ่ือให้บริการสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุน
การจัดประสบการณ์ 

๑) โรงเรียนอ านวยความสะดวก ให้บริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 

85 89 
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วัตถุประสงค์/เกณฑ์ความส าเร็จ/เป้าหมาย ระดับปฐมวัย (ต่อ) 

วัตถุประสงค์ 
(ประเด็นการพิจารณา) 

ตัวช้ีวัดตาม MOU, เกณฑ์ความส าเร็จ ฐานข้อมูล   
ปี ๖๒ 

เป้าหมาย 
ปี ๖๓ 

๓) เพ่ือให้ครจูัดประสบการณ์ 
ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ 
ทุกด้านอย่างสมดุล 
เต็มศักยภาพ 

๑) ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ได้ระดับดีขึ้นไป 100 100 
๒) ครูจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน  
ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ  ด้านสังคม และ 
ด้านสติปัญญาเต็มศักยภาพ โดยความร่วมมือของพ่อแม่ 
และครอบครัว ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง 

 
100 

 
100 

๔) เพ่ือให้ครสูร้างโอกาสให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์ตรง เล่น
และปฏิบัติอย่างมีความสุข 

๑) ครูจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม  
ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ ตามความสนใจ 
ความสามารถ หลากหลายรูปแบบ เด็กได้เล่น ลงมือกระท า  
เรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข 

100 100 

๕) เพ่ือให้ครจูัดบรรยากาศ 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

๒) ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่่เหมาะสมกับช่วงอายุ  
ระยะความสนใจของเด็ก 

100 100 

๖) เพ่ือให้ครปูระเมินพัฒนาการ
เด็กตามสภาพจริง และน าผล
การประเมินพัฒนาการเด็ก 
ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก   

๑) ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตร
ประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย   
โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม น าผลการประเมิน 
ที่ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

100 100 

วัตถุประสงค์/เกณฑ์ความส าเร็จ/เป้าหมาย ระดับขั้นพื้นฐาน 

วัตถุประสงค์ 
(ประเด็นการพิจารณา) 

ตัวช้ีวัดตาม MOU, เกณฑ์ความส าเร็จ ฐานข้อมูล   
ปี ๖๒ 

เป้าหมาย 
ปี ๖๓ 

๑) เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

(๑) ผู้เรยีนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในแตล่ะกลุ่มสาระฯตั้งแต่
ระดับดี(เกรด 3) ขึ้นไป  

85 85 

(๒) ผู้เรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีคะแนน NT  
ในแต่ละดา้น  ตั้งแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไป มีจ านวนเพิ่มขึ้น 
จากปีการศึกษาท่ีผา่นมา 

เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 3 

เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 3 

(๓) ผู้เรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีคะแนน NT  
ในแต่ละดา้น  เฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับสพฐ. 

สูงกว่า   
ร้อยละ 1 

สูงกว่า ร้อย
ละ 1 

(๔) ผู้เรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีคะแนน O-NET ในแต่ละกลุม่
สาระ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไป   

เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 3 

เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 3 
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ในแต่ละกลุ่มสาระ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไป  มีจ านวนเพิ่มขึ้นจากปทีี่
ผ่านมา 
(๕) ผู้เรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนน O-NET ในแต่ละกลุม่
สาระฯ เฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลีย่ปกีารศึกษาท่ีผ่านมา   

สูงกว่า ร้อย
ละ 1 

สูงกว่า ร้อย
ละ 1 

วัตถุประสงค์/เกณฑ์ความส าเร็จ/เป้าหมาย ระดับขั้นพื้นฐาน (ต่อ) 

วัตถุประสงค์ 
(ประเด็นการพิจารณา) 

ตัวช้ีวัดตาม MOU, เกณฑ์ความส าเร็จ ฐานข้อมูล   
ปี ๖๑ 

เป้าหมาย 
ปี ๖๒ 

๒) เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดี 
ต่ออาชีพ 

(๑) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะในการท างาน รักการท างาน  
และมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต 83 85 

๓) เพ่ือให้ครจูัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถ 
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

๑) ครูจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
น าไปจัดกิจกรรมได้จริง  โดยเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ 
แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ผู้ปกครองมีส่วนร่วม 

100 100 

๔) เพ่ือให้ครใูช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๑) ครูมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ 
รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดย 
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อ 
ที่หลากหลาย 

100 100 

๕) เพ่ือให้ครตูรวจสอบ 
และประเมินผู้เรียน 
อย่างเป็นระบบ  
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

๑) ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม 
กับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

100 100 

๖) เพ่ือให้ครมูีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู้ 

๑) ครูจัดท ารายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
(วิจัยในชั้นเรียน) 

100 100 
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รายละเอียดของกิจกรรม/งบประมาณ/ระยะเวลา 
เริ่มวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 

กิจกรรม วิธี/การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมวางแผนฯ  พ.ค. ๖  นายสุพจน์ 
๒.  ด าเนินงานตามแผน     
๒.๑ จัดการเรียนรู้บูรณา
การหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

-วางแผนการจัดการเรียนรู้ 
-จัดหาวัสดุ -จัดการเรียนรู้ 
-ประเมิน, รายงานผล 

พ.ค. 63-มี.ค..64 -ค่าวัสดุ = 5,000 นางพัชราพร    

๒.๒ สหกรณ์โรงเรียน -แต่งตั้งกรรมการ  
-จัดหาสินค้า,จัดท าบัญชี 
-ขายสินค้า  -รายงานผล 

พ.ค. 63-มี.ค.64  นางพัชราพร    

๒.๓ จัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Active Learning 

-ประชุมสร้างความตระหนัก 
-วางแผนการจัดการเรียนรู้ 
-จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
-จัดกิจกรรมตามแผนฯ 
-ประเมินและรายงานผล 

พ.ค. 63-มี.ค..64 ค่าวัสดุฝึกสอนสอบ 
28 คนX1,500 
ต่อภาคเรียน 

(85,000) 

นางวัลลภา 

๒.๔ จัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด มอนเตรสเซอรี 

-จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
-วางแผนการจัดการเรียนรู้ 
-จัดกิจกรรมตามแผนฯ 
-ประเมินและรายงานผล 

พ.ค. 63-มี.ค.64  น.ส. 
เพ็ญประภา 

๒.๕ สอนเสริมเติมเต็ม 

-จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
-วางแผนการสอนซ่อมเสริม 
-จัดกิจกรรมตามแผนฯ 
-ประเมินและรายงานผล 

พ.ค. 62-มี.ค.63       ค่าวัสด ุ
      10,000 

นางค าพู 

๒.๖ การวิจัยในชั้นเรียน  

--ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
-วางแผนการวิจัย 
-ด าเนินการวิจัย 
-ประเมินและรายงานผล 

พ.ค. 63-มี.ค.64     ค่าใช้สอย 
      5,000 

น.ส.พรรณ
กาญจน์ 

๒.๗ ยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียน 

-จัดท าตารางสอน 
-วางแผนการจัดการเรียนรู้ 
-จัดหาแบบทดสอบ 
-จัดกิจกรรมตามแผนฯ 
-ประเมินและรายงานผล 

       ค่าวัสด ุ
      45,000 

น.ส.จิระภัทร ์
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กิจกรรม วิธี/การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๒.๘ กิจกรรมนิเทศภายใน -จัดท าปฏิทินการนิเทศ 
-จัดท าเครื่องมือนิเทศภายใน 
-ด าเนินการนิเทศภายใน 
ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน 
-รายงานผล 

 ค่าวัสดุ 
3,000 

น.ส.จิระภัทร ์

๒.๙ จัดการเรียนรู้ 

ด้วย DLIT 

-ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
-วางแผนการจัดการเรียนรู้ 
-จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
-จัดกิจกรรมตามแผนฯ 
-ประเมินและรายงานผล 

       ค่าใช้สอย 
      2,000 

น.ส.พนิดา 

๒.๑๐ การผลิต จัดหา 

และใช้สื่อ, เทคโนโลยี 

-วางแผนการจัดการเรียนรู้ 
-ผลิต จัดหาสื่อ อุปกรณ์ 
-จัดกิจกรรมตามแผนฯ 
-ประเมินและรายงานผล 

       ค่าวัสด ุ
      45,000 

น.ส.พนิดา 

๒.๑๑ พัฒนาระบบการ

วัดผลประเมินผล 

-จัดหาแบบรายงานประจ าตัว
นักเรียนและแบบบันทึกผล
การเรียนรายวิชาทุกชั้นเรียน 
-จัดท าระบบการวัดผล
ประเมินผล 

 ค่าวัสดุ, ครุภณัฑ ์
   22,000 

นางกรองทิพย์ 

๒.๑๒ ทัศนศึกษา๑  -จัดเตรียมก าหนดการ 
-ติดต่อสถานที่, พาหนะ 
-ขออนุญาตผู้ปกครอง 
-ประเมิน, รายงานผล 

 ค่าใช้สอย  

25,000 

ครอูภิญญา 

๒.๑๓ ทัศนศึกษา ๒  -จัดเตรียมก าหนดการ 
-ติดต่อสถานที่, พาหนะ 
-ขออนุญาตผู้ปกครอง 
-ประเมิน, รายงานผล 

 ค่าใช้สอย 

37,000 

ครูเครือวัลย์ 

๒.๑๔ ทัศนศึกษา ๓ -จัดเตรียมก าหนดการ 
-ติดต่อสถานที่, พาหนะ 
-ขออนุญาตผู้ปกครอง 
-ประเมิน, รายงานผล 
 

 ค่าใช้สอย 

37,000 

ครูค าพู 
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กิจกรรม วิธี/การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๒.๑๕ ฝึกทักษะอาชีพ 

-ส ารวจความสนใจ 
ของนักเรียน 
-จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ 
-วางแผนการสอน 
-จัดการเรียนการสอน 

 ค่าวัสดุ 

20,000 

ครูพัชราพร 

๒.๑๖ เกษตรเพื่ออาหาร

กลางวัน 

-จัดเตรียมพ้ืนที่แปลงเกษตร 
-ปลูกข้าว, ไม้ผล  

  ครูไชยวัฒน์ 

๓.  ประเมินกิจกรรม/
โครงการ 
 

-ประเมินด้วยการสอบถาม 
ประเมินผลงาน 
-สรุป รายงานผล 

ตุลาคม ๖๓, 
มีนาคม ๖๔ 

 นางวัลลภา
และคณะ 

๔.  การปรับปรุง/โครงการ 
 

-ระบุข้อเสนอแนะ 
ในการปรับปรุง 
-น าไปใช้ในครั้งต่อไป 

มีนาคม ๖๔  นางวัลลภา
และคณะ 

       (ลงชื่อ)........................................... ผู้เสนอโครงการ            (ลงชื่อ) ..........................................ผู้อนุมัติ 
                  ( นางวัลลภา  หมื่นมา )                       (นายสันติ  มุง่หมาย) 
             ครู โรงเรียนบ้านบ้านทุ่มฯ                                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 
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4.3.10 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 แผนงาน  :  งานวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ   :  นางจันทร์ศรี  วิจิตรจันทร์  
ระยะเวลาด าเนินการ :  18 พฤษภาคม  2563– 9 เมษายน  2564 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษา  ปีการศึกษา  2542  หมวดที่  6  ได้ก าหนดไว้ว่าการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา  ความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรม ในการ
ด ารงชีวิตสามารถร่วมอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
 จากผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในปีการศึกษา 2561  มีข้อเสนอแนะ ว่าควร
ส่งเสริมการปฏิบัติงานของครูให้มีประสิทธิภาพตามโครงการ  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคณะครู ชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  โดยมีการแนะน า ปรึกษา ก ากับติดตามดูแล ให้ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 
 ดังนั้นโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) จึงจัดท าโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ขึ้น เพ่ือพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และสนอง
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งระดับอนุบาลเน้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เน้นการเรียนปนเล่น เรียนรู้อย่างมี
ความสุข และสร้างกิจกรรมเสริม   ระดับประถมศึกษาเน้นการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เน้นพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง  สถานการณ์จ าลอง กิจกรรมการ เรียนรู้จากปัญหาและการลงมือปฏิบัติ 
สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา และเรียนรู้อย่างมีความสุข  เน้นการเรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ดังนี้    

วัตถุประสงค์/เกณฑ์ความส าเร็จ/เป้าหมายระดับปฐมวัย 
วัตถุประสงค์ 

(ประเด็นการพิจารณา) 
ตัวช้ีวัดตาม MOU,เกณฑ์ความส าเร็จ ฐานข้อมูล   

ปี 62 
เป้าหมาย 

ปี63 
๑) เพ่ือให้ครจูัดประสบการณ์ที่
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
2) เพ่ือให้การด าเนินงานดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเป็นไป 
อย่างมีระบบมีประสิทธิภาพ 

๑) ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล 
 

100 100 

๒) ครูจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบ 
ทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ   
ด้านสังคม และด้านสติปัญญาเต็มศักยภาพ  
โดยความร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัว  
ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง 

100 100 
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วัตถุประสงค์/เกณฑ์ความส าเร็จ/เป้าหมายระดับขั้นพื้นฐาน 
วัตถุประสงค์ 

(ประเด็นการพิจารณา) 
ตัวช้ีวัดตาม MOU,เกณฑ์ความส าเร็จ ฐานข้อมูล   

ปี 62 
เป้าหมาย 

ปี 63 
๑) เพ่ือให้ครมูีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๒) เพ่ือให้การด าเนินงาน
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เป็นไปอย่างมีระบบ  
มีประสิทธิภาพ 

๑) ครูบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ 
เชิงบวก ให้เด็กรักครู  ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรัก 
ที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

100 100 

๒) ครูจัดระบบดูแลช่วยเหลือผ้เรียนที่เข้มแข็งและทั่วถึง 
 

100 100 

รายละเอียดของกิจกรรม/งบประมาณ/ระยะเวลา 
เริ่มวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 9 เม.ย. 2564 

กิจกรรม วิธี/การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.  ประชุมวางแผน
การด าเนินงาน 

 พ.ค.63  นางจันทร์ศรี 

2.  ด าเนินงานตาม
แผน 

    

2.1 จัดกิจกรรมดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

-การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
-การคัดกรองนักเรียน 
-สรุปรวบรวมข้อมูล 
-การส่งเสริมนักเรียน 
-การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
-การส่งต่อ 
- สรุป รายงานผล 

ก.ค. 
2563 

3,000 
- ค่าวัสดุ 

 

นางจันทร์ศรี 

2.2 พัฒนาเด็กที่มี 
ความต้องการพิเศษ 
 

- จัดท าเครื่องมือคัดกรอง 
- คัดกรองนักเรียน 
- ประชุมผู้ปกครอง 
- จัดท าข้อมูลลงทะเบียนระบบ 
Set 
- จัดท าแผน IEP 
- จัดกิจกรรมตามแผนIEP 
- ประเมินผลตามสภาพจริง 

ก.ค. 
2563 

     20,000 
 - ค่าวัสดุ  
 - เครื่องปริ้นเตอร์ 
 - หมึก  
 - ซ่อมแซม 

นางจันทร์ศรี 
นางสาวนุชนาฎ 
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รายละเอียดของกิจกรรม/งบประมาณ/ระยะเวลา(ต่อ) 
เริ่มวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 9 เม.ย. 2564 

กิจกรรม วิธี/การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2.3 กิจกรรม 
เยี่ยมบ้านนักเรียน 
 

- จัดท าแบบบันทึกเยี่ยมบ้าน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการ 
- เยี่ยมบ้านนักเรียน 
- สรุป รายงานผล 

พ.ค 
2563 

    20,000 
- ค่าวัสดุ  
-  ค่าอาหาร 
- พาหนะ 
 

นางจันทร์ศรี 

2.4 กิจกรรมแนะแนว 
 

- จัดบริการส ารวจข้อมูล 
- จัดบริการสนเทศ 
- จัดบริการให้ค าปรึกษา 
- จัดบริการจัดวางตัว 
- จัดบริการติดตาม 
และประเมินผล 

ก.ค. 
2563 

     500 
-ค่าวัสดุ  

นางจันทร์ศรี 

2.5  กิจกรม
ทุนการศึกษา 
 

- จัดหาทุนการศึกษา 
- จัดสรรทุนการศึกษา 
- จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
- สรุป รายงานผล 

ก.ค. 
2563 

      500 
- ค่าวัสดุ 

นางกรองทิพย์  

2.6 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
 

-ก าหนดเป้าหมาย 
-ตั้งคณะท างาน 
- ค่าของที่ระลึก (กิจกรรมมอบ
ของที่ระลึกส าหรับนักเรียนชั้น ป.
6)  
- ค่าอุปกรณ์ในพิธีผูกข้อมือ 

เม.ย. 
2564 

5,000 นางกรองทิพย์ 

2.7 กิจกรรมประกันภัย
อุบัติเหตุนักเรียน 

- จัดท าแบบบันทึกรายรับ-
รายจ่ายเงินค่าประกันชีวิต 
-ชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรม
กับผู้ปกครอง นักเรียนและครู
ประจ าชั้น 
-ครูประจ าชั้นรวบรวมข้อมูลและ
เงินส่งผู้รับผิดชอบ 
- สรุป  รายงานผล 

มิ.ย. 
2563 

      500 
- ค่าวัสดุ 

นางสาวเพญ็ประภา   
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รายละเอียดของกิจกรรม/งบประมาณ/ระยะเวลา(ต่อ) 
เริ่มวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 9 เม.ย. 2564 

กิจกรรม วิธี/การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2.5 กิจกรรมเสริมสร้าง
วินัยเชิงบวก  

- จัดท าบันทึกข้อตกลง 
ในการเสริมสร้างวินัยเชิงบวก 
- จัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย 
และเป็นระเบียบ 
- จัดการห้องเรียนให้น่าอยู่ 
เป็นมิตรกับนักเรียน 
- สร้างกิจวัตรในห้องเรียน 
- สร้างความไว้วางใจในห้องเรียน 
- สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี 
- สร้างความสัมพันธ์เชิงบวก 
ระหว่างครูกับนักเรียน 
- สร้างการเสริมแรงทางบวก 

ก.ค. 
2563 

  1,500 

- ค่าวัสดุ 
นางวัลภา 

๓.  ประเมินกิจกรรม/
โครงการ 
 

-ประเมินด้วยการสอบถาม 
ประเมินผลงาน 
-สรุป รายงานผล 

เมษายน  2564  นางจันทร์ศรี
และคณะ 

4.  การปรับปรุง/
โครงการ 
 

-ระบุข้อเสนอแนะ 
ในการปรับปรุง 
-น าไปใช้ในครั้งต่อไป 

เมษายน  2564  นางจันทร์ศรี
และคณะ 

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

(นางจันทร์ศรี  วิจิตรจันทร์)                 (นายสันติ  มุ่งหมาย) 
              ครู โรงเรียนบ้านบ้านทุ่มฯ                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่มฯ 
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4.3.11  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

 แผนงาน   :  งานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ    :  นางพัชรนุช  บัวพัฒน์  นางวัลลภา หมื่นมา 
ระยะเวลาด าเนินการ  :  18  พฤษภาคม  2563 – 9 เมษายน  2564 
 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 สังคมในปัจจุบันของมนุษย์ทุกวันนี้เต็มไปด้วยการแข่งขัน   ขาดความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เน้นหนักการพัฒนาความ
เจริญทางด้านวัตถุ  ขาดการพัฒนาทางด้านจิตใจ  จึงส่งผลให้ปัญหาสังคมเกิดข้ึนทั่วทุกหนแห่งและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อย 
ๆ  ดังข่าวคราวที่ปรากฏตามสื่อต่าง ๆ  ซึ่งสาเหตุของสิ่งเหล่านี้มาจากมนุษย์ลืมพัฒนาทางด้านจิตใจของตนเอง  มนุษย์ขาด
คุณธรรม  จริยธรรมซึ่งเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
และจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบสอง ข้อเสนอแนะจากสมศ.ที่โรงเรียนควรพัฒนา คือสถานศึกษา
ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การบ าเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) จึงตระหนักและ
เห็นถึงความส าคัญที่โรงเรียนควรพัฒนาตามข้อเสนอแนะดังกล่าว จึงจัดท าโครงการโรงเรียนวิถีพุทธขึ้น  เพ่ือมุ่งหวังพัฒนา
จิตใจของนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขภายใต้การด าเนินชีวิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม 

วัตถุประสงค์/เกณฑ์ความส าเร็จ/เป้าหมาย ระดับปฐมวัย 
วัตถุประสงค์ 

(ประเด็นการพิจารณา) 
ตัวช้ีวัดตาม MOU, เกณฑ์ความส าเร็จ ฐานข้อมูล   

ปี 62 
เป้าหมาย 

ปี 63 
1) เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ ควบคุม และ
แสดงออกทางอารมณ์ได้ 

1) เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม  85 90 
รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอยได้ดี    
2) เด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงาน 82 85 

2) เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้าน
สังคม ช่วยเหลือตนเอง และ
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

1) เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 90 92 
2) เด็กมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน 90 92 
3) เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย ยิ้ม ไหว้ ทักทาย 85 87 
4) เด็กเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ แก้ไขข้อ ขัดแย้ง  83 85 
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วัตถุประสงค์/เกณฑ์ความส าเร็จ/เป้าหมาย ระดับขั้นพื้นฐาน 
วัตถุประสงค์ 

(ประเด็นการพิจารณา) 
ตัวช้ีวัดตาม MOU, เกณฑ์ความส าเร็จ ฐานข้อมูล   

ปี 62 
เป้าหมาย 

ปี 63 
1) เพ่ือให้ผู้เรียนมีความภูมิใจ
ในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

(1) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี
ไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

85 87 

2) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน 
บนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

(1) ผู้เรียนยอมรับความคิดและความแตกต่างในด้านเพศ วัย 
เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี  
สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน 
ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 

90 92 

งบประมาณ ใช้เงินอุดหนุนรายหัว, เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน  100,000  บาท 
รายละเอียดของกิจกรรม/งบประมาณ/ระยะเวลา 
เริ่มวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 9 เมษายน 2564 

กิจกรรม วิธี/การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมวางแผนฯ  พ.ค. ๖๓  พัชรนุช 
2.  ด าเนินงานตามแผน      
2.1 จัดกิจกรรมค่าย
คุณธรรม ชั้น ป.1-3 

- ณ โรงเรียนบ้านทุ่มฯ  (18,000) 
-อาหารว่าง นร.313x30=9390 
-ค่าอาหารฯ ครู15x140=2100 
-ค่าพระวิทยากร 3x500 = 1500 
-ค่าวัสดุ = 5010 

นางพัชรนุช 

2.2 จัดกิจกรรมค่าย
คุณธรรม ชั้น ป.4-6 

- ณ สวนเวฬุวัน 3 วัน  (70,000) 
-อาหารว่าง นร.278x30=8340 
-ลงทะเบียนนร. 278x180 = 
50,040 
-ลงทะเบียนครู 12x240 = 2880 
-ค่าพาหนะ = 12,000 

นาง 
อภิญญาณี 

2.3 จัดกิจกรรมค่าย
คุณธรรมระดับปฐมวัย 

- ณ โรงเรียนบ้านทุ่มฯ  (5,000) 
-ค่าอาหารว่าง นร.72x30=2160 
-ค่าอาหารฯ ครู4x140=560 
-ค่าพระวิทยากร 3x500 = 1500 
-ค่าวัสดุ = 740 
 

นาง 
ค าหล้า 
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กิจกรรม วิธี/การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2.4 จัดกิจกรรมฝึก
สมาธิก่อนเข้าเรียน 
      

- หน้าห้องเรียน 
ก่อนเข้าเรียนทุกวัน   
เวลา 12.20-12.30    

 10,500  นาง 
เครือวัลย์ 

2.5 จัดกิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนา 
  

- วันวิสาขบูชา 
- วันอาสาฬหบูชา 
- วันมาฆะบูชา 

 -ค่าใช้สอย 1000 
-ค่าวัสดุ 3000 
-ค่าวัสดุ 3000 
-ค่าวัสดุ 3000 

นางวัลลภา 

2.6 จัดกิจกรรม
โรงเรียนวิถีพุทธ 
 

- ครูและนักเรียนแต่ง
กายด้วยเสื้อขาวทุกวัน
ขึ้นหรือแรม 8, 14, 15      

    นาง 
พัชรนุช  

3.  ประเมินกิจกรรม/
โครงการ 
 

-ประเมินด้วยการ
สังเกต สอบถาม 
ประเมินผลงาน
นักเรียน 
-สรุป รายงานผล 

ตุลาคม 63, 
มีนาคม 64 

 นาง 
พัชรนุช  

และคณะ 

4.  การปรับปรุง/
โครงการ 
 

-ระบุข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง 
-น าไปใช้ในการ
ด าเนินการครั้งต่อไป 
 

มีนาคม 64  นาง 
พัชรนุช และ
คณะ 

 
 

     (ลงชื่อ)........................................... ผู้เสนอโครงการ             (ลงชื่อ) ..................................... .....ผู้อนุมัติ 
             ( นางพัชรนุช  บัวพัฒน์ )                    (นายสันติ  มุ่งหมาย) 
             ครู โรงเรียนบ้านบ้านทุ่มฯ                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 
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บันทึกการให้ความเห็นชอบ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 
 
 

 
 

ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนบ้านทุ่ม   (ทุ่มประชานุเคราะห์)    
ที่   /2563  เมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  2563  มีมติให้โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)  ได้ด าเนินการ
บริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2563  และหากมีการยุบ เลิก 
ปรับเปลี่ยนโครงการ/กิจกรรมใด ๆ ขอให้น าเข้าที่ประชุมคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)   
ได้ให้ความเห็นชอบ   เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วถูกต้อง และยึดประโยชน์ของ
นักเรียนเป็นส าคัญ ขอมอบอ านาจการบริหารจัดการให้ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)  
เป็นผู้ด าเนินการ 
 
 
                                        (ลงชื่อ) 

(นายสวาท  เบี้ยวโกฎิ) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


