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น ามาประกอบในการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี ที่ประกอบด้วยโครงการต่างๆ ที่ตอบสนองการด าเนินงาน
ที่บรรลุผลส าเร็จ ตามกลยุทธ์ที่ก าหนด และเป้าหมายที่ก าหนด 
  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 ฉบับนี้ ส าเร็จได้ ด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่าย จึง
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา และผู้สนใจทั่วไป 
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ส่วนที่ 1 

สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ 
1. ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน 
 1.1 ประวัติความเป็นมา 
 1.2 ที่ตั้งโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 
      หมู่ที่ 5  ต าบลกกสะทอน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ห่างจากศูนย์ราชการอ าเภอระยะทาง 26 กิโลเมตร  
ห่างจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ระยะทาง    56    กิโลเมตร ขนาดพื้นท่ีโรงเรียนทั้งสิ้น      
11 ไร่   2   งาน   77  ตารางวา 

1.3 จ านวนพื้นที่หมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียน 
     หมู่บ้านในเขตพ้ืนที่บริการมี  2  หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านห้วยมุ่น หมู่ที่ 5 และ บ้านห้วยมุ่น หมู่ที่ 8   

ต าบลกกสะทอน  อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และนอกเขตพ้ืนที่ทั่วไปทั้งภายในอ าเภอด่านซ้ายและต่างอ าเภอใกล้เคียง 
1.4 ข้อมูลนักเรียน 
        1.4.1 ตารางแสดงจ านวนนักเรียนแต่ละระดับชั้นจ าแนกตามเพศ ในปีการศึกษา 2562 

หมายเหตุ  ข้อมูล 10 มิถุนายน  2562 

 
ที ่

 
ช้ัน 

จ านวนนักเรียน  
หมายเหต ุชาย หญิง รวม 

1 อนุบาล 2 18 11 29  
 2 อนุบาล 3 14 14 28 

รวมอนุบาล 32 25 57 
3 ประถมศึกษาปีท่ี 1 23 15 38  
4 ประถมศึกษาปีท่ี 2 17 7 24 
5 ประถมศึกษาปีท่ี 3 15 7 22 
6 ประถมศึกษาปีท่ี 4 10 8 18 
7 ประถมศึกษาปีท่ี 5 12 11 23 
8 ประถมศึกษาปีท่ี 6 17 12 29 

รวมประถมศึกษา 94 60 154  
9 มัธยมศึกษาปีท่ี 1 25 25 50  
11 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 21 13 34 
12 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 20 24 44 

รวมมัธยมศึกษา 66 62 128  
รวมท้ังสิ้น 192 147 339  
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 1.5 ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา 
         1.5.1 จ านวนครูจ าแนกตามเพศและวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ต าแหน่ง ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 
ผู้อ านวยการโรงเรยีน 1 - 1  
ครูผูส้อน 5 13 18  
พนักงานราชการ 1 - 1  
ครูธุรการ - 1 1  
ครูพี่เลีย้งเด็กพิการ - 1 1  
นักการภารโรง 1 - 1  

รวมท้ังหมด 8 15 23  

บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 
ล าดับที่ เลขที่ต าแหน่ง ช่ือ - สกุล วุฒิ/วิชาเอก ต าแหน่ง อันดับ หมายเหต ุ

1 1694 นายพิฆเนศ  พาค า ศษ.ม./บริหารฯ ผู้อ านวยการ คศ.3  
2 1335 นางสาวจันทร์แรม  พรมทา กศ.ม./วิทยาศาสตร ์ คร ู คศ.4  
3 4241 นายสุวัฒน์  แสงโสดา ค.บ./คณิตศาสตร ์ คร ู คศ.3  
4 1786 นายบุญร่วม  จันลา ค.บ./ เกษตรกรรม คร ู คศ.3  
5 1697 นายพินิจ  พวงค า ค.บ./เกษตรกรรม คร ู คศ.3  
6 1695 นางชลธิชาร์  แสงโสดา ค.บ./คณิตศาสตร ์ คร ู คศ.3  
7 1700 นางสมเจต  พวงค า ค.บ. /ภาษาไทย คร ู คศ.3  
8 4923 นางสาวกฤษณา  ยะต ิ ค.บ../ ประถมศึกษา คร ู คศ.3  
9 1349 นายราชัญ  ยศปญัญา กศ.บ./พละศึกษา คร ู คศ.3  
10 5149 นางเอื้อมพร  ยศปัญญา ค.บ./ประถมศึกษา คร ู คศ.3  
11 1701 นางสาวนวพร  กะกุค า ค.บ. /ภาษาไทย คร ู คศ.3  
12 4896 นางล าพึง  บุญสิน ค.บ./ ประถมศึกษา คร ู คศ.3  
13 1699 นางพิชญา  มาลา ค.บ./ ภาษาอังกฤษ คร ู คศ.3  
14 1619 นางสาวจีรภัทร  โสภา ค.บ./ภาษาอังกฤษ คร ู คศ.3  
15 1375 นางสาวสุรภา  ยศปัญญา ว.ท.บ./คอมพิวเตอร ์ คร ู คศ.2  
16 1747 นางสาวฐาณุการณ์  ณัฐฏณ์ัฐกร ค.บ./สังคมศึกษา คร ู คศ.2  
17 50 นางสาวโสรยา  ผลิาออน ค.บ./ปฐมวัย คร ู คศ.1  
18 1697 นางสาววชิราภรณ์  อิ่นแก้ว ค.บ./ปฐมวัย คร ู คศ.1  
19 1689 นายเกรียงศักดิ์  นวลสวาท ค.บ./ศลิปศึกษา ครูผู้ช่วย   
20 - นายวิโรจน์  อุดศร ี ค.บ./วิทยาศาสตร์ทั่วไป พนักงานราชการ -  
21 - นางสาวภาสินี  ศรีบุญ วท.บ./เทคโนโลยสีารสนเทศ ธุรการโรงเรียน -  
22 - นางล าเอียง   ทองคับ ศศ.บ./รัฐศาสตร ์ ครูพี่เลีย้งเด็กพิการ   
23 - นายโกวิทย์  แพทย์ไชโย ม.6 นักการภารโรง -  
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2. โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
และงานวิชาการโรงเรียน 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน 
(นายพิฆเนศ  พาค า) 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ชมรมผู้ปกครองละครู 
 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 
(นางสาวจันทร์แรม พรมทา) 

ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
(นายสุวัฒน์ แสงโสดา) 

ฝ่ายบริหารบุคคล 
(นางสาวสุรภา ยศปัญญา) 

 

ฝ่ายบริหารทัว่ไป 
(นายบุญร่วม  จันลา) 

-งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศกึษา 
-งานพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
-งานการวัดประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียน 
-งานวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพ
การศกึษา 
-งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 
-งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-งานพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
-งานนเิทศการศกึษา 
-งานแนะแนวการศกึษา 
-งานพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศกึษา 
-งานส่งเสริมความรู้ด้าน
วิชาการแก่ชุมชน 
-งานประสานความร่วมมือการ
พัฒนางานวิชาการกับ
สถานศกึษาอื่น 
-งานส่งเสริมสนับสนนุงาน
วิชาการ 
-งานส่งเสริมสนับสนนุงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงานอืน่ทีจ่ัดกร
ศึกษา 
-งานคัดเลอืกหนังสอืแบบเรียน
เพื่อใช้ในสถานศกึษา 
-งานอืน่ๆที่ได้รับมอบหมาย 

-งานจัดท าแผนปฏิบัติการใช้
จ่าย 
-งานจัดท าและเสนอขอ
งบประมาณ 
-งานจัดสรรงบประมาณ 
-งานอนุมัตกิารใชจ้่าย
งบประมาณ 
-งานตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมนิผลและรายงาน 
-งานระดมทรัพยากรเพือ่
การศกึษา 
-งานบริหารงานการเงิน 
-งานบริหารบญัช ี
-งานบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์ 
-งานอืน่ๆที่ได้รับมอบหมาย 

-การวางแผนอัตราก าลัง 
-งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
-งานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ 
-งานเสริมสร้างประสทิธิภาพ
บุคลากร 
-งานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ 
-งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชู
เกียรต ิ
-งานพัฒนาข้าราชการครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา 
-งานวนิัยและการรักษาวนิัย 
-งานออกจากราชการ 
-งานอืน่ๆที่ได้รับมอบหมาย 

-งานธุรการ 
-งานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
-งานพัฒนาระบบเครือข่าย
สารสนเทศ 
-งานจัดระบบบริหารและ
พัฒนาองค์กร 
-งานส่งเสริมสนับสนุนด้าน
วิชาการ งบประมาณและ
บุคลากร 
-งบประมาณและบุคลากร 
-งานจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
-งานรับนักเรียน 
-งานส่งเสริมประสานงาน
ทางการศึกษาในระบบ นอก
ระบบ และตามอัธยาศัย 
-งานประชาสัมพันธ์การศึกษา 
-งานประสานราชการกับเขต
พื้นที่การศึกษาหน่วยงานอื่น 
-งานบริการสาธารณะ 
-งานจัดระบบควบคุมภายใน 
-งานอาคารสถานทีแ่ละ
สภาพแวดล้อม 
-งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
-งานความสัมพันธ์กับชุมชน 
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
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3. ภารกิจของโรงเรียน 
3.1 ภารกิจหลัก 
 1. จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (ปฐมวัย) แก่เด็กในกลุ่มอายุ 5 ปี (เด็กเล็ก) ให้ได้รับการพัฒนา เพ่ือ
เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา โดยจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพอนามัย และกรพัฒนา
ร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
 2. จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่  3 ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
3.2 ภารกิจเสริม 
 1. ประสานความช่วยเหลือสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน องค์กรต่างๆด้านปัจจัย
สนับสนุนการจัดการศึกษา ทั้งงานด้านงบประมาณ บุคลากร แหล่งเรียนรู้ สิ่งก่อสร้างและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจน
กรให้บริหารสาธารณะ และร่วมกิจกรรมต่างๆกับชุมชน ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ 
 2. จัดโรงเรียนแกนน าโรงเรียนในฝัน 
 3. จัดโรงเรียนเป็นโรงเรียนทางเลือกตามแนวทฤษฎี Constructionism 
 4. จัดโรงเรียนเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) 
3.3 ผลงานดีเด่นของโรงเรียน ครู และนักเรียน 
โรงเรียน 

ที ่ รางวัล/เกียรติบัตร 
หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

ปีท่ีรับ 

1 ผลคะแนนทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 สพฐ. 2562 
2 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล สพฐ. 2562 
3 โรงเรียนสุจริต สพฐ. 2562 
3 รางวัลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2562 ระดับเขตตรวจราชการ 

สถานศึกษาประถมศึกษาขนาดกลาง รางวัลระดับคุณภาพ 
ระดับทอง ล าดับที่ 4 

สพฐ. 2562 

4 สถานศึกษาท่ีมีแนวปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) รองชนะเลิศ ล าดับ 3 
ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย 

กศจ.เลย 2562 

 

 

 

 

 



5 
 

 แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  

ครู 

ที ่ ชื่อรางวัล/ผลงานดีเด่น 
หน่วยงานที่

มอบ 
ปีทีร่ับ 

1 นายพิฆเนศ  พาค า  

รางวัลคุรุสภา ประจ าปี 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
สพฐ. 2562 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
กิจกรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพฐ. 2562 

2 นางสาวจันทร์แรม  พรมทา  
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจ าปี 2561 ชนะเลิศ
เหรียญทอง ระดับประเทศ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียน
สุขภาวะระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนการสอน 

สพฐ. 2562 

รางวัล “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2563 สพฐ. 2563 
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง (ล าดับที่ 29)    
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม. 1-3  
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพฐ. 2562 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง (ล าดับที่ 21)    
การแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับชั้น ม. 1-3  
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  

สพฐ. 2562 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง (ล าดับที่ 15)    
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา ระดับชั้น ม. 1-3  
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  

สพฐ. 2562 

3 นางสาวนวพร  กะกุค า 
รางวัล ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บรูณาการทักษะชีวิต ประจ าปี 2562 
ระดับเขตตรวจราชการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  รางวัลระดับทอง 
รองชนะเลิศ อันดับ 2  

สพฐ. 2562 

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจ าปี 2561 ชนะเลิศ
เหรียญทอง ระดับประเทศ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ 
 
 

สพฐ. 2562 
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ที ่ ชื่อรางวัล/ผลงานดีเด่น 
หน่วยงานที่

มอบ 
ปีทีร่ับ 

 นางสาวนวพร  กะกุค า (ต่อ) 
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง (ล าดับที่ 19)    
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม. 1–3  
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 

สพฐ. 2562 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน (ล าดับที่ 13)    
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ป.4–6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 69  

สพฐ. 2562 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการท าหนังสือเล่มเล็ก 
ระดับชั้น ม. 1–3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 

สพฐ. 2562 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเรียงร้อยถ้อย
ความระดับชั้น ม. 1–3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ  

สพฐ. 2562 

4 นางเอื้อมพร  ยศปัญญา 
รางวัล ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บรูณาการทักษะชีวิต ประจ าปี 2562 
ระดับเขตตรวจราชการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  รางวัลระดับทอง 
ชนะเลิศ อันดับ 1 

สพฐ. 2562 

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจ าปี 2561 ชนะเลิศ
เหรียญทอง ระดับประเทศ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียน
สุขภาวะระดับประถมศึกษา ด้านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการ
สอน 

สพฐ. 2562 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง (ล าดับที่ 15)    
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา YC ระดับชั้น ม. 1-3  
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  

สพฐ. 2562 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง (ล าดับที่ 21)    
การแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับชั้น ม. 1-3  
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  

สพฐ. 2562 

5 นางสาวโสรยา ผิลาออน   
รางวัล ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บรูณาการทักษะชีวิต ประจ าปี 2562 
ระดับเขตตรวจราชการ ระดับปฐมวัย รางวัลระดับทอง ชนะเลิศ อันดับ 1 
 
 

สพฐ. 2562 
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ที ่ ชื่อรางวัล/ผลงานดีเด่น 
หน่วยงานที่

มอบ 
ปีทีร่ับ 

 นางสาวโสรยา ผิลาออน (ต่อ) 
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจ าปี 2561 ชนะเลิศ
เหรียญทอง ระดับประเทศ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียน
สุขภาวะระดับปฐมวัย ด้านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

สพฐ. 2562 

ชนะเลิศ ล าดับ 1 ครูผู้สอนปฐมวัยที่มีแนวปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) 
ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย 

กศจ.เลย 2562 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง (ล าดับที่ 29)    
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม. 1-3  
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  

สพฐ. 2562 

รางวัล “ครูดี ในดวงใจ” ประจ าปี 2563 ระดับประเทศ  สพฐ. 2563 
6 นางล าพึง  บุญสิน   

รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจ าปี 2562 ระดับจังหวัด 
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

สพฐ. 2562 

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจ าปี 2561 ชนะเลิศ
เหรียญทอง ระดับประเทศ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ 

สพฐ. 2562 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง (ล าดับที่ 29)    
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม. 1-3  
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  

สพฐ. 2562 

รางวัล “ครูดี ศรีเมืองเลย” ประจ าปี 2563 สพฐ. 2563 
7 นางสาวสุรภา  ยศปัญญา 

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจ าปี 2561 รองชนะเลิศ
อันดับ 1เหรียญทอง ระดับประเทศ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

สพฐ. 2562 

รางวัล “ครูพระพฤหัส” ประจ าปี 2563 สพฐ. 2563 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง (ล าดับที่ 4)    
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น ระดับชั้น ม. 1-3  
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  
 

สพฐ. 2562 
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 แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  

ที ่ ชื่อรางวัล/ผลงานดีเด่น 
หน่วยงานที่

มอบ 
ปีทีร่ับ 

8 นางสาวกฤษณา  ยะติ 
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจ าปี 2561 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ 

สพป.เลย 3 2562 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง (ล าดับที่ 55)    
การแข่งขันการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป. 1-3  
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพฐ. 2562 

 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง (ล าดับที่ 37)    
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป. 1-3  
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพฐ. 2562 

 รางวัล “ครูดี ศรีเมืองเลย” ประจ าปี 2563 สพฐ. 2563 
9 นางสาววชิราภรณ์  อ่ินแก้ว  

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจ าปี 2561 รองชนะเลิศ
อันดับ 1 เหรียญทองระดับประเทศ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อน
ประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 

สพฐ. 2562 

ครฝูึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง (ล าดับที่ 23)    
การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ม. 1–3  
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพฐ. 2562 

รางวัล “ครูดี ศรีสองรัก” ประจ าปี 2563  สพฐ. 2563 
10 นางจีรภัทร  โสภา 

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจ าปี 2561 รองชนะเลิศ
อันดับ 1เหรียญทอง ระดับประเทศ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
ประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

สพฐ. 2562 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง (ล าดับที่ 29)    
การแข่งขันการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม. 1-3  
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  
 
 

สพฐ. 2562 
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 แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  

ที ่ ชื่อรางวัล/ผลงานดีเด่น 
หน่วยงานที่

มอบ 
ปีทีร่ับ 

 นางจีรภัทร  โสภา (ต่อ) 
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (ล าดับที่ 60)    
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับชั้น ม. 1-3  
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพฐ. 2562 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน (ล าดับที่ 52)    
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ป.1-ม. 3  
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพฐ. 2562 

11 นางสมเจต  พวงค า 
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (ล าดับที่ 60)    
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับชั้น ม. 1-3  
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพฐ. 2562 

12 นายบุญร่วม  จันลา 
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน (ล าดับที่ 52)    
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ป.1-ม. 3  
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพฐ. 2562 

13 นายพินิจ  พวงค า 
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง (ล าดับที่ 4)    
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น ระดับชั้น ม. 1-3  
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  

สพฐ. 2562 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน (ล าดับที่ 52)    
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ป.1-ม. 3  
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพฐ. 2562 

14 นางชลธิชาร์  แสงโสดา 
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน (ล าดับที่ 32)    
การแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ป.4-6  
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพฐ. 2562 

ครผูู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (ล าดับที่ 20)    
การแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ม. 1–3  
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
 

สพฐ. 2562 
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 แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  

ที ่ ชื่อรางวัล/ผลงานดีเด่น 
หน่วยงานที่

มอบ 
ปีทีร่ับ 

15 นางสาวฐาณุการณ์  ณัฐฏ์ณัฐกร 
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง (ล าดับที่ 29)    
การแข่งขันการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม. 1-3  
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพฐ. 2562 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง (ล าดับที่ 31)    
กิจกรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพฐ. 2562 

16 นางพิชญา  มาลา 
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง (ล าดับที่ 31)    
กิจกรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพฐ. 2562 

 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง (ล าดับที่ 9)    
กิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69  
ปีการศึกษา 2562 

สพฐ. 2562 

17 นายราชัญ  ยศปัญญา 
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง (ล าดับที่ 21)    
การแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับชั้น ม. 1-3  
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  

สพฐ. 2562 

18 นายเกรียงศักดิ์  นวลสวาท 
ครฝูึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง (ล าดับที่ 23)    
การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ม. 1–3  
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพฐ. 2562 

นักเรียน 

ที ่ ชื่อรางวัล/ผลงานดีเด่น 
หน่วยงานที่

มอบ 
ปีทีร่ับ 

1 เด็กชายกฤติภูมิ จันดาหาร 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง (ล าดับที่ 19)    
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม. 1–3  
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 

สพฐ. 2562 
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 แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  

ที ่ ชื่อรางวัล/ผลงานดีเด่น 
หน่วยงานที่

มอบ 
ปีทีร่ับ 

2 เด็กหญิงธัญฑิตา จันทศรี 
เด็กหญิงธาริกา จันทวงศ์ 
เด็กหญิงวิรัญญา แสงราช 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง (ล าดับที่ 29)    
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  
ระดับชั้น ม. 1-3  
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  

สพฐ. 2562 

3 เด็กหญิงฐิติรัตน์ แซ่สง    เด็กหญิงณัฐธิดา แก้ววาว 
เด็กหญิงพนิดา แซ่หยาง   เด็กหญิงอริสา แซ่ลี 
นางสาวอุษา จันทะคีรี 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง (ล าดับที่ 29)    
การแข่งขันการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม. 1-3  
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพฐ. 2562 

4 เด็กหญิงวนัชพร สิงห์ขรณ์ 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง (ล าดับที่ 55)    
การแข่งขันการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป. 1-3  
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพฐ. 2562 

5 เด็กหญิงซากุระ แซ่ซง       เด็กหญิงฐาณัจฉรา  พิมพ์เสนา 
เด็กหญิงฐนิดา เกตุทองมา   เด็กหญิงนลัทพร แสงราช 
เด็กหญิงนิภาภรณ์ นนทะโคตร    เด็กหญิงนุสิรา จันทะศรี 
เด็กหญิงปนัดดา ศรีแสง      เด็กหญิงปัญฏาพร สายประเสริฐ 
เด็กหญิงวริศรา พันทะนารี   เด็กหญิงเฟื้องฟ้า จันทะคีรี 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง (ล าดับที่ 31)    
การแข่งขันการประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ระดับชั้น ม. 1-3  
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพฐ. 2562 

6 เด็กหญิงลลิตา  ศรีชามก 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง (ล าดับที่ 37)    
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป. 1-3  
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพฐ. 2562 
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 แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  

ที ่ ชื่อรางวัล/ผลงานดีเด่น 
หน่วยงานที่

มอบ 
ปีทีร่ับ 

7 เด็กชายนนทชัย  จันทะคีรี 
เด็กชายวัชรินทร์  ศรีชามก 
เด็กชายสุพัฒน์  สิงห์ภา 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง (ล าดับที่ 23)    
การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ม. 1–3  
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพฐ. 2562 

8 เด็กหญิงศศินิภา  จันทะศรี   
 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง (ล าดับที่ 9)    

กิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69  
ปีการศึกษา 2562 

สพฐ. 2562 

9 นางสาวกรกมล  ช้างงาเนียม    เด็กหญิงนภาพร  ทิพโสต 
นางสาวนริศรา  นันทะพรม      เด็กหญิงสร้อยรัตน์ดา  ยิ้มละมัย 
นายเจษฎากร  มูลชาติ 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง (ล าดับที่ 15)    
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา YC ระดับชั้น ม. 1-3  
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพฐ. 2562 

10 เด็กหญิงนลินทิพย์  ชานุวัตร 
เด็กหญิงศุธิตรา  จันทะคีรี 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง (ล าดับที่ 4)    
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น ระดับชั้น ม. 1-3  
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพฐ. 2562 

11 เด็กชายคมสันต์  ยะตะนะ   เด็กชายธนาเทพ   แพทย์ไชโย 
เด็กชายธีรนัย  กุลาชัย       เด็กชายนวพล  ศรีบุญ 
เด็กชายพีรวิชญ์  ฤทธิ์ศักดิ์  เด็กชายวีรภัทร  ศรีบุญ 
เด็กชายศราวุฒ ิ ทองค า     เด็กชายศุภวิทญ์  สวงนศิลป์ 
เด็กชายอนุสรณ์  จันทะคีรี   เด็กชายเวคินต์  จันทะคีรี 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง (ล าดับที่ 21)    
การแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับชั้น ม. 1-3  
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพฐ. 2562 
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3.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 3.5.1.1 ตารางผลการประเมินคุณภาพเพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น ปีการศึกษา 2559-2561 

 
 
3.5.1.2 ตารางผลการประเมินคุณภาพเพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น ปีการศึกษา 2561 
 เปรียบเทียบระดับประเทศ ระดับสังกัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

 

ด้านภาษา
ด้านคิด
ค านวณ

ด้านเหตุผล
รวมทั้ง 3

ด้าน

ปีการศึกษา 2559 47.77 39.42 53.82 47.00

ปีการศึกษา 2560 53.61 39.49 47.22 46.77

ปีการศึกษา 2561 56.66 61.11 42.69 53.49
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 3.5.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) เปรียบเทียบระดับจังหวัดและระดับประเทศ 
ย้อนหลัง  3  ปี 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

 

 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ปีการศึกษา 2559 38.42 37.83 32.52 28.00

ปีการศึกษา 2560 45.75 45.29 43.00 26.47

ปีการศึกษา 2561 59.01 39.74 41.29 31.18
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ปีการศึกษา 2559 38.42 37.83 32.52 28.00
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ปีการศึกษา 2561 59.01 39.74 41.29 31.18
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4. งบประมาณการรายรับสถานศึกษา  ปีงบประมาณ  2563 (ข้อมูลจ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2562 และ 
ประมาณจ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2563) 
ที ่ รายการ จ านวนเงิน 
1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว 
  -  ระดับปฐมวัย  (1,700x57 คน) 96,900 00 
  -  ระดับประถมศึกษา  (1,900x154 คน) 292,600 00 
  -  ระดับมัธยมศึกษา (3,500x128 คน) 448,000 00 

 รวมงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว 837,500 00 
2 เงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี    
 2.1 ค่าหนังสือเรียน 984,022 00 

 2.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน 125,220 00 
 2.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 130,140 00 
 2.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 211,070 00 
 2.5 ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 262,000 00 
 รวมงบประมาณเงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี  1,712,452 00 
3 งบอ่ืน ๆ  (ถ้ามีโปรดระบุ) 

 งบโครงการอาหารกลางวัน จาก อปท. 844,000 00 
                          รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,393,952 00 
 การจัดสรรงบประมาณ: 

 1. จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายประจ าก่อน เช่น ค่าน้ า/ไฟ/โทรศัพท์ ค่าวัสดุ ค่าปรับปรุงซ่อมแซม    150,000 00 

 
2. ส่วนที่เหลือน ามาใช้จ่ายในโครงการพัฒนาฯ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ./สพป. 
/ข้อเสนอแนะของ สมศ./ความต้องการของ ร.ร.   3,243,952 00 

 รวม 3,393,952 00 
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ส่วนที่ 2  
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
ทิศทางการจัดการศึกษา 
 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น ก าหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการศึกษาให้สอดรับกับนโยบายการจัดการศึกษา
ของรัฐบาลสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นัยแห่งการเร่งรัด
คุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับองค์วามรู้และความก้าวหน้าให้ได้มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โดยการส่งเสริมรักการอ่านพร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น จัดระบบการจัดการ
ความรู้ สาระเพ่ิมเติมสอดรับหลักสูตรสถานศึกษาให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกบนพ้ืนฐานความเป็นท้องถิ่นและ
ความเป็นไทยยกระดับผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอน โดยวัดผลผ่านการทดสอบมาตรฐานระดับชาติ สร้างโอกาส
ทางการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างเสมอภาคและความเป็นธรรม ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนให้ก้าวล้ าน าเทคโนโลยี 
เปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนรู้ โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืนและสามารถสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารแนะน าองค์ความรู้ของ
ตนเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับมาตรฐานสากล 
ปรัชญา (Philosophy)   สุวิชาโน ภวังโหติ ผู้มีความรู้ดี เป็นผู้เจริญ 
สีประจ าโรงเรียน   สีฟ้า - ขาว 
วิสัยทัศน์ (Vision)   มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ   สืบสานภูมิปัญญา    พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม   
                           ก้าวล้ าเทคโนโลยี    มีวิถีชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจ (Mission) 
 1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหาและรัก
การอ่าน 
 3. พัฒนาและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา ในการจัดการเรียนรู้ 
 4. ระดมทรัพยากรในชุมชน เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
 5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม 
 6. ส่งเสริมการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
 7. สนับสนุนการออกก าลังกาย เพื่อพัฒนาสุขภาพทางการและสุขภาพทางจิตของผู้เรียน 
 8. สร้างจิตส านึกผู้เรียนในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิใจในความเป็นไทย 
 9. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวินัย ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 10. ปลุกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
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เป้าประสงค์ 
 1. ทุกชั้นเรียนจัดการศึกษาได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 2. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาภาคเรียนละอย่างน้อย 1 ครั้ง 
 3. แผนปฏิบัติการของโรงเรียนเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนและคณะครูทุกคน 
 4. บุคลากรในโรงเรียนทุกคนมีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ 
 5. บุคลากรจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 6. บุคลากรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่กระบวนการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 7. บุคลากรในโรงเรียนทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม 
 8. จัดให้มีการเผยแพร่ผลงานของโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 9. ผู้มีหน้าที่และผู้ที่ได้รับมอบหมาย ท าการก ากับ ติดตาม และนิเทศอย่างสม่ าเสมอ 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
คุณลักษณะอังพึงประสงค์ 
 1. ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
 7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ 
 9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามรพะราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ร.9 รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย  จ าหน่ายและพร้อมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมพ่ายแพ้ตออ านาจฝ่ายต่ า มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตาม
หลักของศาสนา 
 12. ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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กลยุทธ์โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 
 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกรระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยี
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
 2. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให้สมารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกรระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถทาง
เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้
 1.1 ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงขึ้น 
 1.2 จัดระบบประกันคุณภาพภายใน 
 1.3 เตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก 
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.1 จัดกิจกรรมคุณธรรมน าความรู้ที่เชื่อมโยงสู่การเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ 
 2.2 ให้ความส าคัญแก่การน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพพียงสู่การปฏิบัติ 
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
 3.1 รณรงค์ให้เด็กได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคน และการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ครบ 12 ปีอย่างมีคุณภาพ 
 3.2 ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคน 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สมารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
 4.1 พัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 
 4.2 จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
 4.3 น าข้าราชการครูศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาตนเอง 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 5.1 จัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและสดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของชุมชน 
 5.2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาของเครือข่ายผู้ปกครอง ชมรมครู และองค์กรนักเรียน 
 5.3 ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 1. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยี 
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้    
 3. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     
 4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให้สามารถจัดการเรียนรู้และให้บริการอย่างมีคุณภาพ 
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กลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมี
คุณภาพ  
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 
 3.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพและเป็น
กลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
 5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการท างานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ 
บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอ านาจและ ความรับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษา 
 6. พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตามบริบท
ของพ้ืนที 
 7.หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา การพัฒนาทักษะการ
สร้างอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และในพ้ืนที่พิเศษ  
    3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในรูปแบบใหม่  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการ 
ของการพัฒนาประเทศ 
    1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน 
และการพัฒนาประเทศ 
    2. พัฒนาทักษะและสมรรถนะของก าลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
    3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของ
กระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน 
    4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและแก้ไขปัญหาสังคม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   
 1. ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน กิจกรรม

เสริมทักษะในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และสอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 2. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนในทุกระดับและประเภทการศึกษาให้

มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
 3. ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครู อาจารย์ อย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับความต้องการ ในการจัด

การศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา 
 4. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณลักษะที่พึงประสงค์ มีความเป็นพลเมือง 

และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม   
  1. เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตอบสนอง 
ความต้องการผู้เรียนทุกช่วงวัยและผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
  2. ระดมทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับและประเภทการศึกษา 
  3. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
  4. พัฒนากระบวนการจัดท าระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ และระบบ             
การรายงานผลของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาท่ีเป็นเอกภาพ  
เป็นปัจจุบันและมีมาตรฐานเดียวกัน 
  5. เร่งสร้างระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
 6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับความสนใจ 
และวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผู้เรียนมีจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม  
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตส านึกและพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมของคนทุกช่วงวัย 
ในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ             
ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
 1. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษาและสร้างเครือข่าย/ 
ความเป็นภาคีหุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
  2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาทั้งในระดับส่วนกลาง และในพ้ืนที่ระดับภาค/
จังหวัด ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
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 3. ปรับปรุงกลไกและการบริหารจัดการองค์กรให้ทันสมัย เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลง คล่องตัว มี
ประสิทธิภาพ 
 4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2561  มีจ านวน 3 มาตรฐาน  ได้แก ่
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจดัการ 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลีย่น 
  ความคิดเห็น และแก้ปญัหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านยิมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสงัคม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสยัทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบดา้นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุม่เป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมคีุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจดัการและการจัดการเรยีนรู ้
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มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏบิัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรยีนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรยีน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรยีนรู้ 

 
การวิเคราะห์สถานภาพโรงเรียน 

 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น ได้ตระหนักถึงปัจจัยของสภาพแวดล้อมที่มีบทบาทต่อการด าเนินงานของสถานศึกษา 
เพราะเป็นข้อมูลที่สมดุลในกรประเมินผลและการพัฒนาให้เป็นไปในทิศทางที่ก าหนด ทั้งตามความต้องการของ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น ที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชน ดังนั้นคณะกรรมการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่จะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสถานศึกษาก าหนดสภาพแวดล้อมเป็น 2 บริบท คือ 
 1. สภาพแวดล้อมภายนอก  เป็นบริบทที่สถานศึกษาไม่สามารถควบคุมได้หรือควบคุมได้ในระยะสั้น ๆ ซึ่ง
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้วยหลัก  C-PEST ประกอบด้วย 
   1.1 ปัจจัยด้านลูกค้าหรือผู้รับบริการ (Customer) 
  1.2 ปัจจัยด้านสถานการณ์ทางงการเมือง (Political) 
  1.3 ปัจจัยด้านสภาพเศรษฐกิจ (Economic) 
  1.4 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม (Environment) 
  1.5 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม (Social) 
  1.6 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological) 
 2. สภาพแวดล้อมภายใน เป็นบริบทที่สถานศึกาสามารถควบคุมปัจจัยเหล่านี้ได้อยู่ที่การบริหารและจัดการ
ตามสภาพตามความเหมาะสมของสถานศึกษา ซึ่งวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ด้วยหลัก 7Ss (Mc Kinsey)  ประกอบด้วย 
  2.1 ปัจจัยด้านยุทธศาสตร์ (Strategy) 
  2.2 ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การบริหารงานของสถานศึกษา (Structure) 
  2.3 ปัจจัยด้านระบบองค์การ (System) 
  2.4 ปัจจัยด้านทักษะบุคลากร (Skill) 
  2.5 ปัจจัยด้านคุณค่าร่วมในองค์การ (Shared Values) 
  2.6 ปัจจัยด้านบุคลากร (Staff) 
  2.7 ปัจจัยด้านรูปแบบการน าองค์การ (Style) 
 การจัดการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งบริบทของสภาพแวดล้อมทั้ง 2 บริบท ย่อมมีอิทธิพลที่จะเอ้ือและไม่เอ้ือ
ต่อกระบวนการบริหารและจัดการ การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาส าคัญว่าการจัดการศึกษาเป็นโอกาส (กลยุทธ์เชิงบวก) 
หรือเป็นอุปสรรค (กลยุทธ์เชิงลบ) และคณะกรรมการสามารถวิเคราะห์ปัจจัยโดยสรุป ดังนี้ 
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บริบทของสภาพแวดล้อมภายนอก 
 ตัวแปรที่เป็นปัจจัยส าคัญด้านโอกาส คือจากสถิติการรับนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อ
โรงเรียนให้ความไว้วางใจต้องการให้บุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนมากขึ้นทุกปี องค์กรเครือข่ายผู้ปกครองและศิษย์
เก่าให้ความร่วมมือสนับสนุนการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนทุนและ
ทรัพยากรเพ่ือพัฒนาโรงเรียน ผู้น าชุมชนให้ความส าคัญกับการป้องกันเฝ้าระวังพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเยาวชนที่
อาจเกิดปัญหาเยาวชนได้ ซึ่งชุมชนโดยรอบโรงเรียนเป็นชุมชนขนาดเล็ก มีการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมีการน าเอา
เทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจ าวัน ชุมชนมีแห่งเรียนรู้มาก การคมนาคมในชุมชนมีความสะดวก โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชน
ที่มีรายได้ค่อนข้างดี คนในชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและให้ความช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนอย่างเต็มที่ ด้าน
แนวนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ต้องการพัฒนาโรงเรียนยกระดับเป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล 
ส่งเสริมการจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอน ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนในด้านทักษะวิชาการ ส่งเสริมผู้เรียนด้านภาษา 
 ด้านอุปสรรค ปัญหานักเรียนส่วนใหญ่มาจากนอกเขตพื้นที่บริการโรงเรียน และห่างไกลกันมากไม่สมารถ
ติดตามได้ทั่วถึง ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีรายได้น้อยและว่างงาน หันไปประกออบอาชีพในโรงงาน ประกอบอาชีพ
รับจ้าง ละทิ้งอาชีพเดิม พ่อแม่ไม่มีเวลาให้กับลูกท าให้เด็กขากความอบอุ่นและก่อให้เกิดปัญหาเยาวชน ครอบครัวส่วน
ใหญ่อย่าร้างกันให้เด็กอยู่กับ ปู่ ย่า ตา ยาย ซึ่งอายุมาก ส่วนใหญ่ไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียน 
บริบทของสภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง (SWOT) 
 โรงเรียนมีการจัดระบบบริหารการจัดการศึกษาเป็นไปตามโครงสร้างโรงเรียนผู้น าการเปลี่ยนแปลงการ
กระจายอ านาจ มีโครงสร้างการบริหารงานและสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน ก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และ
เป้าหมายภารกิจที่ชัดเจน สอดคล้องกับแนวนโยบายทุกระดับทางของกระทรวงศึกษาธิการ และแนวนโยบายของ
รัฐบาล ตลอดจนสนองความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้พัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพความสามารถ ความถนัดความสนใจของผู้เรียน เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มรกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละงานอย่างชัดเจน ผู้บริหารใช้หลักธรรมมาภิบาลและมีการกระจายอ านาจในการบริหารงาน มี
การน าระบบ IT เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานและติดต่อสื่อสาร บุคลากรส่วนมากมีความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพครู
มานาน มีความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะทาง มีความรักและความผูกพันในวิชาชีพครูและโรงเรียน ครูส่วนมาก
เป็นคนในชุมชน เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียน รับผิดชอบและทุ่มเทให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถ บุคลากรได้รับการพัฒนาส่งเสริมทั้งด้านวิทยฐานะและสวัสดิการ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนมีความ
สะอาดร่มรื่นสวยงาม มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนได้รับการับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน 
นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ กล้าคิดกล้าแสดงออก 
จุดอ่อน 
 โรงเรียนขาดการทบทวน SWOT ในการจัดท ายุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง หรือ
นโยบายที่เปลี่ยนแปลงใหม่ โรงเรียนมีแผนงานโครงการใหม่ ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลแบ่งงานบ่อย ๆ ขาดความต่อเนื่อง 
งานบางอย่างต้องใช้บุคลากรร่วมกับงานอ่ืนท าให้การปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล การมอบหมายงาน
บางครั้งไม่ตรงกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ ระเบียบปฏิบัติบางอย่างที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
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การประสานงานระหว่างฝ่ายงานโรงเรียนยังขาดการส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน บุคลากรขาดการฝึกอบรมและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่วนมากวิธีการสอนแบบเก่า ท าให้นักเรียนเบื่อหน่ายในการเรียน ครูขาดการแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ทักษะประสบการณ์การสอนให้กับครูรุ่นใหม่ ๆ ท าให้ครูรุ่นใหม่ขาดทักษะประสบการณ์ไม่พัฒนาการสอน ขาดความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ขาดการวางแผนบุคลากร กรณีเกษียณอายุ
ราชการหรือลาออกก่อนก าหนด จ านวนบุคลากรยังขาดเกณฑ์ ไม่สามารถรองรับโครงการใหม่ๆที่เพ่ิมขึ้นเนื่องจากขาด
ทรัพยากร วัสดุอุปกรณ์และงบประมาณท่ีไม่เหมาะสมเพียงพอ 
การหลอมสรุปเฉพาะประเด็นที่ส าคัญ 
จุดแขง็และโอกาส 
 โรงเรียนมีระบบการบริหารการจัดการศึกษาเป็นไปตามโครงสร้างโรงเรียน มีการก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ 
และเป้าหมายภารกิจที่ชัดเจน ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน ท าให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
เกิดความศรัทธาและเชื่อมั่น โดยทางโรงเรียนมุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพความสามารถ ความ
ถนัดและความสนใจ อีกท้ังมีองค์กรเครือข่ายผู้ปกครองและศิษย์เก่า รมทั้งชุมชนให้ความร่วมมือสนับสนุนการจัด
การศึกษาเป็นอย่างดี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนทุนและทรัพยากรเพ่ือพัฒนาโรงเรียน โดยทาง
โรงเรียนมีการน าระบบ IT เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานและติดต่อสื่อสาร บุคลากรส่วนมากมีความรู้ประสบการณ์ใน
วิชาชีพครูมานาน มีความรู้ความสามารถทักษะเฉพาะทาง ครูส่วนมากเป็นคนต่างจังหวัด แต่ให้ความร่วมมือและทุ่มเท
ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ด้านผู้น าชุมชนให้ความส าคัญกับการป้องกันเผ้าระวังพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ของเยาวชนในชุมชนที่อาจเกิดปัญหาแก่เยาวชนได้ ชุมชนโดยรอบโรงเรียนเป็นชุมชนขนาดเล็ก มีแหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น การคมนาคมในชุมชนมีความสะดวก โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนที่ค่อนข้างดี คนในชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกันและให้ความช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
จุดอ่อนและโอกาส 
 โรงเรียนมีแผนงานโครงการใหม่ ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงแบ่งงานบ่อย ๆ ขาดความต่อเนื่อง และการมอบหมาย
หน้าที่บางครั้งไม่ตรงกับความสามารถท าให้การปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล บุคลากรขาดการ
ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ครูขาดการแลกเปลี่ยนทักษะประสบการณ์การสอนซึ่งกันและกัน ท าให้ครู
รุ่นใหม่ขาดประสบการณ์ ขาดความรักความสามารถในการใช้เทคโนโลยีพัฒนาการสอน ขาดการวางแผนเรื่องบุคลากร 
การจัดสรรทรัพยากรคน วัสดุปกรณ์และงบประมาณไม่เพียงพอ ต่อการจัดท าโครงการต่างๆ ดังนั้น องค์กรเครือข่าย
ผู้ปกครองและคนในชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงให้การสนับสนุนทุนและทรัพยากรในการพัฒนาโรงเรียน
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับเป็นโรงเรียนที่มีการพัฒนา 
จุดแข็งและอุปสรรค 
 โรงเรียนที่การจัดระบบบริหารการจัดการศึกษาเป็นไปตามโครงสร้างโรงเรียน การจัดการศึกษาสอดคล้องกับ
แนวนโยบายทุกระดับทางของกระทรวงศึกษาธิการ และแนวนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนสนองความต้องการของ
ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้พัฒนาตนเองตามศักยภาพความสามารถ ความถนัดและความสนใจ
ของผู้เรียนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนมีความสะอาดร่มรื่นสวยงาม มีบรรยากาศเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ กล้าคิดกล้าท ากล้า
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แสดงออก ท าให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนเกิดความศรัทธาและเชื่อมั่นส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาในโรงเรียนเพ่ิมมาก
ขึ้น แต่นักเรียนส่วนใหญ่ที่เข้ามาศึกษาในโรงเรียนจะมาจากหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียง ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้น้อย
และว่างงาน ไม่มีเวลาให้กับลูกท าให้เด็กขาดความอบอุ่นและก่อให้เกิดปัญหาเยาวชน ครอบครัวบางส่วนอย่างร้างกัน 
ท าให้เด็กต้องอยู่กับ ปู่ ย่า ตา ยาย ซึ่งอายุมาก ท าให้การติดต่อสื่อสารระหว่างบ้านและโรงเรียน ไม่ค่อยประสบ
ความส าเร็จขาดการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของสถานศึกษากับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา การจ ากัดอัตราก าลังของ
ภาครัฐท าให้ขาดบุคลากรในสถานศึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นโยบายด้านส่งเสริมการศึกษายังให้ความส าคัญ
น้อยกว่าด้านอ่ืนๆ ไม่มีความเข้าใจในการจัดระบบการศึกษาท าให้การปฏิรูปการศึกษาล่าช้า 
จุดอ่อนและอุปสรรค 
 นักเรียนส่วนใหญ่มาจากหมู่บ้านในเขตใกล้เคียงไม่ห่างไกลกันมากนัก ไม่สามารถติดตามได้ทั่วถึง ครอบครัว
ส่วนใหญ่อย่างร้างกันท าให้เด็กอยู่กับ ปู่ ย่า ตา ยาย หรือญาติซึ่งมีอายุมากไม่ค่อยมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 
ประชาชนในชุมชนมีความแตกต่างในสถานะทางสังคม มีศักยภาพทางเศรษฐกิจต่างกันท าให้เกิดความไม่เสมอภาคทาง
การศึกษา นโยบายด้านส่งเสริมการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังให้ความส าคัญน้อยกว่าด้านอ่ืน ๆ นโยบาย
การจัดอัตราก าลังของภาครัฐท าให้ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สถานศึกษาขาดบุคลากรประจ าที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ซึ่งเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วขาดการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของสถานศึกษา
กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กฎหมายและระเบียบทางราชการล้าหลังไม่เอ้ือต่อด้านการศึกษา บุคลากรขาดการ
ฝึกอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ใช้วิธีการสอนแบบเก่าท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน ครูขาดการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะประสบการณ์การสอนระหว่างกัน ครูรุ่นใหม่ขาดทักษะประสบการณ์ ไม่พัฒนากาสอนขาด
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ การจัดสรรงบสนับสนุนและวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ 
ผลการประเมินสถานภาพของสถานศึกษา 
 จากการวิเคราะห์องค์กรโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น ผลปรากฏว่า อยู่ในทิศทางที่บริบทของสภาพแวดล้อมภายนอก
เป็นโอกาส บริบทของสภาพแวดล้อมภายในเป็นจุดแข็งวิเคราะห์แล้วอยู่ในลักษณะที่เอ้ือและเด่นต่อการขยายโอกาส
และการขยายงาน ซึ่งปัจจัยภายนอกที่เป็นก าลังส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุน เพ่ือให้โรงเรียนและผู้เรียนพัฒนา
เต็มรูปแบบอย่างมีคุณภาพทุก ๆ ด้าน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคลากรสนับสนุนกระจายอ านาจบริหารจัดการ 
สนับสนุนระบบประกันคุณภาพภายใน พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ ตลอดจนความ
ต้องการของผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีคุณภาพ มุ่งเน้นให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
ระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต ประหยัด ปฏิบัติตามหลักศาสนา บ าเพ็ญประโยชน์มีจิตสาธารณะ และสุขภาพแข็งแรงได้
มาตรฐานของเด็กไทย บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย มีการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น มีทักษะชีวิตและทักษะในการตัดสินใจ 
สามารถด ารงตนเป็นพลเมืองที่ดีในสังคม 
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สภาพความส าเร็จที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2562 
 นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้อย่างเต็มที่ มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น และนักเรียนร้อยละ 80 มีผลการประเมิน
ความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีขึ้นไป นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานเฉลี่ยเพ่ิมสูงขึ้น 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ กิจกรรม โครงการ กลยุทธ์ 
1. ร้อยละความพอเพียงของงบประมาณท่ีได้รับ
การจัดสรร 

-ส ารวจประมาณการค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค (ค่าน้ า,ค่าไฟ
,ค่าโทรศัพท,์ไปรษณีย์,ค่าน้ ามันรถ) ค่าซ่อมแซมและงบส ารอง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆประชุมวางแผน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
-วางแผนจัดสรรงบประมาณ 

บริหารจัดการ
โรงเรียน 

สพฐ.ข้อที่ 1,4 สพป.
เลย.3 ข้อที่ 
สถานศึกษา ข้อที่  

1. ร้อยละของโครงการที่ประสบผลส าเร็จ 
2.บุคลากรทุกฝ่ายทีมี่ส่วนร่วมในการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 

-ประชุมคณะครูและคณะกรรมการจัดท าเพ่ือชี้แจงแนวทางการ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและมอบหมายภาระงาน 
-ตรวจสอบความถูกต้องแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
-น าร่างแผนปฏิบัติการให้คณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือพิจารณา
ขอความเห็นชอบ 
-จัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปี 
-ประเมินผล/สรุปรายงานผลการด าเนินการโครงการ 

จัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 2562 

สพฐ.ข้อที่ 5 สพป.
เลย.3 ข้อที่ 
สถานศึกษา ข้อที่ 

1. ร้อยละของนักเรียนระดับอนุบาล-ม.3 ได้รับ
หนังสือแบบเรียน 
2. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับอุปกรณ์การเรียน 
3. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณค่าเครื่องแบบนักเรียน 

 
 

-ประชุมคณะครูเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ  
 
-แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานแต่ละประเภท 
-ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบ 

เรียนฟรีอย่างมี
คุณภาพ 

สพฐ.ข้อที่ 1,4 สพป.
เลย.3 ข้อที่ 
สถานศึกษา ข้อที่  
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ กิจกรรม โครงการ กลยุทธ์ 
1. ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัย ที่มี
พัฒนาการทั้ง 4 ด้านอย่างเหมาะสมกับวัย 
2.ร้อยละของนักเรียนที่มีความพึงพอใจต่อการ
จัดกิจกรรม ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
นอกสถานศึกษาของเด็กปฐมวัย 
3. ร้อยละของนักเรียนที่มีความพึงพอใจต่อการ
ปรับปรุงสนาม และเครื่องเล่นสนาม ของเด็ก
ปฐมวัยทุกคน 
4. ร้อยละของนักเรียนที่มีความพึงพอใจในการ
ปรับปรุงห้องเรียน ห้องศูนย์สื่อและห้องน้ าของ
เด็กปฐมวัย 

-กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ห้องเรียน 
-กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 
-กิจกรรมฝึกทักษะนักอ่านน้อย 
-กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 

พัฒนาระดับ
คุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน
ปฐมวัย 

สพฐ.ข้อที่ 1 สพป.
เลย.3 ข้อที่ 
สถานศึกษา ข้อที่ 

1. ร้อยละของผู้เรียนทุกคนมีนิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้และสื่อต่างๆรอบตัว 
2. ร้อยละของผู้เรียนทุกคน มีทักษะในการอ่าน 
ฟัง ดู พูด และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้
เพ่ิมเติม 
3. ร้อยละของผู้เรียนทุกคนมีความสามารถใน
การสรุปความคิดที่ได้จากการอ่าน การฟัง ดู 
และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิด
ของตนเอง 
4. ร้อยละของผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและผลทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 

-ประชุมคณะครูผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพ่ือ
วางแผนและพัฒนา 
-กิจกรรมสัมมนาครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ือ
วางแผนและพัฒนา 
-กิจกรรมสัมมนาครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ือ
วางแผนจัดการเรียนรู้ ชั้น ป.1-ม.3 
-กิจกรรมพัฒนาทักษะ การอ่านการท่องบทอาขยาย การเขียนค า
พ้ืนฐานและค าใหม่ในบทเรียน 

พัฒนาการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

สพฐ.ข้อที่ 1 สพป.
เลย.3 ข้อที่ 
สถานศึกษา ข้อที่ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ กิจกรรม โครงการ กลยุทธ์ 
5. ร้อยละของผู้เรียนทุกคน มีความรู้และทักษะ
ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ตั้งไว้  
6. ครูในกลุ่มสาระภาษาไทยได้รับการอบรม 
สัมมนา ร้อยละ 80 

-กิจกรรมพัฒนาทักษะการจับใจความส าคัญ การคิดวิเคราะห์ 
จากการฟัง การพูด การอ่าน เรื่องบทความ นิทาน สื่อต่างๆ 
-กิจกรรมวันส าคัญภาษาไทย 

พัฒนาการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

สพฐ.ข้อที่ 1 สพป.
เลย.3 ข้อที่ 
สถานศึกษา ข้อที่ 

1. ร้อยละของผู้สินคณิตศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนา 
2.ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 
3. ร้อยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะส าคัญตามท่ี
หลักสูตรก าหนด 
4. ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการ
อ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนรายวิชาคณิตศาสตร์ 

-การพัฒนาผู้สอนคณิตศาสตร ์
-จัดท าแบบทดสอบเพื่อประเมินตวัช้ีวัดคณิตศาสตร์ ช้ัน ป.6 
-จัดอบรมโปรแกรม GPS ให้กับครผูู้สอนคณิตศาสตร์และตัวแทนนักเรียน
ช้ัน ป.4-ม.3 ห้องละ 2 คน 
-จัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อเตรยีมความพร้อมในการประเมินระดับ
ท้องถิ่นและระดับชาต ิ
-จัดท าแบบฝึกสูตรคณูส าหรับนักเรียนช้ัน ป.2-ม.3 
-จัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดการเรยีนการสอนกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ชั้น 1-ม.3 

พัฒนายกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

สพฐ.ข้อที่ 1 สพป.
เลย.3 ข้อที่ 
สถานศึกษา ข้อที่ 

1. ร้อยละของผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทาง
วิทยาศาสตร์ผ่านตามเกณฑ์ 
2. ร้อยละของผู้เรียนทุกคนมีผลการประเมินการ
อ่านคิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
 3. ร้อยละของผู้เรียนทุกคนมีสมรรถนะตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
4. ร้อยละของนักเรียนทุกคนมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดี 
 
 

-ยกระดับผลสัมฤทธิ์ และเตรียมความพร้อมทดสอบระดับ
ท้องถิ่นและระดับชาติ 
-พัฒนาสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.1-ม.3 
-กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ อบรมครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
เรื่อง การสร้างแบบทดสอบ 
 

พัฒนายกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

สพฐ.ข้อที่ 1 สพป.
เลย.3 ข้อที่  
สถานศึกษา ข้อที่ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ กิจกรรม โครงการ กลยุทธ์ 
1.ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
2.ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมอันพึงประสงค์ระดับผ่านขึ้นไป 
3.ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถการอ่าน
ติดและเขียนระดับผ่านขึ้นไป 
4.ร้อยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียนระดับผ่านขึ้น 
5.ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

-กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
-กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย 

พัฒนายกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา 

สพฐ.ข้อที่ 1และ 2 
สพป.เลย ข้อที่ 
สถานศึกษาข้อที่ 

1.สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 
2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะ 

-กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะ 
-กิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานทางศิลปะ 
-การพัฒนาสื่อการเรียนกลุ่มสาระศิลปะ 

ส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพสู่ความ
เป็นเลิศ 

สพฐ.ข้อที่ 3และ 4 
สพป.เลย ข้อที่ 
สถานศึกษาข้อที่ 

1.ร้อยละนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น มีสุขนิสัย
ในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ
ตามความเหมาะสม 
2.ร้อยละนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น มีน้ าหนัก
ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายภาพตามเกณฑ์ 
3.ร้อยละนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น มีสุขนิสัย
ที่ดี รักการออกก าลังกาย 
 

-กีฬาสีประจ าปีการศึกษา 2562 
-กีฬากลุ่มเครือข่ายกกสะทอน 
-พัฒนาสื่อและวัสดุการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
-พัฒนาทักษะกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
-การทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน 
-พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

พัฒนายกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

สพฐ.ข้อที่ 1 
สพป.เลย ข้อที่ 
สถานศึกษาข้อที่ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ กิจกรรม โครงการ กลยุทธ์ 
4.ร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสุข
ศึกษาและพลศึกษาของนักเรียน 
5.ร้อยละของนักเรียน สามารถเล่นกีฬาตาม
ความถนัดได้อย่างน้อย 1 ชนิดกีฬา 

   

1.ร้อยละของนักเรียนได้เรียนภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ)จากเจ้าของภาษา 
2.ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาต่างประเทศเพ่ิมขึ้น 
3.ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

-ปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษา 
-กิจกรรม (Morning Talk) 
-กิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ เตรียมความ
พร้อมเพ่ือรองรับปารกระเมินระดับชาติ 
-กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ (English camp) นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 

พัฒนายกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษา
ภาษาต่างประเทศ 

สพฐ.ข้อที่ 1 
สพป.เลย ข้อที่ 
สถานศึกษาข้อที่ 

-ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นทุกคน
ได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถในด้านการ
คิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา 
-ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นทุกคน
มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสเรียนรู้สร้าง
ชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและมีผลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐาน 
-ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นทุกคน
ที่ได้รับการฝึกทักษะในการท างานรักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต 
 

-ฝึกทักษะการท างานในบ้าน งานประดิษฐ์ งานเกษตร โดยจัดหา
วัสดุฝึกปฏิบัติงานของนักเรียนชั้น ป.1-ม.3 
-ส่งเสริมกระบวนการคิด การแก้ปัญหา โดยใช้โปรแกรม E-book 
ในการฝึกทักษะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3- 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยจัดท าเป็นคู่มือการใช้โปรแกรม E-book 
ประกอบแบบฝึกทักษะ 
 
 

พัฒนายกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

สพฐ.ข้อที่ 1 
สพป.เลย ข้อที่ 
สถานศึกษาข้อที่ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ กิจกรรม โครงการ กลยุทธ์ 
ร้อยละของผลงานนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 
ได้รับการคัดเลือกส่งประกวดในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
เผยแพร่สูงสาธารณชนจากการศึกษาดูงาน 
รวมทั้งจัดนิทรรศการแสดงงาน 

-จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนชั้น ป.1-ม.3 
-ยกระดับผลสัมฤทธิ์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โดยจัดท าแบบฝึกอ่าน คิดวิเคราะห์ 

  

1.ร้อยละของนักเรียนทุกคนสามารถน าความรู้ 
ทักษะและทัศนคติท่ีดีไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
2.ร้อยละของนักเรียนน าความรู้และทักษะใน
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
3.ร้อยละของนักเรียนเกิดการอนุรักษ์หวงแหน 
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติใน
ท้องถิ่น 

-กิจกรรม Day Camp ลุกเสือเนตรนารี 
-กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีบ าเพ็ญประโยชน์ 
-การอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  
-กิจกรรมชุมนุมตามความสมัครใจ 
-กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์/จิตสาธารณะ 
-กิจกรรมวันส าคัญ 
-กิจกรรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
-กิจกรรมลูกเสือเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

สพฐ.ข้อที่ 1 
สพป.เลย ข้อที่ 
สถานศึกษาข้อที่ 

1.ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ม.3 
ได้รับการวัดประเมินผลทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.ร้อยละของสถานศึกษามีข้อสอบกลางครบทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น 
3.ร้อยละขงสถานศึกษามีระบบการวัด
ประเมินผลการศึกษาที่มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพในทุกระดับชั้นและเป็นปัจจุบัน 
 

-พัฒนาเครื่องมือวัดผลโรงเรียน 
-จัดซื้อแบบทดสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับประเทศ 
-พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลครอบคลุมมีความทันสมัย
และทันต่อการใช้งาน 
-แบบประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

พัฒนางานวัด
ประเมินผล 

สพฐ.ข้อที่ 1,4 
สพป.เลย ข้อที่ 
สถานศึกษาข้อที่ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ กิจกรรม โครงการ กลยุทธ์ 
1.ร้อยละของครูที่ได้รับการนเทศภายในจาก
ผู้บริหาร 
2.ร้อยละของครูที่เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผลการนิเทศภายใน 
3.ร้อยละของครูปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน 
4.ร้อยละของครูที่มีความพึงพอใจต่อวิธีการนิเทศ
ภายใน 

-จัดกิจกรรมนิเทศภายใน นิเทศภายใน
โรงเรียน 

สพฐ.ข้อที่ 4 
สพป.เลย ข้อที่ 
สถานศึกษาข้อที่ 

1.ร้อยละของครูสามารถจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่
หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด
ความสามารถและความสนใจ 
2.ร้อยละของครูสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ
ความสามารถความถนัดและความสนใจของ
ผู้เรียน 
3.ร้อยละของครูมีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และจัดท าเครื่องมือวัด
ประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 
4.ร้อยละของครู ได้เข้าร่วมอบรมการปรับ
หลักสูตรสถานศึกษา 
5. ร้อยละของครูได้เข้าร่วมสัมมนาการใช้
หลักสูตรตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 

-อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนบ้าน 
ห้วยมุ่น 
-จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
-จัดกิจกรรมชุมนุมนักเรียนชั้น ป.1-ม.3 
-นิเทศกรใช้หลักสูตร 
-ประชุมสัมมนาสรุปปัญหาการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 

การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและ
การจัดการเรียนรู้ 

สพฐ.ข้อที่ 4 
สพป.เลย ข้อที่ 
สถานศึกษาข้อที่ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ กิจกรรม โครงการ กลยุทธ์ 
6.ร้อยละของครูนักเรียนและผู้ปกครองที่มีความ
พึงพอใจในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 

   

1.ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
2.ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับสากล 
3.ร้อยละของครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตน
เออย่างต่อเนื่อง 
4.ร้อยละของผู้ปกครองและชุมชนที่เข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

   

1.ผลการตรวจสอบสภาพบรรยากาศห้องสมุด
โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นที่ได้รับการปรับปรุง 
2.ผลการตรวจสอบจ านวนหนังสือในห้องสมุด
โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 
3.ร้อยละของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 –ม.3 ที่ได้
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการค้นคว้า 
4.ร้อยละ 80 ของผู้ใช้บริการห้องสมุดมีความพึง
พอใจต่อบรรยากาศและการให้บริการ 
5.จ านวนหนังสือมีเพียงพอต่อ.ผู้ใช้บริการ 

-จัดบรรยากาศภายในและปรับภูมิทัศน์บริเวณห้องสมุดให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 
-จัดระบบหนังสือห้องสมุด 
-จัดป้ายนิเทศ ประชาสัมพันธ์ พัฒนาจัดหาสื่อประจ าห้องสมุด 
-จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการค้นคว้า 

การพัฒนาห้องสมุด
ส่งเสริมการอ่าน
และการค้นคว้า 

สพฐ.ข้อที่ 1 
สพป.เลย ข้อที่ 
สถานศึกษาข้อที่ 

1.ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่มีส่วนร่วม
ในการสร้างเครื่องมือการประเมินคุณภาพ และ
ประเมินคุณภาพภายใน 
 

-สร้างคลังข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับงานประกันคุณภาพภายใน 
-จัดท าเครื่องมือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
-ประชุมสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

สพฐ.ข้อที่ 5 
สพป.เลย ข้อที่ 
สถานศึกษาข้อที่ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ กิจกรรม โครงการ กลยุทธ์ 
2.ร้อยละของผลการประเมินคุณภาพของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

-จัดท าแฟ้มสรุปและรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 
-จัดท าผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
-จัดท าคู่มือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปี 
2562 
-ประชุมวางแผนการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปี 
2562 

  

1.ร้อยละ 80 ของครูและนักเรียนมีการใช้สื่อ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการค้นคว้าหาความรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.ร้อยละ 80 ของครูและนักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการระบบอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

-ปรับปรุงพัฒนาวางระบบเครือข่าย 
-ปรับปรุงระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
-พัฒนาสื่ออุปกรณ์ครุภัณฑ์ 
-พัฒนาหรือปรับปรุงห้องนวัตกรรม 

พัฒนาศักยภาพ
ระบบเทคโนโลยี
และคอมพิวเตอร์ 

สพฐ.ข้อที่ 1 
สพป.เลย ข้อที่ 
สถานศึกษาข้อที่ 

1.ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ
การคิดค านวณ การเขียนภาษาไทย และเขียน
ภาษาอังกฤษ 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.3 มี
ผลการเรียนคณิตศาสตร์ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี 
3. โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นมีระบบการพัฒนาและ
แกปัญหาการเรียนคณิตศาสตร์ 
 

-พัฒนาทักษะการคิดค านวณ การเขียนภาษาไทย การเขียน
ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1-ม.3 
-น าแบบฝึกการคิดค านวณ ฝึกนักเรียน วันจันทร์และวัน
พฤหัสบดี การฝึกเขียนภาษาไทย วันอังคารและวันศุกร์ 
-ฝึกเขียนภาษาอังกฤษวันพุธ และสรุปส่งฝ่ายวิชาการ สัปดาห์ละ 
1 ครั้ง 
-ประเมินผลการอ่านและการเขียนครั้งที่ 1 

การพัฒนาทักษะ
การคิดค านวณและ
การสื่อสารภาษา 
และห้องนวัตกรรม 

สพฐ.ข้อที่ 4 
สพป.เลย ข้อที่ 
สถานศึกษาข้อที่ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ กิจกรรม โครงการ กลยุทธ์ 
4.ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

   

1.ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-
มัธยมศึกษาปีที ่3 ได้ไปศึกษาแล่งเรียนรู้ 
2.ร้อยละ 80 ของนักเรียนสามารถสรุปองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
3.ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพ่ิมขึ้น 

-ส ารวจความต้องการการศึกษาภายนอกสถานที่ของนักเรียน ครู
แต่ละระดับชั้น 
-ศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามท่ีแต่ละชั้นได้ก าหนด 

เสริมทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากแหล่ง
เรียนรู้ 

สพฐ.ข้อที่ 1 
สพป.เลย ข้อที่ 
สถานศึกษาข้อที่ 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม
แข่งจันทักษะวิชาการ ทั้งภาครัฐและเกชนและ
ได้รับรางวัล 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้แสดง
ความสามารถตามความถนัดของตนเองเต็มตาม
ศักยภาพมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 

-จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนับสนุนส่งเสริม
นักเรียนเข้าร่วม
การประกวด
แข่งขันกิจกรรม
ทักษะทางวิชาการ 

สพฐ.ข้อที่ 1 
สพป.เลย ข้อที่ 
สถานศึกษาข้อที่ 

1.นักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองและการ
ประเมินเชาว์ปัญญา 
2.ได้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IIP) แบบฝึกตาม
แผน IIP 
3.ครูในโรงเรียนได้รับการอบรมความรู้การ
จัดการเรียนรวม 

-คัดกรองเบื้องต้นประเมินเชาวป์ัญญา (IQ) 
-ท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
-แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IIP) 
-ผลิตสื่อส าหรับการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนเรียนร่วม 
-จัดท าแบบฝึก 
-จัดกิจกรรม 3 สร้างสรรค์ 
-จัดข่าวสารความรู้เกี่ยวกับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษแก่
ผู้ปกครองและครู 

การพัฒนาและคัด
กรองเด็กพิการและ
บกพร่องทางการ
เรียนรู้ 

สพฐ.ข้อที่  
สพป.เลย ข้อที่ 
สถานศึกษาข้อที่ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ กิจกรรม โครงการ กลยุทธ์ 
4.ครูและผู้ปกครองได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแล
นักเรียนเรียนรวม 
5.นักเรียนเรียนรวมได้รับสื่อและสิ่งอ านวยความ
สะดวก 
6.นักเรียนเรียนรวมได้ทัศนศึกษาและฝึกกิจกรรม
พ้ืนฐานอาชีพ 
7.ครูท าวิจัยในชั้นเรียนหรือนวัตกรรรม 
8.นักเรียนเรียนรวมได้ความรู้และพัฒนาตนเอง
ตามศักยภาพ 
9.ผู้ปกครองและศิษย์เก่าให้การสนับสนุน
เงินกองทุนการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียน
พิการ 

-จัดอบรมครู ประชุมผูป้กครอง/ส่งครูเข้าอบรม 
-จัดป้ายนิเทศ บอร์ดต่างๆ จัดท าวิจัยในชั้นเรียนหรือนวัตกรรม 
-การประกวดกิจกรรมทักษะวิชาการนักเรียนโครงการและจัดซือ้ของ
รางวัล เพื่อเสริมสร้างแรงบวกในการเรียน 

 สพฐ.ข้อที่ 3 
สพป.เลย ข้อที่ 
สถานศึกษาข้อที่ 

1.ร้อยละ 80 ของครูและครูอัตราจ้างได้รับการ
พัฒนา 
2.ร้อยละ 80 ของครูและครูอัตราจ้างมีความพึง
พอใจที่ได้รับการพัฒนา 

-ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูในโรงเรียน พัฒนาสู่มืออาชีพ สพฐ.ข้อที่ 3,4 
สพป.เลย ข้อที่ 
สถานศึกษาข้อที่ 

1.โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเอ้ือต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.มีสถานการณ์ที่ประกอบการเรียนการสอน 
3.โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคท่ีสภาพ
ปลอดภัยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 

พัฒนาปรับปรุงจัดภูมิทัศน์ภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
-พัฒนาปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ 
 

พัฒนาปรับปรุง
อาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมใน
โรงเรียน 

สพฐ.ข้อที่ 1 
สพป.เลย ข้อที่ 
สถานศึกษาข้อที่ 



38 
 

 แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ กิจกรรม โครงการ กลยุทธ์ 
4.มีสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเป็นแบบอย่างที่ดี
ต่อชุมชน 
5.นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง ร่างเริงแจ่มใส 

   

1.ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรงมีน้ าหนักส่วนสูงที่ได้มาตรฐาน 
2.ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความพึงพอใจในการ
บริการห้องพยาบาลโรงเรียน 
3.ร้อยละ 80 ของนักเรียนรู้จักป้องกันตนเองจาก
สิ่งเสพติด โรคติดต่อ อุบัติและโรคอ้วน 

-จัดหาเวชภัณฑ์ยา เครื่องมือ เครื่องใช้ที่จ าเป็น 
-ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องพยาบาล 
-กิจกรรมโภชนาการสมวัย กิจกรรมยิ้มสวยฝันใส 
-กิจกรรมรณรงค์ป้องกันสารเสพติด 
-จัดหาเจ้าหน้าที่ประจ าห้องพยาบาล 

โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

สพฐ.ข้อที่ 1 
สพป.เลย ข้อที่ 
สถานศึกษาข้อที่ 

1.อาหารกลางวันถูกหลักอนามัย 
2.นักเรียนมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3.โรงอาหารมีวัสดุอุปกรณ์ท่ีเพียงพอ 
4.นักเรียนทุกคนมีสุขภาพดี สมบูรณ์แข็งแรง 

-ให้บริการอาหารกลางวัน 
-ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร 
 

บริการอาหาร
กลางวัน 

สพฐ.ข้อที่ 1 
สพป.เลย ข้อที่ 
สถานศึกษาข้อที่ 

1.ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรอง 
2.ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน 
3.ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ 

-แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-จัดประชุมอบรมสัมมนาคณะครูและบุคลากรสร้างความเข้าใจ
และตระหนักและวางแผนด าเนินงาน 
-พัฒนาระบบดูแลการปรับปรุงศูนย์ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-ด าเนินงานระบบดูแล 

พัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

สพฐ.ข้อที่ 1 
สพป.เลย ข้อที่ 
สถานศึกษาข้อที่ 

1.ร้อยละของนักเรียนเข้าร่วมฝึกอบรมการเป็น
ผู้น าที่ดีในระบบโรงเรียน 
นักเรียน มีความหระหนักรัก 
 

-กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียนปีการศึกษา 2562 
-กิจกรรมอบรมภาวะผู้น าคณะกรรมการสภานักเรียนจิต
สาธารณะเพ่ือชุมชน 

ส่งเสริม
ประชาธิปไตยและ
วินัยนักเรียน 

สพฐ.ข้อที่ 1,2 
สพป.เลย ข้อที่ 
สถานศึกษาข้อที่ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ กิจกรรม โครงการ กลยุทธ์ 
2. ร้อยละของนักเรียนมีความรับผิดชอบรู้จัก
บทบาทหน้าที่ของตนเองในการท างานสภาความ
สะอาดสามัคคี ร่วมมือท างานด้วยความสมัครใจ 
3.ร้อยละคณะกรรมการที่เข้ารับการอบรมมี
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักความเป็นไทย
และสมารถถ่ายทอดความรู้นี้ให้แก่นักเรียน 
4.ร้อยละของนักเรียนมีการพัฒนาทางความรู้
และทักษะการท างานกลุ่ม 
5.ร้อยละของนักเรียนแสดงพฤติกรรม
ประชาธิปไตยอย่างเด่นชัดในด้านคารวะธรรม 
สามัคคีธรรมและปัญญาธรรม 

-กิจกรรมตามวิถีประชาธิปไตย 
-กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียนและบันทึก
ความผิดวินัยและสมุดบันทึกความดี 
-สถานศึกษาปลอดยาเสพติด 
-จัดห้องเรียนประชาธิปไตยในโรงเรียนสู่อาเซียน 

  

1.ร้อยละ 80 ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น
ได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
สร้างสรรค์ด้วยปัญญา 
2. ร้อยละ 80 ของครูโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นที่
จัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา 
3.ร้อยละ 80 ของผู้ปกครองและสาธารณะชน
รวมทั้งนักเรียนมีความพึงพอใจต่อผลงานและต่อ
การจัดนิทรรศการผลงานของโรงเรียน 

-ส ารวจแหล่งเรียนรู้และติดต่อวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-จัดการเรียนรู้บูรณาการชั้น ป.1-ม.3  
-จัดนิทรรศการสรุปน าเสนอบูรณาการวันวิชาการ 
-จัดประชุมสัมมนาและเปลี่ยนเรียนรู้ 
-ประเมินผลการวางแผนและการจัดการเรียนรู้บูรณาการวางแผน
งานและการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการครูทุกระดับชั้น 

พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการ 

สพฐ.ข้อที่ 6,7 
สพป.เลย ข้อที่ 
สถานศึกษาข้อที่ 
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ส่วนที่ 3 
งบประมาณ/โครงการ 

ส่วนที่ 3.1  รายละเอียดของแผนงาน โครงการ และงบประมาณ 
 3.1.1 จ าแนกตามโครงสร้างการบริหารงาน 

การบริหารของสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ 
1.ด้านแผนงานงบประมาณ   
  1.1 บริหารจัดการโรงเรียน นายพิฆเนศ พาค า 1,500 
  1.2 จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2562 นายพิฆเนศ พาค า 1,500 
  1.3 เรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ นายสุวัฒน์ แสงโสดา 1,239,382 
  1.4 งานควบคุมภายใน นางล าพึง  บุญสิน 1,000 
2. ด้านการบริหารวิชาการ   
  2.1 พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาปฐมวัย นางสาวโสรยา ผิลาออน , 

นางสาววชิราภรณ์  อ่ินแก้ว 
25,000 

  2.2 พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

นายสุวัฒน์ แสงโสดา,  
นางชลธิชาร์ แสงโสดา 

50,000 

  2.3 พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

นางสาวจันทร์แรม พรมทา 30,000 

  2.4 พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

นางสาวนวพร  กะกุค า 30,000 

  2.5 พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาฯ 

นางสาวฐาณุการณ์ ณัฐฏณ์ัฐกร 74,550 

  2.6 พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสาระการเรียนรู้
ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ 

นายเกรียงศักดิ์ นวลสวาท 64,000 

  2.7 พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

นางเอ้ือมพร ยศป้ญญา 30,000 

  2.8 พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

นางพิชญา  มาลา 25,000 

  2.9 พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

นางสาวสุรภา  ยศปัญญา 30,000 

  2.10 พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางเอ้ือมพร  ยศปัญญา 123,800 
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การบริหารของสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ 
2. ด้านการบริหารวิชาการ (ต่อ)   
  2.11 พัฒนาระบบงานทะเบียน งานวัดผลและประเมินผล นางสาวจันทร์แรม พรมทา 

และคณะ 
30,000 

  2.12 นิเทศภายใน นายพิฆเนศ  พาค า และ
หัวหน้ากลุ่มงาน 

30,000 

  2.13 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ นางสาวจันทร์แรม พรมทา 30,000 
  2.14 พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตส่งเสริมการอ่านและการค้นคว้า นางสาวจีรภัทร โสภา , 

 นายวิโรจน์  อุดศรี 
56,000 

  2.15 ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นายพินิจ  พวงค า 30,000 
  2.16 พัฒนาสื่อ-เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ นางล าพึง  บุญสิน 50,000 
  2.18 สนับสนุนส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันกิจกรรม
ทักษะวิชาการ 

นางสาวจันทร์แรม พรมทา 150,000 

  2.15 การจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนเรียนร่วม นางสาวกฤษณา  ยะติ 10,960 
  2.16 โรงเรียนสุจริต นางสาวฐาณุการณ์ ณัฐฏณ์ัฐกร 30,000 
  2.17 ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 

นางสาวจันทร์แรม  พรมทา, 
นายสุวัฒน์  แสงโสดา 

30,000 

  2.18 พัฒนาศักยภาพระบบเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ นางสุรภา  ยศปัญญา 30,000 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล   
  3.1 พัฒนาครูสู่มืออาชีพ นายพิฆเนศ  พาค า 30,000 
  3.2 จัดหาบุคลากรทดแทน/เพ่ิมเติม นายพิฆเนศ  พาค า 30,000 
  3.3 การส่งเสริมขวัญและก าลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

นายพิฆเนศ  พาค า 25,000 

4. ด้านการบริหารทั่วไป   
  4.1 พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน นายบุญร่วม จันลา 30,000 
  4.2 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ นางพิชญา  มาลา 30,000 
  4.3 ส่งเสริมอาหารกลางวัน นางชลธิชาร์ แสงโสดา 825,680 
  4.4 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นางเอ้ือมพร ยศปัญญา 30,000 
  4.5 ส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน นายบุญร่วม จันลา 30,000 
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ส่วนที่ 4 
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 
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ชื่องาน/โครงการ   บริหารจัดการโรงเรียน 
แผนงาน    บริหารงานงบประมาณ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายพิฆเนศ  พาค า   
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีงบประมาณ 2563 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
  สถานศึกษาท่ีจะสามารถจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศได้ การบริหารจัดการมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งใน
การพัฒนา ซึ่งการบริหารงบประมาณยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการมีความคล่องตัว 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ การบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และบริหารจัดการแบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจัดการผลประโยชน์
ให้แก่โรงเรียนและตัวนักเรียนเอง ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีข้ึนต่อผู้เรียน 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้สถานศึกษามีการบริหารงานอย่างอิสระ คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 2. เพ่ือให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์ เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริหาร 
 3. เพื่อให้สถานศึกษา สามารถบริหารทรัพยากรที่ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
3. เป้าหมาย 
 1. สถานศึกษามีการบริหารงานอย่างอิสระ คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 2. สถานศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศ ทางการบริหารจัดการโรงเรียน 
 3. ครูและบุคลากร มีศักยภาพ มีความรัก ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
4. กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรมสามารถไปสู่ความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ ต.ค.2562 นายพิฆเนศ  พาค า 
2. เสนอโครงการ ต.ค.2562 
3. ประชุมแต่งตั้งคณะด าเนินงาน ต.ค.2562 
4. ด าเนินการตามโครงการ 

- การบริหารงานงบประมาณ 
- การบริหารงานบุคคล 
- การบริหารงานวิชาการ 
- การบริหารงานทั่วไป 

ตลอดปีงบประมาณ 2563 

5. ตรวจสอบ ประเมินความพึงพอใจ ก.ย.2563 
6. สรุปผล รายงานผลการด าเนินงาน ก.ย.2563 
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5. ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
 5.1 การบริหารจัดการโรงเรียน ทั้ง 4 ด้าน มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 80 
 5.2 ครูและบุคลากร มีความเอกภาพ และปฏิบัติงานร่วมกันสูงขึ้น 
6. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  1,500   บาท 
7. ผลการวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ วิธีวัด เครื่องมือวัด 
1. การบริหารจัดการโรงเรียน ทั้ง 4 ด้าน 
ประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 80 
2. การปฏิบัติงานของครูและบุคลากร มีความ
เป็นเอกภาพและปฏิบัติงานร่วมกัน 

การสังเกตและประเมิน แบบประเมิน 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 การบริหารจัดการโรงเรียนทั้ง 4 ด้าน ของโรงเรียนเป็นเอกภาพ ครูและบุคลากรมีศักยภาพสูงขึ้น 
 8.2 โรงเรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการโรงเรียน 
 8.3 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้น 
 
 

ลงช่ือ                                   ผู้เสนอโครงการ            
                                                                           ( นายพิฆเนศ  พาค า ) 
                                                                    ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 
  

            ลงช่ือ                                   ผู้อนุมัติโครงการ            
                                                                           ( นายพิฆเนศ  พาค า ) 
                                                                    ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 
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โครงการ            จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายพิฆเนศ  พาค า      
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ   ตลอดปีงบประมาณ 2563 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นได้แบ่งการบริหารงานภายในเป็น ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารงบประมาณ  
ฝ่ายบริหารงานบุคคล และฝ่ายบริหารทั่วไป การด าเนินงานในแต่ละฝ่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้  และงานต่างๆ ของ
โรงเรียนเป็นไปอย่างมีระเบียบ และสนองต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ของส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3   

ดังนั้น โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นมีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ การใช้เงิน
ตามโครงการของแต่ละฝ่าย  กลุ่มสาระการเรียนรู้  และงานต่างๆของโรงเรียน  
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินตามโครงการของแต่ละฝ่าย  กลุ่มสาระการเรียนรู้  และงานต่างๆของโรงเรียน
เป็นไปอย่างมีระเบียบและสนองต่อนโยบาย 
3.  เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs) 
เชิงปริมาณ  มีโครงการของแต่ละฝ่าย  กลุ่มสาระการเรียนรู้  และงานต่างๆของโรงเรียน ในการด าเนินงาน 
เชิงคุณภาพ  การด าเนินงานตามโครงการของแต่ละฝ่าย  กลุ่มสาระการเรียนรู้  และงานต่างๆของโรงเรียนสนองต่อ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ของส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3   
4.  วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมงาน 

-  วางแผนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 

-  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ  2562 

ก.ย. 2562 

นายพิฆเนศ  พาค า 

ขั้นด าเนินการ 

-  ด าเนินการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ 2562 

ให้แก่แต่ละฝ่าย  กลุ่มสาระการเรียนรู้  และงานต่างๆ ของโรงเรียน 

- จัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 

ก.ย. 2562 

 

ขั้นตรวจสอบ  

-  ก ากับติดตามการด าเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการ 

 

ก.ย. 2562 
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กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นรายงาน  

- สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการ 
ก.ย. 2562 

 

 
5.กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 1,500        บาท 

6. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการ เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 

       มีโครงการของแต่ละฝ่าย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

และงานต่างๆของโรงเรียน ในการด าเนินงาน 

เชิงคุณภาพ 

       การด าเนินงานตามโครงการของแต่ละฝ่าย  

กลุ่มสาระการเรียนรู้  และงานต่างๆของโรงเรียนสนอง

ต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ของส านักงาน

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ ของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3   

 

เขียนโครงการ 

 

 

สรุปการด าเนินงานตาม

โครงการ 

 

แบบโครงการในแผนปฏิบัติ

การประจ าปีงบประมาณ 

 

แบบสรุปการด าเนินงานตาม

โครงการ 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 การใช้จ่ายเงินตามโครงการของแต่ละฝ่าย  กลุ่มสาระการเรียนรู้  และงานต่างๆของโรงเรียนเป็นไปอย่างมี
ระเบียบและสนองต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ของส านักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาเลย เขต 3    

                                   

             ลงชื่อ...............................................ผู้เสนอโครงการ 
                       (นายพิฆเนศ   พาค า) 

          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 
 
      ลงชื่อ................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                      (นายพิฆเนศ   พาค า) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 
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ชื่อโครงการ   เรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ 
แผนงาน   บริหารงบประมาณ 
สนองกลยุทธ์   สพฐ.ข้อที่ 5 , สถานศึกษาข้อที่ 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.1 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสุวัฒน์ แสงโสดา  และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ 2563 
..................................................................... ............................................................................................................  
1. หลักการและเหตุผล 
  ตามรัฐธรรมนูญ 2560 หมวด 5 มาตรที่ 5 ก าหนดให้รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา
เป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2533 มาตรา 110 
วรรค 1 ได้บัญญัติไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องให้บุคลมีสิทธิและโอกาสเสมอภาคกันในการรับการศึกษาขั้น พ้ืนฐานไม่
น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”  
  เพ่ือให้นโยบายดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นได้จัดท าโครงการเพ่ือบริหาร
งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเช่น ค่า
หนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบและค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างทั่วถึง 
 2. เพ่ือเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
  3.1.2 เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นทุกคนมีความรู้ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะตามจุดเน้น 
มีปัญญา มีสมรรถนะและมีคุณธรรม จริยธรรม 
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะครูเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ พ.ค. 63 นายสุวัฒน์ แสงโสดา และคณะ 
2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานแต่ละฝ่าย ได้แก่ 

ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายระบบดูแลช่วยเหลือ ฝ่ายแผน
และงบประมาณเพ่ือวางแผนด าเนินการ 

พ.ค. 63 

3 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบ พ.ค. 63 
4 จัดสรรงบประมาณแต่ละประเภท พ.ค. 63– มี.ค. 63 
5 ด าเนินการตามแผน พ.ค. 63 – มี.ค. 63 
 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

1. กิจกรรมที่ 1 จัดหนังสือแบบให้นักเรียนระดับอนุบาล 
2 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน 

- - 984,022 984,022 

2. กิจกรรมที่ 2 จัดหาอุปกรณ์การเรียนแจกจ่ายนักเรียน - - 125,220 125,220 
3. กิจกรรมที่ 3 แจกค่าเครื่องแบบนักเรียนให้ผู้ปกครอง

เพ่ือน าไปจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนทุกคน 
- - 130,140 130,140 

รวม - - 1,239,382 1,239,382 
รวมทั้งสิ้น 1,239,382 1,239,382 

 
หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 งบประมาณ  จากงบเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ  1,239,382 บาท 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. ร้อยละของนักเรียนระดับอนุบาล 1- มัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
2. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ปกครองที่ได้รับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตรหลาน 

ส ารวจ 
 

สอบถาม 

แบบส ารวจ 
 

แบบสอบถาม 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นไม่มีจ านวนนักเรียนที่ออกกกลางคัน 
 2. โรงเรียนมีการขยายตัวมีจ านวนนักเรียนเพิ่มขึ้น 
 
 
 
      ลงชื่อ   ผู้เสนอโครงการ 
          (นายสุวัฒน์  แสงโสดา) 
          ครู คศ.3 
 
 
      ลงชื่อ   ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายพิฆเนศ  พาค า) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 
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โครงการ                             โครงการงานควบคุมภายใน 

แผนงานงบประมาณ             ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แผนงาน                          บริหารงบประมาณ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ            โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 
ผู้รับผิดชอบ                        นางล าพึง  บุญสิน 
ลักษณะโครงการ                   โครงการด าเนินการแล้วเสร็จ 
ระยะเวลาด าเนินการ               1 ตุลาคม พ.ศ.2561  ถึง  30  กันยายน  พ.ศ.2562 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.                กลยุทธ์ที่   4 
สนองมาตรฐานสถานศึกษาที่ 12    สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนด 
                                            ในกฎกระทรวง 
สนองมาตรฐานสถานศึกษาที่ 14     การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญาและ 
                                            จุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 
ประกอบด้วยกิจกรรม  ดังต่อไปนี้     
 จัดวางระบบ   ด าเนินการ   ติดตาม  และประเมินผลการควบคุมภายในสถานศึกษา 
       
1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด อาศัยอ านาจตามข้อ 5 และ ข้อ 8 ของหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑  ที่
ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐประเมินการควบคุมภายใน  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่า  
การด าเนินงานของโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด  
ความเสียหาย  การรั่วไหล  การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน  และด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายซึ่งรวมถึงการปฏิบัติงานตามระเบียบของฝ่าย
บริหาร  
 
2. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 
 2. เพ่ือสรุปภารกิจและวัตถุประสงค์ของการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการในสถานศึกษา 
 3. เพ่ือประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในสถานศึกษา 
 4. เพ่ือประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
 5. เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงของการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการในสถานศึกษา 
 6. เพ่ือติดตาม  ประเมินผลและรายงานการควบคุมภายในสถานศึกษา 
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3. เป้าหมาย 
 1. จัดวางระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 
 2. สรุปภารกิจและวัตถุประสงค์ของการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการในสถานศึกษา 
 3. ประเมินองค์ประกอบการความคุมภายในสถานศึกษา 
 4. ประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
 5. ป้องกันหรือลดความเสี่ยงของการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการในสถานศึกษา 
 6. ติดตาม  ประเมินผลและรายงานการควบคุมภายในสถานศึกษา 
 
4.  วิธีด าเนินการ  
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน 
 2. จัดวางระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 
 3. ติดตามผลการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 4. ประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 5 ด้าน 
 5. ประเมินผลการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA) 
 6. วิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง 
 7. น าผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในมาจัดท า ปค. 5 
 8. จัดท ารายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน แบบ ปค. 1 
 9. ประชุมสรุป และปรับปรุงการจัดกิจกรรม และจัดท าแฟ้มโครงการรายงานผลการด าเนินงาน 
 
5.  งบประมาณ 
     ตั้งไว้         1,000 บาท 
     ใช้ไป         -                   บาท 
     คงเหลือ     -  บาท 
6.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน   

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
1. เพ่ือจัดวางระบบการควบคุม  
    ภายในสถานศึกษา 
2. เพ่ือสรุปภารกิจและ 
   วัตถุประสงค์ของการด าเนิน 
   กิจกรรมหรือโครงการใน 
   สถานศึกษา 
3. เพ่ือประเมินองค์ประกอบการ 
   ควบคุมภายในสถานศึกษา 

- การซักถาม 
- ผลการประเมินกิจกรรม/ 
  โครงการ 
- การตอบแบบประเมินความพึง 
  พอใจการจัดวางระบบควบคุม 
  ภายในสถานศึกษา 

- แบบประเมินความพึงพอใจการ 
  จัดวางระบบควบคุมภายใน 
   สถานศึกษา 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
4. เพ่ือประเมินความเสี่ยงที่อาจมี 
   ผลกระทบต่อการบรรลุ 
   วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
   ภายใน 
5. เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง 
   ของการด าเนินกิจกรรมหรือ 
   โครงการในสถานศึกษา 
6. เพ่ือติดตาม  ประเมินผลและ 
   รายงานการควบคุมภายใน 
   สถานศึกษา 

  

 
7. การประเมินผล 
            7.1 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
                   7.1.1 โรงเรียนมีการจัดวางระบบการควบคุมภายในสถานศึกษาโดยมีกระบวนการวิธีการและเครื่องมือ
ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถตรวจสอบได้ 
                   7.1.2 โรงเรียนมีการประเมินองค์ประกอบและประเมินความเสี่ยงการความคุมภายในสถานศึกษาอย่าง
มีระบบ 
            7.2 การประเมินผล 
                   7.2.1 การตรวจสอบ 
                   7.2.2 การสังเกต 
                   7.2.3 การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
                                          
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
            นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ “ดีเก่งและเรียนรู้อย่างมีความสุขและจบการศึกษาภาคบังคับ” 
  

                ผู้เสนอโครงการ                                             ผู้อนุมัติโครงการ 
  
                       (นางล าพึง  บุญสิน)                                         (นายพิฆเนศ  พาค า) 
                      ครู โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 
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ชื่องาน/โครงการ   พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาปฐมวัย 
แผนงาน    บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวโสรยา  ผิลาออน, นางสาววชิราภรณ์  อ่ินแก้ว   
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีงบประมาณ 2563 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 นั้นเน้นให้เด็กทุกคนได้รับพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ 
ด้านร่างการ ด้านอารมณ์ – จิตใจ สังคมและสติปัญญา เป็นองค์รวมอย่างสมดุล พร้อมรับประสบการณ์ตรงจากการ
เรียนรู้ ที่สามารถด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขโดยผ่านกิจกรรมการเล่นอย่างหลากหลายและ
เหมาะสมกับวัยด้วยสื่อ อุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อพัฒนาการของเด็กผ่านประสาทสัมผัสทั้ง ห้า เพ่ือเป็นพื้นฐานการศึกษาใน
ระดับประถมศึกษาต่อไป 
 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น เป็นโรงเรียนศูนย์ต้นแบบเครือข่างปฐมวัย ประจ าอ าเภอด่านซ้ายโดยให้ความส าคัญต่อ
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับประสบการณ์ตรงมีทักษะจาก
การลงมือปฏิบัติจริง ท าให้นักเรียนเกิดพัฒนาการด้านต่างๆ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เป็น
การเรียนรู้ที่ยั้งยืนตลอดไป ดังนี้ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของนักเรียนระดับปฐมวัย 
 2. เพ่ือปรับปรุงพัฒนาสนามเด็กเล่นตลอดจนมีอุปกรณ์เครื่องเล่นอย่างเพียงพอกับเด็กปฐมวัยทุกคน 
 3. เพ่ือปรับปรุงพัฒนาสนามเด็กเล่นตลอดจนมีอุปกรณ์เครื่องเล่นอย่างเพียงพอกับเด็กปฐมวัยทุกคน 

4. เพ่ือปรับปรุงห้องเรียน ห้องศูนย์สื่อปฐมวัยห้องน้ านักเรียนให้มีความเหมาะสมและเอ้ือต่อการพัฒนาการ
ของเด็ก 

 
3. เป้าหมาย 
 1. นักเรียนปฐมวัยทุกคน มีพัฒนาการความพร้อมทั้ง 4 ด้าน อย่างเหมาะสมกับวัย 
 2. นักเรียนปฐมวัยทุกคนได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ และมีพัฒนาการโดยผ่านประสบการณ์ตรง 
 3. โรงเรียนมีสนามเด็กเล่น และมีอุปกรณ์เครื่องเล่นสนามที่เพียงพอ 
 4. โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องศูนย์สื่อปฐมวัยห้องน้ าที่สภาพมั่นคงแข็งแรง 
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4. วิธีการด าเนินการ / ขั้นตอนการด าเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูชั้นปฐมวัยเพ่ือชี้แจงจัดกิจกรรม พ.ค. 2563 โสรยา/วชิราภรณ์ 
2. ปรับปรุงพัฒนาสนามเด็กเล่นให้มีสภาพมั่นคงปลอดภัย 
    - จัดหาอุปกรณ์เครื่องเล่นสนาม 

พ.ค. 2563 

3. จัดกิจกรรมฝักทักษะหนูน้อยนักอ่าน พ.ค. 2563– มี.ค.2563 
4. จัดกิจกรรมบูรณาการ การเรียนรู้สร้างสรรค์ด้วยปัญญา 
(Constructionnism) ให้เด็กได้เรียนรู้จากปฏิบัติจริง 

พ.ค. 2563– มี.ค.2563 

5. พัฒนาด้านสุขอนามัยของนักเรียนปฐมวัย 
    - จัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้อุปกรณ์ส่วนตัว (ที่นอน ชุดนอน แก้วน้ า      
       ผ้าเช็ดหน้า แปลงฝัน และยาสีฟันส าหรับเด็ก ภาคเรียนที่ 1/2562) 
    - จัดกิจกรรมฟันสอน ยิ้มใส 

พ.ค. 2563 

6. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา กุมภาพันธ์ 2563 โสรยา วชิราภรณ์ 
7. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ ศิลปะทางวิชาการ พ.ย. – ธ.ค. 2563 โสรยา วชิราภรณ์ 
8. ปรับปรุงพัฒนาห้องศูนย์สื่อ  - จัดซื้ออุปกรณ์ครุภัณฑ์ประจ าห้อง พ.ค. 2563– มี.ค.2563 โสรยา วชิราภรณ์ 
9. ปรับปรุงพัฒนาห้องเรียน ห้องน้ า ห้องศูนย์สื่อ พ.ค. 2563 โสรยา วชิราภรณ์ 
10. ประเมินผลโครงการ มี.ค.2563 โสรยา วชิราภรณ์ 
 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม / รายการ เงินงบประมาณ รวม(บาท) 

ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกกรมฝึกทักษะหนูน้อยนักอ่าน - - 3,000 3,000 
2 กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมบูรณาการ การเรียนรู้

สร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionnism) ให้เด็กได้
เรียนรู้จากปฏิบัติจริง 

- - 2,000 2,000 

3 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาด้านสุขอนามัยของนักเรียนปฐมวัย - - 15,000 15,000 
4 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะด้าน

ความสามารถศิลปะทางวิชาการ 
- - 5,000 5,000 

รวม - - 25,000 25,000 
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6. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัย ที่มีพัฒนาการทั้ง 4 
ด้านอย่างเหมาะสมกับวัย 

สังเกต , ทดสอบ แบบสังเกต , แบบทดสอบ 

2. ร้อยละของนักเรียนที่มีความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรม ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและนอก
สถานศึกษาของเด็กปฐมวัย 

สังเกต , ทดสอบ แบบสังเกต , แบบทดสอบ 

3. ร้อยละของนักเรียนที่มีความพึงพอใจต่อการปรับปรุง
สนาม และเครื่องเล่นสนามของเด็กปฐมวัยทุกคน 

สังเกต , ทดสอบ แบบสังเกต , แบบทดสอบ 

4. ร้อยละของนักเรียนที่มีความพึงพอใจในการปรับปรุง
ห้องเรียน ห้องศูนย์สื่อและห้องน้ าของเด็กปฐมวัย 

สังเกต , ทดสอบ แบบสังเกต , แบบทดสอบ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนปฐมวัยโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นทุกคน มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ที่เหมาะสมกับวัย 
2. นักเรียนปฐมวัยโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นทุกคน ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้ง

ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
3. นักเรียนปฐมวัยโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นทุกคน มีสนามเด็กเล่น และได้เล่นเครื่องเล่นสนามด้วยความสุข 

สนุกสนานทุกคน 
4. นักเรียนปฐมวัยโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นทุกคน ได้เข้าไปใช้บริการห้องศูนย์สื่อ ที่มีสื่ออย่างหลากหลาย เอ้ือต่อ

การเรียนรู้ของเด็ก และมีห้องเรียนห้องน้ า ที่สะอาด สะดวก และปลอดภัย 
 
 

ลงชื่อ      ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
   (นางสาวโสรยา  ผลิาออน)          (นางสาววชิราภรณ์  อ่ินแก้ว) 
     ครูโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น                                                 ครูโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 
 
 
   ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นายพิฆเนศ  พาค า) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 
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ชื่อโครงการ   พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
แผนงาน   บริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นายสุวัฒน์ แสงโสดา และนางชลธิชาร์ แสงโสดา 
ระยะเวลาด าเนินงาน  ตลอดปีงบประมาณ 2563 
............................................................................................................................. ............................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนได้คิดเป็นและแก้ปัญหาเป็น 
รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมดังกล่าวครูผู้สอนต้อง
เข้าใจหลักสูตร รู้จักผู้เรียนเป็นอย่างดี จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เลือกใช้สื่อและ
เทคโนโลยีในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการวัดและประเมินผลตามสภาจริง รวมทั้งตัวนักเรียนต้องมีทักษะพ้ืนฐาน
ทางคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเยนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ 
 2. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 3. เพ่ือให้นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญตามเกณฑ์ท่ีหลักสูตรก าหนด 
3. เป้าหมาย 
 1. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2. นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4 
 3. นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรก าหนด 
 4. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ 
4. กิจกรรมและการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมสัมมนาคณะครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง

การแก้ปัญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
ตุลาคม  2562 นายสุวัฒน์ แสงโสดา 

นางชลธิชาร์  แสงโสดา 
2 พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยจัดท า

แบบทดสอบสูตรคูณ แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 
เกมคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.1-ม.3 

พฤศจิกายน 2562 นายสุวัฒน์ แสงโสดา 
นางชลธิชาร์  แสงโสดา 

3 กิจกรรมประกวดแข่งขันกิจกรรมทางคณิตศาสตร์
ระดับชั้น ป.1-ม.3 
- อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์   -  การคิดเลขเร็ว 

 
 

ธันวาคม  2562 ครูกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
4 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดย

จัดท าแบบทดสอบเพ่ือเตรียมความพร้อม ในการสอบ 
O-NET และ NT ในระดับชั้นที่มีการทดสอบ ป.3-ม.3 

ธันวาคม  2562 ครูกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

5 จัดท า รวบรวม และน าเสนอสื่อการสอนคณิตศาสตร์
ระดับชั้น ป.1-ม.3 

มีนาคม  2563 นายสุวัฒน์ แสงโสดา 
นางชลธิชาร์  แสงโสดา 

6 สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ กันยายน  2563 นายสุวัฒน์ แสงโสดา 
นางชลธิชาร์  แสงโสดา 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม/รายการ งบประมาณ รวม 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ  

1 ประชุมสัมมนาครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์และครูประจ าชั้น
เรื่องการแก้ปัญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

- - - - 

2 พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยจัดท าแบบทดสอบ
สูตรคูณ แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ซีดีเกมคิดเลขเร็ว 
ระดับชั้น ป.1-ม.3 

- - 5,000 5,000 

3 กิจกรรมประกวดแข่งขันกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ระดับชั้น ป.1-
ม.3 
- อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์    -   การคิดเลขเร็ว 

- 5,000 5,000 10,000 

4 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ โดยจัดท าแบบทดสอบเพื่อ
เตรียมความพร้อม ในการสอบ NT  และ  O-NET ในระดับชั้นที่
มีการทดสอบ ป.3-ม.3 

- 5,000 5,000 10,000 

5 อบรมพัฒนาครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์และตัวแทนนักเรียน 2,000 4,000 4,000 10,000 
6 จัดท า รวบรวม และน าเสนอสื่อการสอนคณิตศาสตร์ระดับชั้น 

ป.1-ม.3 
- - 5,000 5,000 

7 สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ - - - - 
รวม 2,000 14,000 24,000 50,000 

รวมทั้งสิ้น 50,000 50,000 
หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
  งบประมาณ   50,000 บาท 
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องประเมิน 

1. ครูคณิตศาสตร์และครูประจ าชั้นได้รับการพัฒนา 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
เพ่ิมข้ึน 
3. นักเรียนมีสมรรถนะที่ส าคัญตามหลักสูตรก าหนด 
4 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนใน
รายวิชาคณิตศาสตร์ 
 

สอบถาม 
ประเมิน 

 
ประเมิน 
ประเมิน 

แบบสอบถาม 
แบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 
แบบสอบถาม 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์พัฒนากระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
 3. นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
 4. นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด 
 
 
 
ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ 
       (นางชลธิชาร์  แสงโสดา)          (นายสุวัฒน ์ แสงโสดา) 
       ครูโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น         ครูโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 
 
  
   ลงชื่อ.....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายพิฆเนศ  พาค า) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 
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โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
แผนงาน บริหารวิชาการ  
สนองกลยุทธ์   สพฐ. ข้อที่ 1  สพป. เลย 3 ข้อที่ 1 สถานศึกษา ข้อที่ 1 
สนองมาตรฐานการศกึษา มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 – 1.6, 1.2.1  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ                      นางสาวจันทร์แรม  พรมทา 
ระยะเวลาด าเนินงาน ตลอดปีงบประมาณ 2563  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 

    การศึกษานับว่าเป็นพ้ืนฐานของการด ารงชีวิตที่ส าคัญ อันเป็นกระบวนการที่ใช้พัฒนาคนและพัฒนา
ประเทศให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทุกๆ ด้าน จุดมุ่งหมายหนึ่งของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ  
พ.ศ. 2542  คือการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เก่ง ดี มีสุข ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรัฐเป็นผู้ดูแล โดย
มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดีมีปัญญา มีความสุข มีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และ
ในการประกอบอาชีพ ในส่วนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 มากกว่า 43 กล่าวว่า “รัฐต้อง
เร่งรัดและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาประเทศ ซึ่งกล่าวถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจน
ในรัฐธรรมนูญว่า การจัดการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์อย่างจริงจัง เพ่ือพัฒนาความรู้ที่เป็นสากลและท้องถิ่น” 

 ดังนั้นทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาการจัด การเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนให้สูงขึ้น 

 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระวิทยาศาสตร์ของนักเรียนให้สูงขึ้น 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน วิเคราะห์ และเขียน เป็นไปตามเกณฑ์ 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
4. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 
3.  เป้าหมาย 

1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นร้อยละ  3 
2. นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมการอ่าน และเขียน เป็นไปตามเกณฑ์ 
3. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านสมรรถนะตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์  
4. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในระดับดี  
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4. กิจกรรมและการด าเนินการ 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่า            

ตอบแทน 

ค่า             

ใช้สอย 

ค่า             

วัสดุ 

1. จัดท าชุดฝึก/แบบฝึก อ่าน คิด วิเคราะห์ และ เขียน  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3  

 1,000 - 1,000 

2.จัดท าแบบฝึก ข้อสอบ เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการทดสอบ 

ระดับ เขต ระดับชาติ (O-NET) ป.6 และ ม.3 

 2,000 - 2,000 

3. กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  5,000 - 5,000 

4. ติวเข้มและสอนเสริมเพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์

และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทั้งระดับโรงเรียนระดับเขต และระดับชาติ 

 2,000 - 2,000 

5. วัสดุ อุปกรณ์ ประจ าห้องวิทยาศาสตร์  20,000 - 20,000 

รวม  30,000 - 30,000 

รวมทั้งสิ้น 30,000 

งบประมาณ       30,000      บาท 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ประชุมวางแผนจัดท า

โครงการ 

ก.ย. 61 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ และคณะ 

2 ส ารวจความต้องการจัด ชุดฝึก/ท าแบบฝึกกิจกรรมการ

คิดวิเคราะห์ข้อมูล ของแต่ละชั้น 

ก.ย. 61 

 

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 

3 ด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ และเตรียมพร้อมการ

ทดสอบระดับโรงเรียน ระดับ เขต และระดับชาติ 

พ.ย.-ธ.ค.61 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 

4 เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลตามกิจกรรมในโครงการ เพ่ือ

การประเมินผล 

พ.ย.-ธ.ค.61 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 

5 สรุปผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ วิเคราะห์ปัจจัยที่

ท าให้โครงการประสบความส าเร็จ ปัญหาอุปสรรค และ

แนวทางการแก้ปัญหา 

ก.ย 62 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ และคณะ 
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6. การประเมินผล   
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของนักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 

    ผ่านตามเกณฑ์ 

- ทดสอบ 

 

แบบทดสอบ 

 

2. ร้อยละของนักเรียนทุกคนมีผลการประเมินการ อ่าน คิด  

   วิเคราะห์ และ เขียน เป็นไปตามเกณฑ์ 

- ทดสอบ แบบทดสอบ 

3. ร้อยละของนักเรียนทุกคนมีสมรรถนะตามหลักสูตร                     

   เป็นไปตามเกณฑ์ 

- ทดสอบ แบบทดสอบ 

4. ร้อยละของนักเรียนทุกคนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

    อยู่ในระดับดี 

- สอบถาม แบบสอบถาม 

 

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
        1. นักเรียนรู้จักคิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1– มัธยมศึกษาปีที ่3 มีคะแนนเฉลี่ยการวัดผลในสาระการเรียนรู้ 
           วิทยาศาสตร์ ระดับโรงเรียน ระดับเขต และระดับชาติ พัฒนาขึ้นตามเป้าหมายของโรงเรียน 
 3. นักเรียนน าความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะตามหลักสูตรที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้                   
 4. นักเรียนน าความรู้ ที่ได้รับในวิชาวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการศึกษาต่อ และใช้ในการประกอบวิชาชีพได้  
 5. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
 
 

ลงช่ือ                                   ผู้เสนอโครงการ            
                    ( นางสาวจันทร์แรม  พรมทา )                                              
           ครู  โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น                        
  

            ลงช่ือ                                   ผู้อนุมัติโครงการ            
                                                                           ( นายพิฆเนศ  พาค า ) 
                                                                    ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 
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ชื่อโครงการ                        ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
แผนงาน                              บริหารวิชาการ 
สอดคล้องกับ ม.ฐ สพฐ            มฐ.3  ตบช. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4      มฐ.4  ตบช. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4  
    มฐ.5  ตบช.5.1, 5.2, 5.3, 5.4 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน     กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ                         นางสาวนวพร  กะกุค า 
ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ           ตลอดปีงบประมาณ 2563 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
             ภาษาไทยมีความส าคัญทั้งในฐานะที่เป็นภาษาประจ าชาติ  เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ การใช้
ภาษาจึงเป็นทักษะที่ผู้ใช้ต้องฝึกฝนให้เกิดความช านาญไม่ว่าจะเป็นการอ่าน คิดวิเคราะห์ การเขียน การพูด และการดู 
รวมทั้งต้องใช้ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางภาษาเพ่ือสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพและใช้อย่างคล่องแคล่ว มีวิจารณญาณ 
มีคุณธรรม และมีนิสัยรักการอ่าน  ถ้านักเรียนมีความรู้ความสามารถในกลุ่มนี้อย่างเหมาะสมกับระดับชั้นแล้ว จะท าให้
การเรียนการสอนในกลุ่มประสบการณ์อ่ืนจะด าเนินได้ด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 
             สภาพปัจจุบัน ผลจากการประเมินด้านการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนมีผลการประเมินการอ่านอยู่ในระดับพอใช้และอ่านไม่ได้ 
โรงเรียนมีความต้องการให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการอ่านและเขียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยอยู่ใน
เกณฑ์ดี  โดยจัดให้การเรียนการสอนมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พร้อมทั้งพัฒนาการอ่าน เขียน ฟัง ดู และการพูดไป
พร้อมกัน เพ่ือให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพอีกทางหนึ่ง 
นอกจากนั้น การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-Net  จ าเป็นอย่างยิ่ง จะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียนมีผลการทดสอบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สูงขึ้น จากเหตุผลดังกล่าว จึง
จัดท าโครงการขึ้น   
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ร้อยละ 80  
     2.2 เพ่ือยกระดับคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ให้สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 
2562 
     2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   

2.4 เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมี 
สติสมเหตุสมผล 

2.5 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
2.6 เพ่ือซ่อมเสริมนักเรียนที่อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่องให้มีพัฒนาการดียิ่งขึ้น 

3.  เป้าหมาย 
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3.1 เชิงปริมาณ 
3.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-  

ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 80  
        3.1.2  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 
        3.1.3 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง 
        3.1.4 ผู้เรียนร้อยละ 80 คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล 
        3.1.5 ผู้เรียนทุกคนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
        3.1.6 นักเรียนทุกคนที่อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่องได้รับการสอนให้มีพัฒนาการดียิ่งขึ้น 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-  

ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
    3.2.2 นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 

 3.2.3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
         3.2.4 ผู้เรียนคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล 
         3.2.5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
         3.2.6 ผู้เรียนที่อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่องได้รับการสอนให้มีพัฒนาการดียิ่งขึ้น 
 
4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้น ป.1- ม.3 
4.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET (ชั้น ป.6 และ ชั้น ม.3) 
4.3 เกียรติบัตร เหรียญรางวัลของนักเรียนจากการประกวดแข่งขันในที่ต่างๆ 

    4.4 ผลงาน / ชิ้นงานของนักเรียน  
5.  วิธีการด าเนินการ 

5.1 การวางแผน (P)  
          5.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

     5.1.2 ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ / เป้าหมายของโครงการ 
     5.1.3 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการท างาน      
5.2  ด าเนินงานตามแผนของแต่ละกิจกรรมที่ก าหนดไว้ (D) 
     5.2.1 ด าเนินงานตามแผน /กิจกรรมท่ีก าหนดไว้ 
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5.3  ตรวจสอบ / นิเทศติดตาม / ประเมินผล (C ) 
     5.3.1 นิเทศติดตามผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนด 
5.4  การปรับปรุง (A) 
     5.4.1 น าข้อมูลที่ได้พบจากการประเมินมาแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับ 
ในการด าเนินกิจกรรมในปีต่อไป  
6.  ระยะเวลาด าเนินการ     

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.กิจกรรมคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหา

ด้านการอ่าน การเขียน (3.2) 

16 พ.ค.62- 31 พ.ค. 63 

 

- ครูนวพรและครูผู้สอน

ภาษาไทย 

2. กิจกรรมพัฒนาการอ่านการเขียน

และซ่อมเสริม มฐ.5.1, 5.2, 5.3, 5.4 

1 มิ.ย.62 - 10 มี.ค. 63 

 

5,000 ครูนวพรและครูผู้สอน

ภาษาไทย 

3. กิจกรรมวันสุนทรภู่ 

มฐ.3.1, 3.2และ วันภาษาไทยแห่งชาติ 

มฐ.3.1, 3.2 

27 -29 ก.ค. 63 6,000 ครูนวพรและครูผู้สอน

ภาษาไทย 

4. กิจกรรมประกวดความเป็นเลิศทาง

ภาษาไทยในวันส าคัญ มฐ.3.1, 3.2, 4.1 

18 พ.ค.62- 10 มี.ค. 63 

 

5,000 ครูนวพรและครูผู้สอน

ภาษาไทย 

5.  ทบทวนความรู้เตรียมสอบ  

O-NET  

1 ธ.ค..62 – 30 ม.ค.63 

 

2,000 ครูนวพร กะกุค า  

6. ท าแบบฝึก แบบทดสอบ  

ภาระงานตามหน่วยการเรียนรู้ 

มฐ.5.1, 5.2, 5.3, 5.4 

18 พ.ค.62-31 ม.ค.63 12,000 ครูผู้สอนชั้น ป.1- 6 

 

รวม 30,000  

7. งบประมาณ       เงินอุดหนุนรายหัว       30,000       บาท 
8.  การประเมินผลเม่ือสิ้นสุดโครงการ 
     8.1  วิธีการ    - สังเกต สอบถาม สัมภาษณ์ 
     8.2  เครื่องมือ - แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    9.1  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

9.2  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลประเมินผลการ ทดสอบระดับชาติ  
      O-NET สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
9.3  นักเรียนมีมีทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน 
9.4  นักเรียนมีทักษะการฟัง การดู การพูดและการใช้ภาษา 
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9.5  นักเรียนมีการพัฒนาเต็มตามศักยภาพทางด้านภาษาไทย โดยยึดหลักคุณธรรมน าความรู้ 
9.6  นักเรียนอ่านคล่องและเขียนคล่องตามเกณฑ์ของชั้นเรียน 
 

ลงชื่อ...................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงชื่อ...................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นางสาวนวพร  กะกุค า)           (นายพิฆเนศ  พาค า) 
       ครูโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น      
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โครงการ   ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สงคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สนองกลยุทธ์           ( / ) สพฐ.ข้อที่ 1, 2  ( / ) สพป.ชม. ข้อที่ 1, 2  ( / ) สถานศึกษา  ข้อที่ 1,2 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.1 – 1.1.6 , 1.2.1 – 1.2.3 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวฐาณุการณ์  ณัฐฏ์ณัฐกรและคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ 2563 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนดี  
มีคุณธรรม  มีสติปัญญา  มีความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนมีสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  รักความ
เป็นไทย  ตลอดจนเข้าใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทยภูมิใจในความเป็นไทย  เป็นพลเมืองดีที่ยึดมั่น  ในวิถีชีวิตและ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สืบสานวัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญา
ไทย  ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม รักประเทศชาติและท้องถิ่น มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้
สังคมซึ่ง  

ดังนั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึ งมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้เพ่ิมข้ึน  
2. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมให้สูงขึ้น 
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

2. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์  
3. เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ตามเกณฑ์  
4. เพ่ือให้นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามเกณฑ์  
5.เพื่อให้นักเรียนรู้จักคุณค่าศิลปวัฒนธรรมไทย  

3. เป้าหมาย  
   3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

3.1.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นักเรียนชั้น 
ป.1 – ม.3  ทุกคนให้ได้ร้อยละ 70  
3.1.2  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม อันพึงประสงค์ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นทุกคน  
3.1.3  ประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นทุกคน 
3.1.4  ประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นทุกคน  
3.1.5 นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย  
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   3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
3.2.1 นักเรียนชั้น ป.1 – ม.3  มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น  
3.2.2  นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม อันพึงประสงค์ 
3.2.3 นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นมีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์  
3.2.4 นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์  
3.2.5 นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นมีคุณค่าศิลปวัฒนธรรมไทย 

4.กิจกรรมและการดด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 
ก.ย. 62 นางสาวฐาณุการณ์  ณัฐฏ์ณัฐกร 

นายบุญร่วม  จันทร์ลา 
นางสมเจต  พวงค า 

2 จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน ต.ค. 62 – ก.ย. 63 นางสาวฐาณุการณ์  ณัฐฏ์ณัฐกร 
นายบุญร่วม  จันทร์ลา 
นางสมเจต  พวงค า 

3 จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ชั้น ป.1–ม.3   พ.ย. 62 – ส.ค. 63 นางสาวฐาณุการณ์  ณัฐฏ์ณัฐกร 
นายบุญร่วม  จันทร์ลา 
นางสมเจต  พวงค า 

4 จัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติ ก.ค. 63 – ส.ค. 63 นางสาวฐาณุการณ์  ณัฐฏ์ณัฐกร 
นายบุญร่วม  จันทร์ลา 
นางสมเจต  พวงค า 

5 สรุปผล/จัดท ารายงานโครงการประจ าปี ก.ย. 63 นางสาวฐาณุการณ์  ณัฐฏ์ณัฐกร 
นายบุญร่วม  จันทร์ลา 
นางสมเจต  พวงค า 

5.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม/รายการ งบประมาณ รวม 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมที ่1 พัฒนาการเรียนการสอน 
-จัดท าเครื่องมือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ , แบบทดสอบ 
(กระดาษ A 4 90 ห่อๆละ 110) 
 

- - 9,900 9,900 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ งบประมาณ รวม 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
2.1 ส่งนักเรียนเข้าสอบธรรมศึกษา  (ป.1 – ม.3) 
-สังฆทาน (1,200) 
-ปัจจัยส าหรับพระ (2,500) 
-วัสดุในการจัดกิจกรรม (800) 
2.2 แสดงตนเป็นพุทธมามกะ (ม.3) 
-สังฆทาน (1,200)  -ปัจจัยส าหรับพระ (1,800)   
-วัสดุส าหรับจัดกิจกรรม (1,500)  
2.3 อบรมคุณธรรม จริยธรรม ชั้น ป.1 – ม.3 
-สังฆทาน (1,200) 
-ปัจจัยส าหรับพระวิทยากร (3,000) 
-วัสดุส าหรับจัดกิจกรรม (1,800) 
- ค่าอาหารในการอบรม (10,000) 
2.4ประกวดมารยาทไทย 
-วัสดุส าหรับจัดกิจกรรม (400) 
-การแต่งกายสืบสานวัฒนธรรมไทย (19,050) 

- 39,950 4,500 44,450 

3 กิจกรรมวันที่ 3 วันส าคัญของชาติ 
3.1 วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ร. 10 
-พานพุ่ม 700 บาท ( 1 อัน ) 
-วัสดุส าหรับจัดกิจกรรม 1000 บาท 
3.2 วันแม่แห่งชาติ 
-พานพุ่ม 700 บาท ( 1 อัน ) 
-พานพุ่ม 16,800 บาท (42*400) 
-วัสดุส าหรับจัดกิจกรรม 1000 บาท 

- - 20,200 20,200 

รวม  39,950 34,600 74,550 
(ถัวจ่ายทุกรายการ)   
งบประมาณ   งบอุดหนุน  74,550       บาท 
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6.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเสร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
2.ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมอันพ่ึงประสงค์ระดับผ่านขึ้นไป 
3.ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนระดับผ่านขึ้นไป 
4.ร้อยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระดับผ่านขึ้นไป 
5.ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

ทดสอบ 
 
 
 

สังเกตพฤติกรรม 
 

ทดสอบ 
 

บันทึกการวัดและ
ประเมินผล 

สังเกตพฤติกรรม 

แบบทดสอบ 
 
 
 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

แบบทดสอบ 
 

แบบบันทึกการวัดและ
ประเมินผล 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนกลุ่มการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพ่ึงประสงค์เพ่ิมข้ึน 

 

 

      (ลงชื่อ)                                       ผู้เสนอโครงการ 

                       (นางสาวฐาณุการณ์  ณัฐฏ์ณัฐกร) 
         ครูโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 
 
      (ลงชื่อ)                                       ผู้อนุมัติโครงการ 

                               (นายพิฆเนศ  พาค า) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 
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ชื่อโครงการ   ส่งเสริมพัฒนาด้านทัศนศิลป์และดนตรี และนาฎศิลป์ 
แผนงาน     บริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธิ์    ( / ) สพฐ.  ข้อที่ 3,4 ( / ) สพป. ชม.1  ข้อที่ 3,4 ( / )  สถานศึกษา  ข้อที่ 1,2,4 
สนองมาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 – 1.1.6, 1.2.1.- 1.2.4 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายเกรียงศักดิ์  นวลสวาท 
ระยะเวลาด าเนินการ    ตลอดปงีบประมาณ 2563 
………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 

วิชาศิลปะพ้ืนฐาน  เป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของความคิดสร้างสรรค์  จินตนาการ  และการแสดงออกทั้งงาน
ทัศนศิลป์  ดนตรี  และนาฏศิลป์  เน้นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและได้ปฏิบัติจริง โดยปฏิบัติ
จริง  เพ่ือให้เกิดทักษะ  การส่งเสริมความสามารถด้านทัศนศิลป์  ดนตรี  นาฏศิลป์  และแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ                
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพ่ือเสริมสร้าง อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  โดยมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์  ดนตรี  และนาฏศิลป์)   

ในระดับประถมศึกษา  และมัธยมศึกษาให้สูงขึ้น 
2. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เห็นความส าคัญของงานศิลปะ (ทัศนศิลป์  ดนตรี  และนาฏศิลป์)  
 

3. เป้าหมาย 
1. นักเรียนระดับระดับประถมศึกษา  และมัธยมศึกษามีผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาศิลปะไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้านทัศนศิลป์  ดนตรี  และนาฏศิลป์ร้อยละ 100 
3. นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานด้านทัศนศิลป์  ดนตรี  และนาฏศิลป์ 
 

4. กิจกรรมและการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมครูในกลุ่มสาระ  จัดท าโครงงาน  เพื่อวางแผนและ
ก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานที่รับผิดชอบ 

ก.ย. 62 นายพินิจ  พวงค า 
นายบุญร่วม  จันลา 
นายราชัญ  ยศปัญญา 2. จัดซื้อ/ซ่อมบ ารุง  วัสดุ  อุปกรณ์ประกอบกิจกรรมการ

เรียนการสอนวิชาศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์ 
 

พ.ย. 62 – พ.ค. 63 
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ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

3. ส่งเสริมดนตรีไทย  ดนตรีพ้ืนเมือง  ดนตรีสากล นาฏศิลป์
สู่อาเซียน  เพ่ือกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ/กิจกรรม
ต่างๆภายในโรงเรียนและชุมชน 

พ.ย. 62 – มี.ค. 63 นายเกรียงศักดิ์   
นวลสวาท 

4. ส่งเสริมกิจกรรมด้านทัศนศิลป์ ดนตรี  นาฏศิลป์สู่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะ 

พ.ย. 62 – ก.ย. 63 

5. นิเทศ/ติดตามผลการด าเนินงานแต่ละกิจกรรมตามที่
ก าหนดในโครงการ 

ตลอดปีการศึกษา 

6. ประชุมผู้มีส่วนร่วมแต่ละกิจกรรมประเมินผลการ
ด าเนินการหาแนวทางเพ่ือปรับปรุงแก้ไข  โดยมุ่งเน้น
พัฒนาผู้เรียน 

1 ก.ย. 62 –               
31 มี.ค. 63 

7. สรุปรายงานผลการด าเนินการตามกิจกรรม 1-30 ก.ย. 62 –       
1-31 มี.ค. 63 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. จัดซื้อ/ซ่อมบ ารุง วัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน
วิชาศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์ 

   
10,000 

 
10,000 

2. ส่งเสริมนักร้อง,ดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง ดนตรีสากล 
นาฏศิลป์  สู่อาเซียน  เพ่ือกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ/
กิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียนและชุมชน 

  2,000 2,000 

3. ส่งเสริมกิจกรรมด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ สู่ความ
เป็นเลิศทางศิลปะ 

  3,000 3,000 

รวม   15,000 15,000 
รวมทั้งสิ้น 15,000 

หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
งบประมาณ    งบอุดหนุนรายหัว    15,000    บาท 
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะ 

สังเกต 
ทดสอบ 

แบบสังเกต 
แบบทดสอบ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะสูงข้ึน 
2. นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  สร้างผลงานด้านศิลปะ  ดนตรี  และนาฏศิลป์  ตามจินตนาการ                  

มีเจตคติท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
3. นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้  ไปใช้ในทักษะชีวิตประจ าวัน  และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
4. นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

 
  
ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ   ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายเกรียงศักดิ์  นวลสวาท)           (นายพิฆเนศ  พาค า) 
         ครูโรงเรียนบ้านห้วยมุน่    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 
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โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    

ลักษณะโครงการ            โครงการต่อเนื่อง 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  งานบริหารงานวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ นางเอ้ือมพร  ยศปัญญา และนายเกรียงศักดิ์   นวลสวาท 

ระยะเวลาในการด าเนินการ    ปีงบประมาณ 2563 

----------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เป็นวิชาที่  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักการ
ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจซึ่งจะส่งผลต่อการท ากิจกรรมต่าง  ๆ ทั้งด้านการเรียน 
และการท างานร่วมกัน  ดังนั้นการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้นั้น กลุ่มสาระการ
เรียนรู้จึงได้ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะต่าง ๆ อย่างหลากหลาย จากการประเมินโครงการ พบว่า กลุ่มสาระ
สุขศึกษาและพลศึกษามีผลการพัฒนาขึ้น เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจึงจัดโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา
และพลศึกษา ขึ้น   
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและการออกก าลังกายโดยเข้าร่วมการแข่งขัน
กิจกรรมกีฬาในระดับต่างๆ 
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ 
2.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
2.4 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์ 
2.5 เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ  
  3.1.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษาเดิมเพ่ิมข้ึน ภาคเรียนละร้อยละ 5 

             3.1.1 นักเรียนทุกคนมีอุปกรณ์กีฬาให้ได้ฝึกทักษะด้านกีฬาและอุปกรณ์อ่ืนๆ ในการฝึก
ประสบการณ์ในการเสริมทักษะเพ่ือการด าเนินด้านสุขภาพอนามัย 

             3.1.2. โรงเรียนมีแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับกีฬาไทยและสากล จ านวน 10 กีฬา 
 3.2  ด้านคุณภาพ  

 3.2.1 นักเรียนร้อยละ 95 ได้รับการพัฒนาสุขภาพร่างกายและจิตใจ มีร่างกายสุขภาพสมบูรณ์เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน และรักการออกก าลังกาย 

  3.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาสูงขึ้น   
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4.  วิธีด าเนินการ 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผนการด าเนินงาน (Plan) 

1. ประชุมวางแผนก าหนดกิจกรรม 

2. เสนอขออนุมัติการด าเนินงานตามกิจกรรม 

 

ต.ค.2562 

นางเอ้ือมพร ยศปัญญา 

นายเกรียงศักดิ์ นวลสวาท 

ขั้นลงมือปฏิบัติ (Do) 

1. กิจกรรมปรับปรุงสนามกีฬา 

- ส ารวจบริเวณท่ีจะปรับปรุงติดต่อผู้รับจ้าง  

- ด าเนินงานปรับปรุงซ่อมแซม 

-  ติดตามผลด าเนินงาน 

 

พ.ค.2563 

นางเอ้ือมพร ยศปัญญา 

นายเกรียงศักดิ์ นวลสวาท 

2. กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านสุขศึกษา 

- วางแผนกิจกรรม 

-.จัดหาสื่อ อุปกรณ์ 

-.ด าเนินการ 

- ติดตามผลการด าเนินกิจกรรม 

ก.ค.-ก.ย.2563 

 

นางเอ้ือมพร ยศปัญญา 

นายเกรียงศักดิ์ นวลสวาท 

3. กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน 

-ประชุมครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาวางแผน 

-.แต่งตั้งคณะการจัดการแข่งขัน 

-ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

-จัดแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 สี 

-.ด าเนินการจัดการแข่งขัน 

- ติดตามรายงานผล 

 

พ.ย.2562-ก.ย.2563 

 

 

 

 

นางเอ้ือมพร ยศปัญญา 

นายเกรียงศักดิ์ นวลสวาท 

4. กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายนอก  

-ประชุมครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

-.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

-ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครนักกีฬา 

-.คัดเลือกนักกีฬาตามคุณสมบัติที่ก าหนด 

-ด าเนินการฝึกซ้อมและเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่าง ๆ 

- ติดตามรายงานผล 

 

 

พ.ย.2562-ก.ย.2563 

 

นางเอ้ือมพร ยศปัญญา 

นายเกรียงศักดิ์ นวลสวาท 
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5. กิจกรรมจัดหา/จัดซื้อและพัฒนาสื่ออุปกรณ์การเรียน

การสอน 

-.ประชุมครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

- ส ารวจอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ 

-.ขออนุมัติจัดซื้อ 

- ติดตามการด าเนินงาน 

1 ก.ค. 63-30 ก.ย. 63 

 

   

นางเอ้ือมพร ยศปัญญา 

นายเกรียงศักดิ์ นวลสวาท 

 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตรวจสอบ(Check) 

ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 

30 ก.ย.63 

 24 มี.ค 64 

นางเอ้ือมพร ยศปัญญา 

นายเกรียงศักดิ์ นวลสวาท 

ขั้นการแก้ไขปรับปรุงการท างาน (Action) 

รายงานโครงการการจัดกิจกรรมของโครงการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข

ศึกษาและพลศึกษา น าผลการประเมินปรับปรุงแก้ไข 

24 มี.ค 64 นางเอ้ือมพร ยศปัญญา 

นายเกรียงศักดิ์ นวลสวาท 

                                                                - 
5. งบประมาณในการด าเนินงาน  60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) จ าแนกตามรายการใช้จ่ายดังนี้ 

รายการวัสดุ-อุปกรณ์/กิจกรรม จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1. กิจกรรมปรับปรุงสนามกีฬา 

2. กิจกรรมส่งเสริมความรู้สุขศึกษา 

3. กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน 

4. กิจกรรมกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายนอก 

5 .กิจกรรมจัดหา/จัดซื้อและผลิตสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน 

5,000 

5,000 

20,000 

15,000 

15,000 

 

 

รวม 60,000  
 

6.  การติดตาม / ประเมินผล / รายงาน 
          6.1 น้ าหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพตามเกณฑ์ และเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการหรือกีฬา คนละ 1 ชนิด 
          6.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
          6.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน 
          6.4 แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับกีฬาในสถานศึกษา 
          6.5 ผลการเข้าร่วมแข่งขันกีฬารายการต่าง ๆ 
 
 



76 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพตามเกณฑ์ มีประสบการณ์ มีความรู้ทักษะมีทักษะกระบวนการคิด 

วิเคราะห์ การวางแผน การปฏิบัติจริงและมีเจตคติท่ีดีต่อ การเล่นกีฬาไทย กีฬาสากล 
7.2 ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนทุกวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 
7.3 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

 7.4  สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษามีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับกีฬา 
 7.5  โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ 
8.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเกณฑ์ 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ 

1. นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพตามเกณฑ์ มีประสบการณ์ มีความรู้ทักษะมี

ทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ การวางแผน การปฏิบัติจริงและมีเจตคติท่ีดีต่อการ

ออกก าลัง การเล่นกีฬาไทย กีฬาสากล 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนทุกวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเพ่ิมข้ึน 

3. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

4. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับกีฬาไทยและสากล 

5. นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ 

ร้อยละ 80 

 

 

ร้อยละ 5 

ร้อยละ 100 

ร้อยละ 90 

ร้อยละ 80 

 

 
ลงช่ือ................................................ผู้เสนอโครงการ  ลงช่ือ................................................ผู้เสนอโครงการ 
        (นางเอื้อมพร  ยศปัญญา)            (นายเกรียงศักดิ์    นวลสวาท) 
        ครูโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น             ครูโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 
 
 
   ลงช่ือ.................................................ผู้อนุมตัิโครงการ 
                         ( นายพิฆเนศ  พาค า )     
        ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านห้วยมุ่น 
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ชื่อ/โครงการ  การพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
แผนงาน  บริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์  (/)สพฐ. ข้อที่ 7  (/)สพท.ข้อที่ 2 และ7   (/)  สถานศึกษา ข้อที่ 1 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้  1.11 – 1..16, 1.2.1-1.2.4 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพิชญา  มาลา   นางสาวจีรภัทร   โสภา 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 2563 
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….. 
1. หลักการและเหตุ  
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นก าลังของ
ชาติ ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่ายการ ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็น
พลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีความรู้ และทักษะ
พ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้และพ้ืนฐานในการศึกษาต่อในระดับสูง การประกอบอาชีพและเรียนรู้
ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานนความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ  
  กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) เป็นวิชาพ้ืนฐานส าคัญที่นักเรียนทุกคนจะต้องเรียนรู้ 
โดยได้จัดล าดับความส าคัญอยู่ในกลุ่มที่สอง ซึ่งเป็นสาระการเรียนรู้ที่เสริมสร้างพ้ืนฐานความเป็นมนุษย์ และสร้าง
ศักยภาพในการคิดและการท างานอย่างสร้างสรรค์ ดังนั้น โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนใน
โรงเรียนบรรลุเป้าหมายและคุณภาพ ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ก าหนดไว้ ใน
หลักสูตรสถานศึกษาของกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 
 
2. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
 2. เพ่ือสร้างโอกาสให้เรียนได้สื่อสารภาษาอังกฤษ 
 3. เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสได้เรียนรู้ส าเนียงภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จากเจ้าของภาษา  
 
3. เป้าหมาย 
 1. เรียนทุกคนได้เรียนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จากเจ้าของภาษา 
 2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงขึ้น 
 3. นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
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4. กิจกรรมและการด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม    ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรม ฝึกซ้อม เข้าร่วมแข่งขัน DEBATE 1 ก.ค. 2563 – 20 ก.ย. 2563 นางพิชญา  มาลา 
2 กิจกรรมฝึกซ้อม เตรียมเข้าร่วมงานศิลปฯ 1 ส.ค. 2563-16 ต.ค. 2563 นางพิชญา , นางสาวจีรภัทร 
3 กิจกรรมเข้าค่าย ติว O –Net  ป.6 และ ม. 3 มกราคม 2563 นางพิชญา , นางสาวจีรภัทร 
4 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ วิชาภาษาอังกฤษ 1 ม.ค. 2563-28 ก.พ. 2563 นางพิชญา , นางสาวจีรภัทร 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรม ฝึกซ้อม เข้าร่วมแข่งขัน DEBATE   5,000 5,000 
2 กิจกรรมฝึกซ้อม เตรียมเข้าร่วมงานทักษะ

วิชาการ 
  5,000 5,000 

3 กิจกรรมเข้าค่าย ติว O –Net  ป.6 และ ม. 3   10,000 10,000 
4 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ วิชาภาษาอังกฤษ   5,000 5,000 

รวม   25,000 25,000 
รวมทั้งสิ้น   25,000 25,000 

 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนทุกคนได้เรียน
ภาษาอังกฤษ 

-แบบทดสอบ 
-การสัมภาษณ์ 
- การสังเกต 

- ผลคะแนน 
- แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
- แบบบันทึกการสังเกต  

2. ร้อยละ80ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียน
ภาษาอังกฤษและ O-NET เพ่ิมข้ึน 

ผลคะแนน O NET ข้อสอบ O NET 

3. นักเรียนร้อยละ 70 ระดับมัธยมและประถมศึกษา
ได้เป็นตัวแทนแข่งขันภาษาอังกฤษในระดับภาค 

ประกาศรายชื่อผู้เป็น
ตัวแทนในระดับภาค 

กิจกรรมที่นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ระดับเขตพ้ืนที่ 

4. นักเรียนร้อยละ70 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารเบื้องต้นได้ 

-แบบทดสอบ 
-การสัมภาษณ์ 
- การสังเกต 

- ผลคะแนน 
- แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
- แบบบันทึกการสังเกต 
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7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนและ ONET สูงขึ้น 
           2. นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับบุคคลทั่วไปและชาวต่างชาติได้ 
 
 
 ลงชื่อ................................ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ.................................ผู้เสนอโครงการ 

   (นางสาวจีรภัทร  โสภา)           (นางพิชญา  มาลา) 
    ครูโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น         ครูโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น  
        
       ลงชื่อ.....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นายพิฆเนศ  พาค า) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 
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ชื่อโครงการ     พัฒนาทักษะการเรียนรู้สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
แผนงาน   บริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์ที่         () สพฐ.ข้อที่ 4 ()สพป.ชม เขต 1 ข้อที่ 4 () สถานศึกษาข้อที่ 1 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.3, 1.2.1-1.2.4 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสุรภา  ยศปัญญา 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ 2563 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน โดยมุ่งพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้
นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  ส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถในการใช้ ICT เพ่ือการแสวงหา
ความรู้และเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามแนวทฤษฏี Constructionism ดังนั้นโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นจึงมุ่งส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนร่วมมือกันอย่างจริงจังในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  เพ่ิมศักยภาพ
ของครูและนักเรียนและเปลี่ยนบทบาทของครูเป็น Facilitator ที่สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ของนักเรียนและพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ทั้งทางร่างกาย  จิตใจ และสติปัญญา ความรู้คู่คุณธรรม 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้
ผสมกลมกลืนกับวิธีการด าเนินชีวิต ให้มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีมีความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได้อย่างเหมาะสม  สามารถพัฒนาตนเองไปสู่
สังคมประชาคมอาเซียน 

ทางโรงเรียนได้ตระหนักและเห็นความส าคัญดังกว่างจึงมีโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยีเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานและน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน รวมทั้งความสามารถในการ

แก้ปัญหาและมีสมรรถนะส าคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่อ

อาชีพสุจริต 
3. เพ่ือพัฒนาครูและนักเรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้น าเสนอผลงานแลกเปลี่ยน

เรียนรู้และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน 
4. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

      3. เป้าหมาย  
 1. นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนมี
ความสามารถในการแก้ปัญหา มีสมรรถนะส าคัญรวมทั้งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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 2. ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นทุกคนมีทักษะใน
การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 
 3. นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นทุกคนได้รับการฝึกทักษะในการท างาน รักการท างานสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
วางแผนจัดกิจกรรม 

ต.ค.62 สุรภา ยศปัญญา และคณะ 

2 พัฒนานักเรียนให้มีทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา
โดยใช้โปรแกรม Scratch 

ต.ค.62 – ก.ย.63 สุรภา ยศปัญญา และคณะ 

3 ฝึกทักษะการท างานบ้าน งานเกษตร และงานประดิษฐ์ ต.ค.62 – ก.ย.63 สุรภา ยศปัญญา และคณะ 
4 พัฒนาอบรมครูในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ebook 

Photoshop 
ต.ค.62 – ก.ย.63 สุรภา ยศปัญญา และคณะ 

5 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนชั้น 
ป.1-ป.6 ยกระดับผลสัมฤทธิ์สาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีโดยใช้โปรแกรม DLIT 

ต.ค.62 – ก.ย.63 สุรภา ยศปัญญา และคณะ 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวัสดุ งบประมาณรวม 

1 จัดอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิดการ
แก้ปัญหาในการใบโปรแกรม Photoshop 

3,000 - 10,000 13,000 

2 พัฒนาฝึกทักษะการท างานบ้าน งานเกษตร  
งานประดิษฐ์ วัสดุฝึกงาน 

- - 5,000 5,000 

3 ฝึกการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน                  
ชั้น ป.1-ป.6 ยกระดับผลสัมฤทธิ์สาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

- - 3,000 3,000 

4 ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดการจัดนิทรรศการ
เผยแพร่ผลงานนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.1- ป.6 

  3,000 3,000 

รวม 3,000  21,000 24,000 
รวมทั้งสิ้น 24,000 

6. การประเมินผล 
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ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1 ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นทุกคนที่ได้รับการ
ส่งเสริมให้มีความสามารถในด้านการคิด วิเคราะห์ การ
แก้ปัญหา 

- การทดสอบ 
- สังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้ 

- แบบทดสอบ 
- แบบประเมินผลการ
เรียนรู้ 

2 ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นทุกคนมีทักษะใน
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้น าเสนอผลงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและมีผลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานของโรงเรียนสากล 

- สังเกตผลงาน - แบบสังเกตและ
ประเมินผลงานตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
- แบบประเมินผลการ
เรียนรู้ 

3 ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นทุกคนที่ได้รับการ
ฝึกทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

- ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

- แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

4 ร้อยละของผลงานนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นได้รับการ
คัดเลือกส่งประกวดในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค 
ระดับชาติ รวมทั้งการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน 

- สังเกตผลงาน - แบบสังเกตและ
ประเมินผลงานตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นได้รับการพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์                       
การแก้ปัญหาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการฝึกทักษะ 

2. นักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ น าเสนอผลงานจากการฝึก
ทักษะโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

3. นักเรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและมีเจตคติทีดีต่ออาชีพ
สุจริต 

4. นักเรียนมีผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานของโรงเรียนมาตรฐานสากล ผลงานของนักเรียนสามารถ
เผยแพร่และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน 

 
 ลงชื่อ................................ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ.................................ผู้อนุมัติโครงการ 

 (นางสาวสุรภา  ยศปัญญา)         (นายพิฆเนศ  พาค า) 
    ครูโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น  

 
 
 
 



83 
 

 แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  

ชื่อ/โครงการ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
แผนงาน  บริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเอ้ือมพร  ยศปัญญา 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 2563 
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….. 
1. หลักการและเหตุ  
  การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีความส าคัญและจ าเป็นที่ต้องส่งเสริมและ
พัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยมุ่งเน้นพัฒนาองค์รวมของความเป็น
มนุษย์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และรวมถึงการมีจิตส านึก
ของการท าประโยชน์เพื่อสังคม 
2. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ของผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะ ได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง 
2. เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะดีเด่นของความเป็นประชาธิปไตย เป็นผู้น า ผู้ตาม ฝึกแสดงความคิดเห็นและฝึก

ความรับผิดชอบ  
3. ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ท าให้ความแตกฉาน พบเทคนิค วิธีการที่แปลกๆ ใหม่ๆ ในการพัฒนางาน

ของตนเอง 
3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงประมาณ 
 1. นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ จากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอันเป็นการสอดคล้องกับแนวทางการ
จัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2. นักเรียนมีทางเลือก มีโอกาสแสดงออกความต้องการ และความถนัด ช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
รายบุคคล 
 3. นักเรียนรู้จักความถนัด ความสนใจ และความสามารถของตนเอง จากการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมด้าน
ต่างๆ 
 4. นักเรียนได้ฝึกกิจกรรมร่วมกัน ต้องร่วมกันคิด ร่วมกันท า 
     3.2 เชิงคุณภาพ 
 1. ใช้ข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
 2. นักเรียนมีความสามัคคีในการท างาน เกิดความเข้าใจ ความประทับใจและมีความสุข 
 3. ผู้สอนรู้จักผู้เรียนแต่ละคนดีขึ้น และสามารถส่งเสริมและสนับสนุน หรือแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียนได้ถูก
แนวทาง 
 4. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนจักกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
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4. กิจกรรมและการด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ ก.ย.2562 นางเอ้ือมพร ยศปัญญา

และคณะ 2 แต่งตั้งคณะท างานและด าเนินงานตามกิจกรรม ก.ย.2562 
3 ด าเนินการตามโครงการ  
 - กิจกรรมชมรม ตลอดปีงบประมาณ 2563 
 - กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือส ารอง ธ.ค.2562 
 - กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ธ.ค.2562 
 - กิจกรรมแนะแนว ตลอดปีงบประมาณ 2563 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาระดับปฐมวัย ม.ค.-ก.พ.63 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น ม.ค.-ก.พ.63 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย ม.ค.-ก.พ.63 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.ค.-ก.พ.63 
4 ติดตาม ประเมิน ผลการด าเนินงาน มี.ค.2563 
5 สรุปผล รายงานการด าเนินงาน ก.ย.2563 
 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

(ถ่ัวเฉลี่ยทุกกิจกรรม) 
รวมงบประมาณท่ีใช้ทั้งสิ้น  123,800    บาท 
 
6. การประเมินผล 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 - กิจกรรมชมรม - - 1,000 1,000 
2 - กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือส ารอง 6,800 - - 6,800 
3 - กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ 15,000 - - 15,000 
4 - กิจกรรมแนะแนว - - 1,000 1,000 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาระดับปฐมวัย 2,000 1,000 - 3,000 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาระดับประถมศึกษา 32,000 15,000 - 47,000 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 30,000 20,000 - 50,000 

รวม 85,800 36,000 2,000 123,800 
รวมทั้งสิ้น 123,800 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
5. เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ จากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอันเป็น
การสอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. นักเรียนมีทางเลือก มีโอกาสแสดงออกความต้องการ และความถนัด 
ช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคล 
3. นักเรียนรู้จักความถนัด ความสนใจ และความสามารถของตนเอง จาก
การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมด้านต่างๆ 
4. นักเรียนได้ฝึกกิจกรรมร่วมกัน ต้องร่วมกันคิด ร่วมกันท า 

 
สังเกต ประเมิน 

 
แบบประเมิน 

เชิงคุณภาพ 
 1. ใช้ข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา 
 2. นักเรียนมีความสามัคคีในการท างาน เกิดความเข้าใจ ความ
ประทับใจและมีความสุข 
 3. ผู้สอนรู้จักผู้เรียนแต่ละคนดีขึ้น และสามารถส่งเสริมและ
สนับสนุน หรือแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียนได้ถูกแนวทาง 
 4. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนจักกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

 
สังเกต ประเมิน 

 
แบบประเมิน 

 
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนเพิ่มพูนประสบการณ์ของผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะ ได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง 
2. นักเรียนมีคุณลักษณะดีเด่นของความเป็นประชาธิปไตย เป็นผู้น า ผู้ตาม ฝึกแสดงความคิดเห็นและฝึกความ

รับผิดชอบ  
3. นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ท าให้ความแตกฉาน พบเทคนิค วิธีการที่แปลกๆ ใหม่ๆ ในการพัฒนา

งานของตนเอง 
 
 ลงชื่อ................................ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ.................................ผู้อนุมัติโครงการ 

   (นางเอ้ือมพร  ยศปัญญา)          (นายพิฆเนศ  พาค า) 
    ครูโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น  
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โครงการ พัฒนาระบบงานทะเบียน งานวัดผลและประเมินผล 

ลักษณะโครงการ            โครงการต่อเนื่อง 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  งานบริหารวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวจันทร์แรม  พรมทาและคณะ 

ระยะเวลาในการด าเนินการ    ตลอดปีงบประมาณ 2563 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดท างานทะเบียนและระเบียนสะสมนักเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ พัฒนางาน
ทะเบียนสู่ระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความส าคัญต่อสถานศึกษาอย่างมาก หมายถึงข้อมูลประวัติของนักเรียนทั้ง
โรงเรียนซึ่งสามารถใช้ตรวจสอบข้อมูลด้านต่างๆ  รวมถึงเอกสารหลักฐานการศึกษาที่ส าคัญ ที่จัดขึ้นเพ่ือประกอบการ
ปฏิบัติงานด้านการประเมินผลการเรียนซึ่งจะต้องบันทึกข้อมูลการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนไว้ แล้วน าข้อมูลมาเก็บ
เป็นหลักฐานและใช้ในการตรวจสอบ เพื่ออ านวยความสะดวกต่อฝ่ายต่าง ๆ หน่วยงานอ่ืนที่ต้องการข้อมูลผลการศึกษา
แต่ผู้เรียนในสถานศึกษา และชุมชน หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ดังนั้นโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น ตระหนักถึงการพัฒนาระบบงานทะเบียน งานวัดผลประเมินผลจึงจัดท าโครงการ
พัฒนาระบบงานทะเบียน งานวัดผลประเมินผลขึ้น เพ่ือจะได้มีเอกสารที่มีคุณภาพและสามารถจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
ต่อไป 
2.  วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้การด าเนินงานจัดท างานทะเบียน งานวัดผลและประเมินผล ของนักเรียนเป็นไปตามระเบียบ
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  2.2 เพ่ือพัฒนาระบบงานทะเบียน งานวัดผลและประเมินผล สู่ระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2.3 เพ่ือบริการข้อมูลผลการเรียนแก่ผู้เรียนในสถานศึกษา และชุมชน หรือหน่วยงานอื่น 
  
3.  เป้าหมาย  

3.1  ด้านปริมาณ  
ด าเนินงานทะเบียนและระเบียนนักเรียนอย่างถูกต้องเป็นระบบ และสามารถบริการให้ข้อมูลแสดงผล

การเรียนแก่นักเรียนในโรงเรียน และชุมชร หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 3.2  ด้านคุณภาพ 

     พัฒนางานทะเบียนและระเบียนนักเรียนได้ด าเนินงานตามระเบียบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธสัก
ราช 2544 และพุทธศักราช 2551 อย่างเคร่งครัด 
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4.  วิธีด าเนินการ 
4.1 ขั้นเตรียมการ (P) 

4.1.1  ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษาและสพฐ.ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับโครงการฯ 

4.1.2  ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา  
4.1.3  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
4.1.4  จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

4.2  ขั้นด าเนินการ (D) 
4.2.1 ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 
4.2.2  ด าเนินงานตามโครงการฯ  

 กิจกรรมพัฒนาระบบงานทะเบียน 

 กิจกรรมพัฒนาระบบงานวัดผลและประเมินผล 
4.3 ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 

ผู้รับผิดชอบโครงการฯ  นิเทศติดตามการด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวก 
ในการด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ ก าหนด               

4.4 ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
4.4.1  สรุปประเมินโครงการฯ 
4.4.2  จัดท ารายงานโครงการฯ  น าเสนอฝ่ายบริหาร 

 

5.  งบประมาณในการด าเนินการ 
กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (P)  

1.  ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพ้ืนที่ การศึกษาและ สพฐ. ในส่วน

ที่เก่ียวข้อง กับโครงการฯ 

2.  ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา  

3.  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 

4.  จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร  

 

- 

 

 

- 

 

 

นางสาวจันทร์แรม  พรมทา 

นางชลธิชาร์ แสงโสดา  

นายสุวัฒน์  แสงโสดา 

นางสาวนวพร  กะกุค า 

ขั้นด าเนินการ (D) 

1.  ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 

2.  ด าเนินงานตามโครงการฯ  

2.1 กิจกรรมพัฒนาระบบงานทะเบียน 

2.2 กิจกรรมพัฒนาระบบงานวัดผลและประเมินผล 

d 

 

 

30,000 
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กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 

       ผู้รับผิดชอบโครงการฯ   นิเทศติดตาม การด าเนินงาน และคอย

อ านวยความสะดวก  ในการด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไป

ตามภาระงานที่โครงการฯ ก าหนด 

 

- 

 

 

ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 

1.  สรุปประเมินโครงการ 

2.  จัดท ารายงานโครงการฯ  น าเสนอ ฝ่ายบริหาร 

 

- 

- 

รวมงบประมาณ  30,000   บาท 
9.  การประเมินผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 

มีด าเนินงานทะเบียนและระเบียนนักเรียนอย่างถูกต้องเป็น

ระบบ และสามารถบริการให้ข้อมูลแสดงผลการเรียนแก่นักเรียน

ในโรงเรียน และชุมชร หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่ใน

ระดับดี  

 

ประเมิน 

สัมภาษณ์ 

ส ารวจ 

ประเมิน 

 

 

แบบประเมิน 

แบบสัมภาษณ์ 

แบบส ารวจ 

แบบประเมิน 

 

  

ด้านคุณภาพ 

       พัฒนางานทะเบียนและระเบียนนักเรียนได้ด าเนินงานตาม

ระเบียบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธสักราช 2544 และ

พุทธศักราช 2551 อย่างเคร่งครัด 

 

 

ประเมิน 

ส ารวจ 

 

แบบประเมิน 

แบบส ารวจ 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นได้รับการพัฒนาสถานศึกษาโดยมีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาในระดับดี 
 
 
 

 ลงชื่อ................................ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ.................................ผู้อนุมัติโครงการ 
 (นางสาวจันทร์แรม  พรมทา)          (นายพิฆเนศ  พาค า) 

    ครูโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น  
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โครงการ    นิเทศภายใน 
กลุ่มงาน    งานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ    นายพิฆเนศ  พาค า 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดงบประมาณ 2562 

**************************************************** 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2532 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา และมาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม  
วงเล็บ (3) ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 6 สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

ภารกิจหลักของโรงเรียน คือ การจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 
เป็นการเรียนรู้ตามความต้องการ ตามความสนใจของผู้เรียนและเรียนรู้อย่างมีความสุข กระบวนการเรียนการสอนต้อง
ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยครูต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนใหม่ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่วางไว้นั้น โรงเรียนต้องมีกระบวนการนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ สามารถให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษาหารือและช่วยเหลือครูในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน ตลอดจนส่งเสริมให้ครูได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มี
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวางแผนการสอนร่วมกันจนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองสร้างองค์ความรู้และเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

2. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือส่งเสริมให้ครูพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญและประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงาน 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ครูพัฒนาและปรับปรุงบรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
3. เพ่ือช่วยเหลือครูแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 
5. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เข้าสู่มาตรฐานตามที่ก าหนด  

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 - นิเทศติดตามในด้านการจัดการเรียนการสอนของครู จ านวน 19 คน 
 เชิงคุณภาพ 
 - ครูผู้สอน ได้รับการพัฒนาและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินการ 
การด าเนินงาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 1. 
2. 
3. 
3. 
 
 

6. 

ประชุมวางแผนจัดท าโครงการ 
เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
กิจกรรมการนิเทศ  
- ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน 
- นิเทศการสอน 
ประเมินผล 

เม.ย. 2563 
เม.ย. 2563 
พ.ค. 2563 
 
มิ.ย. 2563 – ก.พ. 2563 
มิ.ย. 2563 – ก.พ. 2563 
ก.ย. 2563  

นายพิฆเนศ  พาค า 

5. งบประมาณ  30,000     บาท 

6.  การประเมินผล / เครื่องมือ 
 - แบบบันทึกการเยี่ยมชั้นเรียน 
 - แบบสอบถามการนิเทศ  

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ครูได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ และสามารถน ามาใช้ในด้านการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

     ลงชื่อ...............................................ผู้เสนอโครงการ 
                  (นายพิฆเนศ   พาค า) 

      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 
 
 
ลงชื่อ................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                  (นายพิฆเนศ   พาค า) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 
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โครงการ            พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวจันทร์แรม  พรมทา      
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ตลอดปีงบประมาณ 2563    

------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรสถานศึกษา เป็นแม่บทส าคัญในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายที่
ก าหนด การพัฒนาหลักสูตรเป็นภารกิจส าคัญของสถานศึกษาที่จะต้องมีการด าเนินงานเป็นระเบียบแบบแผน
ต่อเนื่องกันไป ซึ่งเริ่มจาการวางจุดมุ่งหมายในการด าเนินงานนี้จะต้องค านึงถึงหลักสูตรต่างๆ ที่สร้างขึ้นมาใหม่ต้องมี
ประสิทธิภาพมากกว่าหลักสูตรเดิม จะต้องสนองตอบความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น และน าไปใช้เป็นแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ ความ
เข้าใจในเป้าหมายของการพัฒนา โดยค านึงถึงประโยชน์ในด้านการพัฒนาจิตใจและทัศนคติของนักเรียนด้วย การ
ด าเนินงานจึงต้องได้รับความร่วมมือและการประสานงานอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในทางด้านหลักสูตรทุกๆด้าน 
และต้องมีผู้น าที่ช านาญมีความสามารถในหน้าที่การงานเป็นอย่างดี การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ จะ
เป็นเครื่องมือส าคัญในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนักเรียน โรงเรียนจึงต้องพัฒนาหลักสูตรและพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ไปพร้อมกัน 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัย สนองตอบความต้องการของผู้เรียนและชุมชน 
 2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย และสนองตอบตามศักยภาพผู้เรียนรายบุคคล 
3.  เป้าหมาย  
เชิงปริมาณ   โรงเรียนมีกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายสนองตอบความต้องการของผู้เรียนร้อยละ 100  
เชิงคุณภาพ   โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันสมัยมีสาระครบถ้วนสมบูรณ์ 
4.  วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ขออนุมัติโครงการ และก าหนด

หน้าที่รับผิดชอบ 
มีนาคม 2563 

นางสาวจันทร์แรม  พรมทา      

จัดหาทรัพยากรในการด าเนินงาน มีนาคม 2563 

ด าเนินโครงการ พฤษภาคม-

กันยายน 2563 

ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงาน กันยายน 2563 

ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน กันยายน 2563 
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5.งบประมาณ    30,000        บาท 
6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการ เครื่องมือ 

การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น

คุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และ

ด าเนินการ อย่างเป็นรูปธรรม 

ประเมินผลการใช้

หลักสูตรสถานศึกษา 

 

แบบประเมินผลการใช้

หลักสูตรสถานศึกษา 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนใช้หลักสูตรสถานศึกษาเป้ฯแนวทางในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
 2. โรงเรียนมีกระบวนการเรียนสนองตอบความต้องการของผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ    
 
                                    

             ลงชื่อ...............................................ผู้เสนอโครงการ 
                   ( นางสาวจันทร์แรม  พรมทา ) 

                  ครโูรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 
 
 
       ลงชื่อ................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                      ( นายพิฆเนศ   พาค า ) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 
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ชื่อโครงการ  การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตส่งเสริมการอ่านและการค้นคว้า 
แผนงาน  บริหารงานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์  ( / ) สพฐ. ข้อที่ 1 ( / ) สพป.เลย 3 ข้อที่ 1 ( / ) สถานศึกษาข้อที่ 1,2 และ 6 
ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวิโรจน์ อุดศรี,นางสาวจีรภัทร  โสภา และบรรณารักษ์ห้องสมุด 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 2563 
.............................................................................................. ............................................................ 
1. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 7 และมาตรา 24 ก าหนดให้สถานศึกษาจัด
กระบวนการเรียนรู้มุ่งปลูกฝัง ให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ใฝ่เรียนรู้ด้วยตัวเอง  โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็นท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช2551 ก าหนดจุดหมายซึ่งถือเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่ส าคัญคือให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ใฝ่รู้  ใฝ่เรียนรักการอ่าน รักการเขียนและรักการ
ค้นคว้า อีกทั้งโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น ได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้ามีสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศอ านวยความสะดวกให้ผู้รับบริการมาศึกษาค้นคว้าหาความรู้ที่ เป็นสากลแต่ในสภาพปัจจุบันผลจากการ
ประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาปรากฏว่า มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนที่เกี่ยวกับ การมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง รักการเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีนิสัยรักการอ่าน สามารถใช้ห้องสมุดแหล่งความรู้
และสื่อต่างๆทั้งในและนอกสถานศึกษาอยู่ในเกณฑ์ ที่ต้องปรับปรุง ตลอดจนการจัดสถานที่ให้ผู้รับบริการทางการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่สามารถรับบริการได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง 
  ดังนั้นจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นให้มีมาตรฐานของห้องสมุด
มีชีวิต จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านและการค้นคว้าเพ่ิมขึ้น และสามารถท าให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการใช้
บริการให้มากข้ึน 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นเป็นห้องสมุดมีชีวิตที่มีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพียงพอแก่คาม
ต้องการของผู้ใช้บริการ 
 2. เพ่ือให้บริการหนังสือเอกสารส าหรับการศึกษาค้นคว้าอย่างเพียงพอแก่จ านวนนักเรียน 
 3. เพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและยกระดับความสามารถในการอ่านของนักเรียนครูและผู้บริหาร 
 4. เพ่ือเป็นการจัดหาสื่อประเภทหนังสือเพ่ือใช้ในการศึกษาค้นคว้าและเป็นการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนให้
ได้มาตรฐาน 
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3. เป้าหมาย 
 1. ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นเป็นห้องสมุดชีวิตที่มีมาตรฐานมีระบบการท างานห้องสมุดโดยใช้
คอมพิวเตอร์ ส าหรับใช้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพียงพอแก่ความต้องการ 
 2. จัดหาหนังสือส าหรับการศึกษาค้นคว้าจ านวน 500 เล่มต่อปี ตามมาตรฐานของห้องสมุด 
 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและค้นคว้า 
 4. ห้องสมุดโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นเป็นห้องสมุดมีชีวิตที่มีมาตรฐานผู้รับบริการ ร้อยละ 100 มีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการ 
 

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผนเพื่อปฏิบัติงาน ก.ย.62 นายวิโรจน์และคณะ 
2 จัดบรรยากาศภายในและปรับภูมิทัศน์บริเวณ

ห้องสมุดให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
พ.ย.62 นายวิโรจน์และคณะ 

3 จัดระบบหนังสือห้องสมุด พ.ย.62 นางสาวจีรภัทรและคณะ 
4 จัดป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์ ธ.ค.62 นางสาวจีรภัทรและคณะ 
5 พัฒนาจัดหาสื่อประจ าห้องสมุด ธ.ค.62 นายวิโรจน์และคณะ 
6 จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านและค้นคว้า พ.ย.62-ก.ย.63 นายวิโรจน์และคณะ 
7 ประเมินผล/สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ก.ย.63 นายวิโรจน์และคณะ 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบ 
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1  จัดบรรยากาศภายในและปรับภูมิทัศน์ - - 5,000 5,000 
2 กิจกรรมที่ 2  พัฒนาจัดหาสื่อประจ าห้องสมุด - - 48,000 48,000 
3 กิจกรรมที่ 3  จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านและการค้นคว้า - - 3,000 3,000 
รวม - - 56,000 56,000 
รวมทั้งสิ้น 56,000 56,000 
หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
งบประมาณ  56,000   บาท 
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1.ร้อยละของระดับสภาพบรรยากาศห้องสมุด

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นที่ได้รับการปรับปรุง 

ตรวจสอบรายการ แบบตรวจสอบรายการ 

2. ร้อยละของจ านวนหนังสือที่จัดซื้อเพ่ิมใน
ห้องสมุดโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 

ตรวจสอบรายการ แบบตรวจสอบรายการ 

3. ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6
และมัธยมศึกษาปีที่1-3 ที่ได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านและการค้นคว้า 

สังเกต แบบสังเกต 

4. ร้อยละ 100 ของผู้ใช้บริการห้องสมุดมีชีวิตมี
ความพึงพอใจต่อบรรยากาศและการให้บริการ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

5. จ านวนหนังสือมีเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ สอบถาม แบบสอบถาม 
 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ห้องสมุดโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นเป็นห้องสมุดมีชีวิตที่มีบริเวณส าหรับใช้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ใช้บริการ 
 2. ห้องสมุดโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นมีหนังสือส าหรับศึกษาค้นคว้าอย่างเพียงพอแก่จ านวนผู้ใช้บริการ 
 3. ส่งเสริมนิสัยการรักการอ่านและยกระดับความสามารถในการอ่านของนักเรียน ครูและผู้บริหาร 
 4. ผู้ใช้บริการสามารถน าเอาความรู้ที่ได้จากการอ่านไปพัฒนาตนเองให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมได้อย่างมีความสุข 
 5. ผลการด าเนินงานของห้องสมุดเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
 
ลงชื่อ      ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
     (นางสาวจีรภัทร  โสภา)                (นายวโิรจน์  อุดศรี) 
           ครู คศ.3                                                                 พนักงานราชการ 
 
   ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นายพิฆเนศ  พาค า) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 
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ชื่อ โครงการ         พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
แผนงาน  บริหารงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ        นายพินิจ  พวงค า และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 2563  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล  

การศึกษาเป็นกระบวนการสร้างคุณภาพของคนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีอยู่ในยุคโลกาภิวัฒน์ การ
พัฒนาคุณภาพคนเป็นหน้าที่ของสถาบันการศึกษาที่ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีมีการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง  สถานศึกษาต้องสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการการศึกษา ได้แก่ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป  การประกัน
คุณภาพการศึกษาจึงเป็นการบริหารจัดการและการด าเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน มีเป้าหมายที่จะป้องกันการจัดการศึกษาที่ด้อยคุณภาพและสร้างสรรค์การศึกษาให้เป็นกลไกท่ีมีพลังในการ
พัฒนาประชากรให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น 

การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยการตรวจสอบและกระตุ้นให้หน่วยงานทางการศึกษามี
การควบคุมคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ดังปรากฏตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่
ก าหนดให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 : มาตรา 48) 

การประกันคุณภาพภายในเป็นสิ่งที่สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา และเพ่ือให้เป็นไปตามสาระใน พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ สถานศึกษาควรด าเนินการให้ครอบคุลม
แนวทางหลัก กล่าวคือด าเนินการประกันคุณภาพภายในเป็นประจ าทุกปีและถือเป็นส่วนการบริหารการศึกษาที่
สถานศึกษาจะต้องด าเนินการประกันคุณภาพภายในเป็น อันประกอบด้วยการวางแผนการด าเนินงาน การประเมินผล
และการปรับปรุงการด าเนินงาน โดยสถานศึกษา ต้องจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับความมุ่งหมายและ
หลักการตามที่ก าหนดใน พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษา และเป้าหมาย/ปรัชญา/ธรรมนูญสถานศึกษา 
ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการที่ชัดเจน ติดตามประเมินผล การท างานของตนเองอย่างต่อเนื่องและน าผลการ
ประเมินมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเน้นการประสานงานและการมีส่วนร่วมของทุก
กลุ่มทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บุคลากรในสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง บุคลากรของหน่วยงานและ
องค์กรต่าง ๆ ในชุมชนและเขตพ้ืนที่การศึกษาและภูมิภาค เพ่ือให้ สอดคล้องกับหลักการที่ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

ด้วยเหตุนี้โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น จ าเป็นต้องมีการวางแผน และด าเนินงานประกันคุณภาพภายในและเตรียมการ
รับประกันคุณภาพภายนอกในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจัดท าโครงการพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น 
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2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 
2. เพ่ือให้โรงเรียนมีการรายงานผลการปฏิบัติงานบุคลากรและโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือเตรียมการรับการประเมินคุณภาพภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด 
4. เพ่ือเตรียมการรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสี่ 

3.  เป้าหมาย   
3.1  ด้านปริมาณ  

  1. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา   2   เล่ม  
  2. รายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียน จ านวน 20 เล่ม 
  3. การรับการประเมินคุณภาพภายในจากหน่วยงานต้นสังกัดปีละ 1 ครั้ง 
 3.2  ด้านคุณภาพ  
  1. โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นมีการรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีคุณภาพและ 
                     ประสิทธิภาพ 
  2. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
  3. โรงเรียนมีความพร้อมในการประกันคุณภาพภายนอกโดย สมศ.รอบสี่ 
4.  วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม / วิธีด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนวางแผน(Plan) 

1.ศึกษาข้อมูล สภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการ 

2.ประชุมคณะกรรมการ 

3.เขียนโครงการ/กิจกรรม 

4.ขออนุมัติด าเนินการ 

กันยายน 2561  

ขั้นตอนปฏิบัติ(Do) 

กิจกรรมที่1 การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา2562-2564 

กิจกรรมที่ 2 จัดท ารายงานคุณภาพปฎิบัติงานรายบุคคล) 

กิจกรรมที่ 3 จัดท ารายงานคุณภาพประจ าปี(SSR) 

กิจกรรมที่ 4 การรับการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัด 

มกราคม2562  

ตรวจสอบผลงานและปรับปรุงและพัฒนาระหว่างการจัดท า มีนาคม2562  

ประเมินผลความพึงพอใจในรายงานการประกันคุณภาพ 

รายงานผลการด าเนินการ 

มีนาคม2562  

 

5. งบประมาณที่ใช้  30,000            บาท 
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6. วิธีการประเมิน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.จ านวนเล่มของมาตรฐานการศึกษาของ

โรงเรียน 

2.จ านวนเล่มของรายงานผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร(SAR) 

3.จ านวนเล่มของคู่มือประกันคุณภาพ

ภายในและภายนอก 

4.ร้อยละค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของการ

เขียนรายงานผลปฏิบัติการรายบุคคล 

 

1.ประเมินคุณภาพของการ

เขียนรายงานผลปฏิบัติงาน

รายบุคคล 

2.ประเมินความพึงพอใจของครู

ผู้รับบริการ 

1.แบบความพึงพอใจของ

งานประกันคุณภาพภายใน 

 

 
10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. โรงเรียนมีการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 
2. โรงเรียนมีการรายงานผลการปฏิบัติงานบุคลากรและโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
3. โรงเรียนมีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด 
4. โรงเรียนมีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสี่ 
 

 
 
 

ลงช่ือ                                   ผู้เสนอโครงการ            
                         (นายพินิจ  พวงค า)                                              
                 ครู  โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น                        
  

            ลงช่ือ                                   ผู้อนุมัติโครงการ            
                                                                           ( นายพิฆเนศ  พาค า ) 
                                                                    ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 
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งาน/โครงการ    โครงการส่งเสริมการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
แผนงานงานงบประมาณ          บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
แผนงาน    งานบริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์             สพฐ. ข้อที ่4 , สพป.เลย เขต 3 ข้อที่ 4, สถานศึกษา ข้อที่ 4 
ลักษณะโครงการ   เป็นโครงการต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ            นางล าพึง  บุญสิน 
ระยะเวลาด าเนินการ           ตลอดปีงบประมาณ 2563 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
1. หลักการและเหตุผล 
 การเรียนรู้ ความรู้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เป็นปัจจัยส าคัญของการพัฒนาสู่สังคมแห่งความรู้ การ
ส่งเสริมและสร้างกลไกเพ่ือให้ผู้เรียนมีโอกาสเข้าถึงปัจจัยและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตด้วยรูปแบบและวิธีการที่
หลากหลาย โดยการได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จะน ามาซึ่งการพัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพผู้เรียน อันเป็น
การน าไปสู่การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น 
 2. เพ่ือให้มีกิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจ 
 3.เพื่อให้มีการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความถนัดและความสามารถ ของผู้เรียน 

4. เพ่ือให้มีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และสื่ออุปกรณ์การเรียนที่เอ้ือ ต่อการเรียนรู้ 
5. เพ่ือให้โรงเรียนมีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผล และการส่งต่อข้อมูลของผู้เรียน 
6. เพ่ือให้มีระบบการนิเทศการสอนและน าผลไปปรับปรุงการสอนอย่างสม่ าเสมอ 
7. เพ่ือให้มีการน าแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน 

3. เป้าหมาย 
1. ประชุมเกี่ยวกับการใช้หลักสูตร ปีละ 1 ครั้ง 
2. นิเทศติดตามการเรียนการสอน เดือนละ 1 ครั้ง 
3. ครูจัดท าสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาคเรียนละ อย่างน้อย 1 ชิ้น 
4. จัดซื้อสื่อ IT  สาระการเรียนรู้ละ 2 ชุด 
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4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินการ 
  1. ประชุมชี้แจง/จัดท าโครงการมอบหมายงาน  ตุลาคม  2562 
 2. ส ารวจความต้องการสื่อที่จ าเป็นต้องใช้   พฤศจิกายน  2562 
 3. ด าเนินการผลิตสื่อการเรียนการสอน   พฤศจิกายน 2562- กันยายน  2563 
 4. จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน    พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563 
 5. จัดท าระบบข้อมูล รายงานและส่งต่อข้อมูลนักเรียน พฤศจิกายน 2562 – กันยายน  2563 
 6. รายงานผลการด าเนินงาน    กันยายน  2563 
 
5. งบประมาณและทรัพยากรที่ต้องการ 
 งบประมาณ จ านวน  50,000 บาท 
  1. เป็นค่าวัสดุส าหรับการด าเนินการผลิตสื่อ 10,000 บาท 
  2. สื่อคอมพิวเตอร์   40,000  บาท 
6. การวัดและประเมินผล 
 1. จ านวนสื่อที่ผลิตได้ 
 2. สื่อคอมพิวเตอร์ที่จัดซื้อ 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น 
 2. โรงเรียนมีกิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจ 
 3.โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความถนัด 

    และความสามารถของผู้เรียน 
4.โรงเรียนมีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมและสื่ออุปกรณ์การเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
5. โรงเรียนมีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผล และการส่งต่อข้อมูลของผู้เรียน 
6. โรงเรียนมีระบบการนิเทศการสอนและน าผลไปปรับปรุงการสอนอย่างสม่ าเสมอ 
7. โรงเรียนมีการน าแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน 
 

      (ลงชื่อ)    ผู้เสนอโครงการ 
        (นางล าพึง  บุญสิน) 
       ครูโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 
 
      (ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายพิฆเนศ  พาค า) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 
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โครงการ   สนับสนุนส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการ 
กลุ่มงาน   งานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวจันทร์แรม  พรมทา และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ 2562 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ประกาศ เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรม 
นักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 เพ่ือเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ซึ่งนับเป็นผลส าเร็จ
ของการจัดการศึกษาที่ครูผู้สอนสามารถน าไปประกอบการท าผลงานเชิงประจักษ์เพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะ และเผยแพร่
ผลงานด้านการจัดการศึกษา สู่สายตาสาธารณชน โดยการจัดงานได้เปลี่ยนรูปแบบวิธีการจัดการแข่งขันเพ่ือให้สอดรับ
กับนโยบายและบริบทการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไปทุกปี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ปรับปรุง
กิจกรรมหลักเกณฑ์การจัดการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ให้มีความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น  ให้มีเฉพาะกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและหัตถกรรม กิจกรรมการงานพ้ืนฐานอาชีพที่สามารถน าไปพัฒนาต่อ
ยอดเพ่ือประกอบอาชีพ รวมทั้งกิจกรรมลูกเสือซึ่งเป็นทักษะชีวิต ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 
โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นจึงได้จัดท าโครงการขึ้นเพ่ือด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ก าลังใจครู นักเรียน ในโรงเรียน 
ตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่ ไปร่วมแข่งขันในระดับชาติ 
2. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม นิเทศ ให้เด็กทุกคน ทั้งเด็กปกติ และเด็กพิเศษ เด็กที่มีความสามารถ
พิเศษได้เข้าถึงการศึกษาและคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันทุกคนพัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศด้านต่างๆ ให้มีคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์ตามหลักสูตรฯ  มีทักษะชีวิตไปประยุกต์ใช้กับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 

2. เพ่ือพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึ กษาผ่านกิจกรรมการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน    
3.กลุ่มเป้าหมาย  

3.1 เชิงปริมาณ  
  3.1.1  ครูผู้ฝึกสอน จ านวน    22     คน 
  3.1.2  นักเรียน  จ านวน    339     คน 

3.2 เชิงคุณภาพ  
3.2.1 ครู นักเรียน ได้เพ่ิมพูนประสบการณ์เต็มตามศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ   

น าความรู้ และทักษะ ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  ได้ร้อยละ 100 
3.2.2 ครู  นักเรียน  ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรมและหัตถกรรม  

งานอาชีพ ต่อยอดเพ่ือการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างยั่งยืน  ร้อยละ 100 
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะครูเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ ก.ย.2562 นางสาวจันทร์แรม  พรมทา และ

คณะ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ก.ย.2562 

3 ด าเนินงานตามโครงการ ธ.ค.2562 

4 ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน ธ.ค.2562 

5 สรุปผล รายงานผลการด าเนินงาน ธ.ค.2562 

 
 

5.  งบประมาณที่ใช้   จ านวน   150,000   บาท (แปดหม่ืนแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) 
 

ที ่

 

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบด าเนินงาน งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 

2 

3 

กิจกรรมแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน 

กิจกรรมแข่งขันระดับเขตพื้นท่ี 

กิจกรรมแข่งขันระดับภาค ระดับชาต ิ

- 
5,000 
30,000 

- 
5,000 
30,000 

10,000 

10,000 

60,000 

10,000 

20,000 

120,000 

 รวมท้ังสิ้น 35,000 35,000 80,000 150,000 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

-ร้อยละ  ของสถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนา

ศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านต่างๆ  ได้

ด าเนินงานภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรม และ        ธรรมาภบิาล    ใน

สถานศึกษาผ่านกิจกรรมการแข่งขัน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

จ านวนนักเรียน กิจกรรม ที่ได้รับการคัดเลือก

เป็นตัวแทนประกวด/แข่งขันกิจกรรมทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู้  

-ประกวด/แข่งขัน       

  /สัมภาษณ์ / สังเกต 

-จัดท าข้อสอบตามเกณฑ์ฯ  

-ผลการแข่งขัน 

-ความพึงพอใจของผู้ได้รับ

รางวัล 

-เกณฑ์การแข่งขัน ทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ ตามประกาศ 

สพฐ. 

-แบบสอบถาม /สัมภาษณ์ 

-แบบนิเทศ ติดตาม 
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7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
7.1 นักเรียนและครูได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ พัฒนาศักยภาพของตนเองสู่ความเป็นเลิศ 
7.2 นักเรียนและครู มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล จากกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน   

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีแผนการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในชั้นเรียน  
7.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
 
 

  
ลงช่ือ                                   ผู้เสนอโครงการ            

                     (นางสาวจันทร์แรม  พรมทา)                                              
                   ครูโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น                        
  

            ลงช่ือ                                   ผู้อนุมัติโครงการ            
                                                                           ( นายพิฆเนศ  พาค า ) 
                                                                    ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 
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โครงการ  การพัฒนาและคัดกรองเด็กพิการและบกพร่องทางการเรียนรู้ 
แผนงาน   บริหารงานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์   สพฐ. ข้อที่ 3 (/) สพป.ข้อที่ 3 (/)  สถานศึกษา 1,2 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกฤษณา  ยะติ และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินงาน     ตลอดปีงบประมาณ 2563 
............................................................................................................................. ................................................. 
1.หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 มาตรา 10 วรรค 2 ก าหนดให้สถานศึกษาจัด
การศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางด้านร่างกาย สติใจ สติปัญญา การสื่อสาร การเรียนรู้ หรือมีร่างกาย
พิการ หรือทุพลภาพ หรือบุคคลผู้ไม่สามารถพ่ึงตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมี
สิทธิและโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจัดการศึกษาส าหรับเด็ก
พิการให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความ
สะดวก สื่อ บริการความช่วยเหลือ อื่นใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดให้ในกฏกระทรวง 
  โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแห่งหนึ่งที่ให้บริการนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ บกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพบกพร่อง 
บกพร่องทางการพูดและภาษา บกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ ออทิสติกและพิการซ้อน ดังนั้นการจัดการศึกษา
ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกายอารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา จนสามารถ
พัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
2. วัตถุประสงค์ 

 1) เพ่ือให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียนได้รับการคัดกรองเบื้องต้นโดยใช้แบบคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ  
และประเมินเชาว์ปัญญา (IQ) โดยนักจิตวิทยาจากโรงพยาบาลในท้องถิ่นและส่งต่อแพทย์วินิจฉัยเพื่อเป็นข้อมูลในการ
วางแผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อจัดท าแผน IEP และ IIP เพ่ือให้2-2 

 2) นักเรียนมีทักษะการอ่าน พูด ฟัง เขียนได้และมีทักษะในการด าเนินชีวิตประจ าวันตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
3) เพ่ือให้ครูทุกกคนในโรงเรียนได้รับการอบรมความรู้ในการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนรวม 
4) เพ่ือจัดหาสื่อและเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อบริการและความช่วยเหลือใดทางการศึกษา ในการพัฒนา

นักเรียนตามความต้องการพิเศษทางการศึกษา 
5) เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนเรียนรวมโดยใช้การจัดกิจกรรม 3 สร้างสรรค ์
6) เพ่ือให้ความรู้แก่ครูในโรงเรียนและผู้ปกครองเด็กเรียนรวม 
7) เพ่ือสร้าง ส่งเสริม ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
8) ส่งเสริมครูได้ท าวิจัยในชั้นเรียน 
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3. เป้าหมาย  
1) นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ชั้น ป.1 – ม.3 ได้รับการคัดกรองทางการศึกษา และการประเมินเชาว์ปัญญา (IQ) จาก

สถานพยาบาลของรัฐส่งต่อแพทย์วินิจฉัยโรคเพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนตามแผน IEP และ 
IIP เพ่ือพัฒนาการทักษะการอ่าน พูด ฟัง เขียนได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลได้ร้อยละ 100  

2) ครูทุกคนในโรงเรียนได้รับการอบรมความรู้ในการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนร่วมได้ร้อยละ 100  
3) จัดหาสื่อเทคโนโลยีอ านวยความสะดวก สื่อบริการความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ในการพัฒนานักเรียน

ตามความต้องการพิเศษทางการศึกษา ได้ร้อยละ 100  
4) พัฒนาศักยภาพนักเรียนเรียนร่วมโดยใช้การจัดกิจกรรม 3 สร้างสรรค์ได้ร้อยละ 100 
5) ให้ความรู้แก่ครูในโรงเรียน และผู้ปกครองเด็กเรียนร่วมได้ร้อยละ 100 
6) สร้างส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ได้ร้อยละ 100 
7) ส่งเสริมครูได้ท าวิจัยในชั้นเรียนได้ร้อยละ 100 

   4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 คัดกรองนักเรียน 
- คัดกรองเด็กพิการ 9 ประเภทของกระทรวงศึกษาธิการ 
- การประเมินเชาวน์ปัญญา (IQ) นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

 
 

พ.ค. 62 

นางกฤษณา  ยะติ  
และคณะ 
 
 
 

2 จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) แผนการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล (IIP) 
2.1 ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผน IEP 

 
มิ.ย. – ก.ค. 62 

2.2 ลงโปรแกรม IEP ออนไลน์   
 

มิ.ย. – ก.ค. 62 
2.3 จัดหาสื่อและเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ
บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
- จัดท าแบบฝึกภาษาไทยและคณิตศาสตร์ 

3 จัดท าป้ายกิจกรรมและบอร์ดไวนิล งานเรียนรวม ส.ค. – ก.ย. 62 
4 กิจกรรม 3 สร้างสรรค์ 

4.1 ทัศนศึกษาจิตอาสาสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อผู้อ่ืน 
4.2 สร้างสรรค์โครงงานอาชีพ 
4.3 สร้างสรรค์พัฒนาผู้เรียน 
- ประกวดทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรม 

 
 

ก.ค. – ก.ย. 62 

5 กิจกรรมข่าวสารความรู้เกี่ยวกับนักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษแก่ผู้ปกครองและครู 
 

ก.ค. – ก.ย. 62  



106 
 

 แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

6 ระดมกองทุนเด็กพิการ   
7 การวัดและประเมินผลตามแผน IEP ตลอด

ปีงบประมาณ 
8 ประเมินผล / จัดท ารายการ ภาคเรียนที่ 2 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1.  ท าแบบคัดกรองนักเรียน จ านวนนักเรียน 50 คน 
กระดาษถ่ายเอกสาร 2 รีม 

- - 240 240 

ถ่ายเอกสารหลักฐานการคัดกรอง - 200 - 200 
2.  จัดท าแผนดังนี้ 

- แผน IEP กระดาษถ่ายเอกสาร 6 รีมถ่ายเอกสารส่งเขต  
- - 600 600 

- ท ารูปเล่มผ่านการศึกษาเฉพาะบุคคล (IIP) 60 เล่ม 
เล่มละ 30 

- 1,800 - 1,800 

- จัดท าแบบฝึกภาษาไทยแลคณิตศาสตร์ 30 เล่ม เล่มละ 
40 บาท 

- 1,200 - 1,200 

แฟ้มนักเรียน 20 เล่ม - - 500 500 
3.  จัดท าป้าย และบอร์ดไวนิลงานเรียนรวม - - 800 800 
4.  จัดท าเอกสารให้ความรู้แก่ครูในโรงเรียน ผู้ปกครองเด็ก

เรียนรวม 
- - 120 120 

5.  กิจกรรม 3 สร้างสรรค์  
5.1 ทัศนศึกษา จิตอาสาสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อผู้อ่ืน 

- 3,000 - 3,000 

5.2 ค่าวัสดุฝึกเด็กมีจิตอาสา - - 500 500 
5.3 สร้างสรรค์โครงงาน ฯ 
วัสดุฝึกงานศิลปหัตถกรรม 

- - 2000 2000 

รวม - 6,200 4,760 10960 
หมายเหตุ ขอถั่วเฉลี่ยทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. นักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองและการประเมินเชาว์ปัญญา ส ารวจ แบบส ารวจ 
2. ได้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) แผนการศึกษาเฉพาะ

บุคคล (IIP) แบบฝึกตามแผน IIP 
ส ารวจ แบบส ารวจ 

3. ครูในโรงเรียนได้รับการอบรมความรู้การจัดการเรียนรวม ส ารวจ แบบส ารวจ 
4. ครู และผู้ปกครองได้รับความรู้เรื่องเก่ียวกับการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนเรียนรวม 
ส ารวจ แบบส ารวจ 

5. นักเรียนเรียนรวมได้รับสื่อและสิ่งอ านวยความสะดวก ส ารวจ แบบส ารวจ 
6. นักเรียนเรียนรวมได้ทัศนศึกษาและฝึกกิจกกรมพ้ืนฐานอาชีพ ส ารวจ แบบส ารวจ 
7. ครูท าวิจัยในชั้นเรียนหรือนวัตกรรม ส ารวจ แบบส ารวจ 
8. นักเรียนเรียนรวมได้ความรู้และพัฒนาตนเองตามศักยภาพ ทดสอบ แบบทดสอบ 
9. ผู้ปกครองและศิษย์เก่าให้การสนับสนุนเงินกองทุนการจัด

การศึกษาส าหรับนักเรียนพิการ 
ส ารวจ แบบส ารวจ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนคัดกรองเบื้องต้นจากครูประจ าชั้น 
2. ครูงานนักเรียนเรียนรวมคัดกรองนักเรียนเบื้องต้น โดยใช้แบบประเมินของกระทรวงศึกษาธิการ 
และนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับประเมินเชาว์ปัญญา (IQ) 
3.  นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
4. นักเรียนได้รับสื่อสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการอื่นๆ 
5. ครูในโรงเรียนทุกคนได้รับความรู้จากการจัดการเรียนรวม 
6. ครูท าวิจัยในชั้นเรียนหรือนวัตกรรม 
7. ครูในโรงเรียนและผู้ปกครองเด็กเรียนรวมได้รับความรู้ข่าวสารเพื่อน าไปใช้ในการช่วยเหลือดูแลเด็กเรียนรวม 
8. นักเรียนมีแรงเสริมในการเรียนและเรียนรู้อย่างมีความสุข 

 
 ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ       ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางกฤษณา  ยะติ)                                        (นายพิฆเนศ  พาค า) 
                  ครู คศ.3     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 
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โครงการ   โครงการพัฒนาโรงเรียนสุจริต 
แผนงาน   บริหารงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ผู้ที่รับผิดชอบ   นางสาวฐาณุการณ์  ณัฐฎ์ณัฐกร  
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ  2562 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ท าให้การด าเนินชีวิตของผู้คนในสังคมที่
อยู่ร่วมกันเกิดการแข่งขันแก่งแย่งชิงดีกันเพ่ือให้ตนเองอยู่รอดและมีความสุขโดยมีการเอารัดเอาเปรียบในสังคมทุก
รูปแบบ คิดวิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งความต้องการของตนอย่างไม่พอเพียง เป็นสาเหตุท าให้เกิดการทุจริตทุก
รูปแบบ มีการคอร์รัปชั่น  หรือการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง  โดยการใช้อ านาจที่ได้มาโดยหน้าที่ในการหาประโยชน์
ส่วนตัว เช่นการติดสินบน  การรีดไถขู่กรรโชก  การยักยอก  การเล่นพรรคเล่นพวก  ผลประโยชน์ทับซ้อน การ
สนับสนุนพรรคการเมืองอย่างทุจริต   
 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  ได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น
เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนได้ด าเนินงานที่เป็นการป้องกันการทุจริตผ่านการปลูกจิตส านึกให้กับนักเรียน
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ไปจนถึงระดับประถมศึกษาและเมื่อมีการด าเนินงานแล้ว ก็จะได้น าผลที่ได้ไปใช้ปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงานของ “โรงเรียนสุจริต” ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น และเพ่ือเป็นแกนน าในการขับเคลื่อนในหลักคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
2. วัตถุประสงค์ 

1.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีส่วนร่วมในระดมปัญญา การป้องกันการทุจริต การ
ปลูกฝังจิตส านึกและสร้างเครือข่ายในชุมชนในสังคมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ   

2. เพ่ือพัฒนานักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้ เรียนให้เกิดผล 3 ด้าน กล่าวคือ  หล่อหลอมนักเรียน 
กล้าหาญทางจริยธรรม  สร้างปัญญาให้นักเรียนเก่งและ พัฒนาชีวิตให้มั่นคง 
3. เป้าหมาย 
ผลลัพธ์ 1.นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้ เรียนให้เกิดผล 3 ด้าน กล่าวคือ  หล่อหลอมให้นักเรียนมีความ 
กล้าหาญทางจริยธรรม  สร้างปัญญาให้นักเรียนเก่งและ พัฒนาชีวิตให้มั่นคง 

 2. พัฒนาผู้เรียนให้เกิดผล 3 ด้าน กล่าวคือ หล่อหลอมนักเรียน กล้าหาญทางจริยธรรม สร้างปัญญานักเรียน
เก่ง มีความช านาญในการใช้เครื่องมือเพ่ือการเรียนรู้ได้ เร่งพัฒนานักเรียนแกร่ง มีทักษะที่เชี่ยวชาญในการพัฒนาชีวิต
ที่มั่นคง 
ผลผลิต 1. นักเรียนร้อยละ 100  มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสุจริต การป้องกันการทุจริต   

 2. นักเรียนร้อยละ 100  มีความสามารถในการเผยแพร่ความรู้ ขยายผลถึงชุมชนในสังคม  
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4. กิจกรรมการด าเนินงาน 
    

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. แต่งตั้งและประชุมกรรมการเพ่ือวางแผน ตุลาคม 2562 นางสาวฐาณุการณ์  ณัฐฎ์ณัฐกร 

 ด าเนินการตามโครงการ  

2. จัดท าหลักสูตรและออกแบบกิจกรรม ตุลาคม-พฤศจิกายน 2562 

3.  ด าเนินกิจกรรม/โครงการ ธันวาคม 2562 

- สิงหาคม 2563 

4. นิเทศ ติดตามการด าเนินงานโครงการ สิงหาคม 2563 

5. สรุป และรายงานผลการด าเนินงาน กันยายน 2563 

 
5.  งบประมาณ   3,000   บาท 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 

        นักเรียนมีความรู้ทักษะการป้องการทุจริตสามารถในการเผยแพร่

ความรู้    แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโรงเรียนเครือข่ายชุมชนในสังคม 

ผลลัพธ์ 

         1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

“ ป้องกันการทุจริต”  

        2. นักเรียนมีความกล้าหาญทางจริยธรรม นักเรียนมีความ

ช านาญในการใช้เครื่องมือเพ่ือการเรียนรู้ได้ และมีทักษะในการพัฒนา

ชีวิตที่มั่นคงอยู่อย่างพอเพียง 

 

สังเกต  

สัมภาษณ์ 

 

 

ส ารวจ 

ความพึงพอใจ 

 

แบบสังเกต 

แบบสัมภาษณ์ 

 

 

แบบส ารวจ 

ความพึงพอใจ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 นักเรียนร้อยละ 80  มีความรู้ ทักษะการป้องกัน การปลูกฝัง และการสร้างเครือข่าย  เผยแพร่สู่ชุมชนใน
สังคมในการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ 
 
ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ  
  (นางสาวฐาณุการณ์  ณัฐฎ์ณัฐกร)         (นายพิฆเนศ  พาค า)       
       ครูโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น                 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 
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ชื่องาน/โครงการ            สง่เสริมความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
แผนงาน                      บริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์                 สพฐ.  ข้อที่ 4 , สพป.เลย เขต 3 ข้อท่ี  4 , สถานศึกษา  ข้อที่  4 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่  1 
ลักษณะโครงการ            โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นายสุวัฒน์  แสงโสดา , นางสาวจันทร์แรม  พรมทา , นางล าพึง  บุญสิน 
ระยะเวลาด าเนินการ       ตลอดปีงบประมาณ 2563 
....................................................................................... .......................................................................................  
1.หลักการและเหตุผล 
 การจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพนับว่าเป็นหัวใจที่ส าคัญ  
ความส าเร็จของการปฏิรูปการศึกษาจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อ  ระบบการศึกษาตระหนักถึงความแตกต่างและสามารถ
ตอบสนองต่อเด็กแต่ละคนได้อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะผู้เรียนที่มีความสามารถเหนือกว่าเด็กในวัยเดียวกันกลุ่มผู้เรียน
เหล่านี้มีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมดังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  ได้บัญญัติ
ไว้ในมาตรา  10  วรรค  4  ว่า  การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ  ต้องจัดด้วยรูปแบบที่
เหมาะสม  โดยค านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น 
 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องส่งเสริมและพัฒนา  การจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ  ให้แก่นักเรียน  กลุ่มที่มีสติปัญญาทางการเรียนรู้ได้ใน  ระดับดี  เพ่ือให้นักเรียน 
กลุ่มนี้ได้พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองตามความสามารถดียิ่งขึ้น   
 
2.วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 2.เพื่อให้ครูได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 3.เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 4.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นให้สูงขึ้น 
3.เป้าหมาย 
 1.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  เฉลี่ยร้อยละ  75 
 2.ผู้ปกครองนักเรียนร้อยละ  80  มีความพึงพอใจในด้านดารจัดการเรียนการสอนของห้องเรียนวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 
 3.นักเรียนมีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเพียงพอใช้ส าหรับการเรียนรู้การสืบค้น  เพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
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4.กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมครูโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นร่วมวางแผนโครงการ 1-10ก.ย.62 นายพิฆเนศ  พาค า 

นายสุวัฒน์  แสงโสดา 
นางสาวจันทร์แรม  พรมทา 
นางล าพึง  บุญสิน 

2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นทักษะกระบวนการ ต.ค.-พ.ย.62 
พ.ค.-มิ.ย.63 

3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ธ.ค.62-ก.พ.63 
มิ.ย.-ก.ย.63 

4 กิจกรรมส่งเสริมความสามารถของนักเรียน ต.ค.62-ก.ย.63 
5 สรุปผลรายงาน ก.ย.63 
5.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 

ที ่
 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  

รวม 
ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นทักษะ
กระบวนการ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
4,000 

 
6,000 

 
10,000 

 *จัดหาวัสดุ สื่อ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ประจ าห้องเรียน 
  -ภาคเรียนที่ 1 
  -ภาคเรียนที่ 2 
  -ซ่อมแซมอุปกรณ์ท่ีช ารุดให้ใช้งานได้
ปกติ 

  
 
 
 - 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
1,500 
1,500 
1,000 

 
 
 
2,000 
2,000 
2,000 

 
 
 
3,500 
3,500 
3,000 

2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน - - - - 2,000 3,000 5,000 
 -งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ - - - - 2,000 3,000 5,000 
3 ส่งเสริมความสามารถของนักเรียน - - - - 5,000 10,000 15,000 
 -ประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ   

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
- - - - 5,000 10,000 15,000 

รวม - - - - 11,000 19,000 30,000 
รวมทั้งสิ้น - 30,000 30,000 

หมายเหตุ    ถัวจ่ายทุกรายการ 
งบประมาณ  เงินรายได้สถานศึกษา 30,000 บาท 
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6.การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1.ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  มากกว่าร้อยละ  75 
2.ร้อยละของผู้ปกครองนักเรียนที่มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน 

การส ารวจ 
 

การสอบถาม 

แบบส ารวจ 
 

แบบสอบถาม 
 
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
 2.โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นได้พัฒนาการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 3.นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 
 
ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ 

    (นายสุวัฒน์  แสงโสดา)        (นางสาวจันทร์แรม  พรมทา) 
        ครูโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น                    ครูโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 

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

                                                        (นายพิฆเนศ  พาค า) 
                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 
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ชื่อโครงการ     พัฒนาศักยภาพระบบเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ 
แผนงาน   บริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์ที่         () สพฐ.ข้อที่ 4 ()สพป.ชม เขต 1 ข้อที่ 4 () สถานศึกษาข้อที่ 4 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.3 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวสุรภา  ยศปัญญา 
ระยะเวลาด าเนินงาน  ตลอดปีงบประมาณ 2563 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นเป็นโรงเรียนทางเลือกท่ีใช้แนวทางการสอนทฤษฏีการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา 
(Constructionism) มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในเรื่องที่สนใจผ่านโครงงาน
บูรณาการ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือและโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นยังเป็นโรงเรียนที่ก้าวเข้าสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากลอีกท้ังตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  2542 หมวด 9 มาตรา 66 ได้ก าหนดให้
ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยีในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนทั้ง
ในด้านการศึกษาและด้านอ่ืนๆ การเรียนการสอนในปัจจุบัน นักเรียนมีความจ าเป็นต้องใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบการศึกษาและมีความจ าเป็นอย่างมากขึ้น  อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาหา
ความรู้ในอนาคต 

ซึ่งการศึกษาหาความรู้ต้องพ่ึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพดี  ดังนั้นจึงต้องพัฒนาระบบเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ือให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพกับการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ครูและนักเรียนมีการใช้สื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในด้านการค้นคว้าหาความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 

 
     3.   เป้าหมาย  
 1. ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นทุกคนสามารถใช้และเข้าถึงระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2. โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นมีการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน มีอุปกรณ์และครุภัณฑ์  
อินเทอร์เน็ต  งานโสตทัศนูปกรณ์ไว้บริการครู นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนได้อย่างเพียงพอ 
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4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมวางแผน รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ปัญหาในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์จากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ส.ค.62 สุรภา ยศปัญญา และคณะ 

2 พัฒนาปรับปรุงบ ารุงรักษาเครื่อง Client / 
Server ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบ 
Lan  Wireless และการจัดซื่อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

ต.ค.62 – ก.ย.63 สุรภา ยศปัญญา และคณะ 

3 เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตส าหรับใช้ใน
โรงเรียน 

ต.ค.62 – ก.ย.63 สุรภา ยศปัญญา และคณะ 

4 ดูแล ปรับปรุง เว็บไซต์โรงเรียน ต.ค.62 – ก.ย.63 สุรภา ยศปัญญา และคณะ 
5 จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เก่ียวกับ

เทคโนโลยีและอุปกรณ์งานช่าง ทดแทน
อุปกรณ์ที่ช ารุดหรือที่ไม่เหมาะสมกับ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 

ต.ค.62 – ก.ย.63 สุรภา ยศปัญญา และคณะ 

6 จัดท าระบบฐานข้อมูลนักเรียน ก.ย.63 สุรภา ยศปัญญา และคณะ 
7 สรุปรายงาน ก.ย.63 สุรภา ยศปัญญา และคณะ 

 
5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ค่าตอบแ

ทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ งบประมาณ
รวม 

1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

- - 20,000 20,000 

2 เช่าสัญญาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบ 
Leased Line และ On-Net (ไม่รวมค่าใช้
โทรศัพท์และค่าบริการ) 

- - 13,000 13,000 

3 ดูแล ปรับปรุงเว็บไซต์โรงเรียน - - 1,000 1,000 
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ที ่ กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ/
ครุภัณฑ์ 

4 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
เกี่ยวกับเทคโนโลยีและ
อุปกรณ์ง่านช่าง ทดแทน
อุปกรณ์ที่ช ารุดหรือไม่
เหมาะสมกับเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

- - 10,000 -  

5 จัดท าระบบฐานข้อมูล
นักเรียน 

- - 1,000 - - 

รวมทั้งสิ้น - - 45,000 - - 
 
6. การประเมินผล 
ที ่ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1 ร้อยละของครูและนักเรียนมีการใช้สื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ในการค้นคว้าหาความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

2 ร้อยละความพึงพอใจของครูและนักเรียนที่มีต่อการให้บริการ
ระบบอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ครูและนักเรียนมีการใช้สื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในด้านการค้นคว้าหาความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 

 
 
ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ...............................................ผู้อ นุมัติโครงการ 
     (นางสาวสุรภา  ยศปัญญา)         (นายพิฆเนศ  พาค า)       
       ครูโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น                 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 
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ชื่อโครงการ        พัฒนาครูและบุคลการสู่มืออาชีพ 
แผนงาน   บริหารงานบุคคล 
ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ        นายพิฆเนศ   พาค า 
ระยะเวลาด าเนินงาน  ตลอดปีงบประมาณ 2563 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษายุคปฏิรูปที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นพลเมืองโลก มีคุณภาพเทียบเคียง
มาตรฐานสากล  ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การพัฒนาประเทศชาติ  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่ง โดยเฉพาะการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมจากประสบการณ์จริงเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในบริบทขององค์กร ซึ่ง
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2551 ที่มุ่งเน้นให้สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีโอกาสพัฒนาตนเองเพ่ือความเป็นครูมืออาชีพ 

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของเรื่องดังกล่าว จึ งจัดท าโครงการพัฒนาครู
และบุคลากรสู่มืออาชีพและมีศักยภาพเป็นพลโลก เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน โดยน าคณะครูในทุกกลุ่มสาระไป
ศึกษาดูงานภายนอกเพ่ือน าความรู้มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ครูมีความรู้และเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
   1. ครูร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาด้านการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  
                        และเกิดประสิทธิผล 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
   1. ครูมีความสามารถในการพัฒนาด้านการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
                         และเกิดประสิทธิผล 
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4. วิธีการด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ 
ระยะเวลา 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผน 

(Plan) 

1.ประชุมวางแผนการด าเนินการ 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการเขียนโครงการเสนอเพ่ือขอ

อนุมัติต่อทางโรงเรียน 

 

ก.ย.62 นายพิฆเนศ  พาค า 

2. 

ด าเนินการ

(Do) 

1.คณะกรรมการติดต่อ ประสานงานสถานที่ศึกษา

แหล่งเรียนรู้ 

2.ขออนุมัติการเดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

3.จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

4.จัดกิจกรรมนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ต.ค.62-ก.ย.63  

3. 

ตรวจสอบ 

(Check) 

คณะครูและบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ ร่วมวิเคราะห์ การบรรลุเป้าหมาย

ของโครงการ 

ก.ย.63  

4. 

ประเมินผล

และรายงาน 

(Action) 

1.คณะครูและบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ ประเมินผลความส าเร็จของ

โครงการ เพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

รายงานผล 

2.รายงานผลการด าเนินงานต่อทางโรงเรียน

ตามล าดับขั้นตอน 

ก.ย.63  

 
5. งบประมาณที่ใช้ 30,000  บาท 
6. วิธีการประเมิน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ร้อยละ 100 ของครูกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้รับการ

พัฒนาด้านการปฏิบัติงานตามบทบาท

หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 

สังเกตจากแบบประเมิน 

 

แบบประเมินโครงการ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
       1. คณะครูและบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้รับการพัฒนาด้านการปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
 
ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ...............................................ผู้อ นุมัติโครงการ 
          (นายพิฆเนศ  พาค า)         (นายพิฆเนศ  พาค า)       
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น                 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 
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ชื่อโครงการ                 จัดหาบุคลากรทดแทน/เพ่ิมเติม 
แผนงาน                     การบริหารบุคคล 
ลักษณะโครงการ             โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นายพิฆเนศ   พาค า 
ระยะเวลาด าเนินการ       ตลอดปีงบประมาณ 2563 
........................................................................................................................................................ 
1.  หลักการและเหตุผล    
             พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2544 หมวด 7 มาตรา 52 ให้มีการจัดการ ส่งเสริมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็น วิชาชีพชั้นสูงอย่างต่อเนื่องและเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพทุกด้าน ในการที่จะพัฒนาเด็กให้มีลักษณะดังกล่าวนั้นจะต้องพัฒนาครูให้เปลี่ยนแปลง
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากครูไปสู่เด็กแต่สภาพปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3  มีครูจ านวน 19 คน แต่ขาดแคลนครูสาขาวิชาดนตรี ถึงจะส่งเสริมพัฒนาครูให้มีคุณภาพอย่างไรก็ยากที่จะพัฒนา
เด็กให้เต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามนโยบายปฏิรูป
การศึกษาได้ เนื่องจากสาเหตุครูไม่ตรงวิชาเอก จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดจ้างครูจบสาขาวิชาเอกดนตรี
โรงเรียนบ้านบ้านห้วยมุ่นจึงได้เขียนโครงการเพ่ือจัดจ้างครูลูกจ้างชั่วคราวที่จบวิชาเอกดนตรีเพื่อท าหน้าที่สอนนักเรียน
ตามความเหมาะสม 
2.  วัตถุประสงค์    

2.1   เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนและมี 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา 

2.2   เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาดนตรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2.3   เพ่ือสอนนักเรียนาทุกวิชาตามความเหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.  เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาทุกคนคน ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้านคุณภาพ
ผู้เรียนและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา 80 % 

2. การจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาวิชาภาษาไทยและวิชาอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 80 % 
 เชิงคุณภาพ 

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนและมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา 
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4.  วิธีการด าเนินการ  

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ก.ย.62 นายพิฆเนศ  พาค า 

2 ประชุมจัดท าโครงการ ก.ย.62 

3 เสนอโครงการเพ่ือขอเพื่อขออนุมัติ ก.ย.62 

4 ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ ต.ค.62-ก.ย.63 

6 นิเทศ  ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ก.ย.63 

7 สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผล ก.ย.63 

  
5.  งบประมาณ  30,000     บาท 
6. การติดตามและประเมินผล   

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือ วิธีวัด 

1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนและมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา 
 2. การจัดการเรียนการสอนาวิชาดนตรีและวิชาอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 80 % 
 

- แบบติดตามและ
ประเมินผล  
- แบบสังเกต 
- แบบวัดความพึงพอใจ 
 

- แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม  และประเมินผล 
- ประเมินผลโดยการ
สังเกต  สัมภาษณ์  ประเมินผล
งาน  การพัฒนาของนักเรียน 
- ประเมินสรุปผลจากแบบ
ส ารวจความพึงพอใจ 

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนมีการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา 

 

ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ...............................................ผู้อ นุมัติโครงการ 
          (นายพิฆเนศ  พาค า)         (นายพิฆเนศ  พาค า)       
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น                 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 
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ชื่องาน/โครงการ   สร้างขวัญก าลังใจ สวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
แผนงาน    บริหารงานบุคคล 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.ข้อที่ 3,4  สพป.เลย 3  ข้อที่ 3 สถานศึกษา ข้อที่ 3 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 2.3  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายพิฆเนศ  พาค า  และคณะ   
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีงบประมาณ 2563 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

 การสร้างขวัญก าลังใจ สวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดี ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู้        
มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพ่ิมข้ึน  โดยอาศัยครูที่มีความรู้ความสามารถ  มีความขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นตั้งใจ
อุทิศตนในการท างานเพ่ือลูกศิษย์ มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่  ซึ่งจากการสังเกตและสอบถามพูดคุยกับคณะ
ว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น มีความต้องการรับการสนับสนุนจากผู้บริหาร กรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในด้านการสร้างขวัญ ก าลังใจ สวัสดิการ เป็นปัจจัยในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้
จึงได้จัดโครงการดังกล่าวเพ่ือบรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2562 ขึ้น 
  

2. วัตถุประสงค์ 
 

 1. เพ่ือเป็นขวัญ ก าลังใจ สวัสดิการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 
 2. เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. เพ่ือสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

3. เป้าหมาย 
 

 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการดูแลเอาใจใส่ มีขวัญก าลังใจที่ดี  
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานไอย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. วิธีการด าเนินการ / ขั้นตอนการด าเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

 ประชุมครูเพ่ือรับทราบนโยบาย ร่วมวางแผนงาน 1 – 20 ต.ค. 2562 นายพิฆเนศ  พาค า 
1. กิจกรรมที่ 1 เยี่ยมเยียนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เจ็บป่วย  

งานขาวด า 
1 ต.ค.2562 –  
30 ก.ย. 2563 

นายพิฆเนศ พาค า 
และคณะ 

2. กิจกรรมที่ 2 แสดงความยินดีกับครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โอกาสต่างๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ รับรางวัลครูดีเด่น ย้าย ลาออก 

1 ต.ค.2562 –  
30 ก.ย. 2563 

นายพิฆเนศ พาค า 
และคณะ 

3. กรรมที่ 3 จัดกิจกรรมแสดงมุฑิตาจิต 20 ก.ย.- 20 ต.ค. 
2563  

 

10. ประเมินผลโครงการ ต.ค.2563 นายพิฆเนศ พาค า 
 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม / รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม(บาท) 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 เยี่ยมเยียนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่เจ็บป่วย  
งานขาวด า 

- - - - - 9,000 9,000 

2 กิจกรรมที่ 2 แสดงความยินดีกับครู
และบุคลากรทางการศึกษาในโอกาส
ต่างๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ รับรางวัลครู
ดีเด่น ย้าย ลาออก 

- - - - - 9,000 9,000 

3 กรรมที่ 3 จัดกิจกรรมแสดงมุฑิตาจิต - - - - 3,000 - 3,000 
รวม - - - - 3,000 18,000 21,000 

 
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 
งบประมาณ            21,000  บาท 

1. งบรายได้อื่นๆ (กองทุนพัฒนาครู)  - บาท 
รวม          21,000  บาท 
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6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ ของความพึงพอใจของครูและบุคลากร

ทาการศึกษาของโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น มีขวัญ
ก าลังใจดีข้ึนและรับสวัสดิการ มีความสัมพันธ์
อันดีซึ่งกันและกัน มีความรักสามัคคี มีความ
ผูกพันรักสถานศึกษา 

การส ารวจ แบบส ารวจ 
แบบส ารวจความพึงพอใจ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น มีขวัญก าลังใจดีข้ึนและได้รับสวัสดิการ มีความรัก
สามัคคี มีความผูกพันรักสถานศึกษา 

 
 

ลงชื่อ      ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายพิฆเนศ  พาค า)               (นายพิฆเนศ  พาค า)       
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 
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โครงการ   พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
แผนงาน   งานอาคารสถานที่ 
ลักษณะโครงการ        โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นายบุญร่วม  จันลา 

----------------------------------------------------------------------------- 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
  การยกระดับมาตรฐานคุณภาพของโรงเรียนให้มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนการ
สอน  เพื่อให้นักเรียนมีความสุข มุ่งเน้นการสอนตามธรรมชาติ และปลูกฝังเรื่องความสะอาด สิ่งแวดล้อมเปรียบเสมือน
ครูที่พูดไม่ได้ ของนักเรียนทุกคน บริเวณโรงเรียนเป็นเครื่องเชิดหน้าชูตาของโรงเรียน การจัดภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้ร่ม
รื่น มีต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ สวนหย่อม ย่อมส่งผลให้นักเรียนได้รับอิทธิพลเป็นคนละเอียดอ่อน จิตใจแจ่มใส รักสวย
รักงาม จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือส่งผลให้โรงเรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และนักเรียนมีคุณภาพตร งตาม
มาตรฐานการศึกษา 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมภายที่ดี มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

3.  เป้าหมายผลลัพธ์ 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1  ร้อยละ 90 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน หน้าบริเวณโรงเรียน และป้ายโรงเรียน 
3.2  เป้าหมายคุณภาพ 

3.2.1  ร้อยละ 90 โรงเรียนได้รับการพัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนการสอน 
ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 
 

4.  วิธีด าเนินการ 
การด าเนินงาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

ประชุมวางแผนจัดท าโครงการ 
เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
ด าเนินการตามโครงการ 
ประเมินผล 
สรุปผลการด าเนินงาน 

ก.ย. 2562  
ก.ย. 2562  
ก.ย. 2562  
ต.ค.2562 – ก.ย. 2563 
ก.ย. 2563 
ก.ย. 2563 

นายบุญร่วม  จันลา 
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5.  งบประมาณด าเนินการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เงินรายหัว ทั้งสิ้น 30,000 บาท 
    

6..  การติดตามผลประเมินผล 
1.  แบบสอบถามความพึงพอใจ       

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.  มีสภาพแวดล้อมสวยงามที่น่าอยู่ 
2.  เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
 
ลงชื่อ      ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายบุญร่วม  จันลา)               (นายพิฆเนศ  พาค า)       
      ครูโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 
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โครงการ โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 

ลักษณะโครงการ            โครงการต่อเนื่อง 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  งานบริหารทั่วไป 

ผู้รับผิดชอบ นางพิชญา  มาลา 

ระยะเวลาในการด าเนินการ    ตลอดปีงบประมาณ 2563 

 
1. หลักการและเหตุผล 

การมีสุขภาพดี ถือเป็นลักษณะอันพึงประสงค์ประการแรกของคนไทย  แต่ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาสุขภาพ
และการสาธารณสุขได้เปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทั้งนี้สาเหตุเนื่องมาจากการมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ไม่ถูกต้องของบุคคลตลอดจนปัญหาสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางสังคม ซึ่งนับวันแนวโน้มของ
ปัญหาเหล่านี้ย่อมมีความรุนแรงขึ้น ดังนั้นเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งเป็นการ
วางรากฐานด้านสุขภาพให้เข้มแข็งด้วยการเตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกันปัญหาสุขภาพตั้งแต่แรกเริ่ม เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถเผชิญกับปัญหาและสภาวการณ์ที่คุกคามต่อสุขภาพได้ 
 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น จึงได้พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีขึ้น  เพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของบุคคลในครอบครัว รวมทั้งการแสดงออกที่เหมาะสมของตน
เพ่ือหลีกเลี่ยงในสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ โดยเฉพาะการล่วงละเมิดทางเพศ การใช้ยาและสารเสพติด ซึ่งมี
ความสัมพันธ์ต่อการมีสุขภาพที่ดีต่อไป 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
2.2  เพื่อให้ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  
2.3  เพื่อให้ผู้เรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย 

อุบัติเหตุ  และปัญหาทางเพศ 
2.4  เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
2.5  เพื่อให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 
2.6  เพื่อให้ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์/ กีฬา/นันทนาการตามจิต
นาการ 

3.  เป้าหมาย  
3.1  ด้านปริมาณ  

3.1.1  ผู้เรียนร้อยละ  80 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
3.1.2  ผู้เรียนร้อยละ  80 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์   
3.1.3  ผู้เรียนร้อยละ  80 สามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง 

สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ  และปัญหาทางเพศ   
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3.1.4  ผู้เรียนร้อยละ  80 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
3.1.5  ผู้เรียนร้อยละ  80 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 

3.2  ด้านคุณภาพ 
ผู้เรียนโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกก าลังกายสม่ าเสมอ มีน้ าหนัก 

ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และให้เกียรติผู้ อ่ืน  
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน ครู และผู้อื่น 
 
4.  วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (P)  

1.  ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพ้ืนที่ การศึกษาและ สพฐ. ในส่วน

ที่เก่ียวข้อง กับโครงการฯ 

2.  ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ ผ่านมา  

3.  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 

4.  จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร  

 

ก.ย.62 

 

นางพิชญา  มาลา 

ขั้นด าเนินการ (D) 

1.  ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ  และมอบหมายภาระงาน 

2.  ด าเนินงานตามโครงการฯ  

2.1 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาอนามัยนักเรียน 

 

ตลอด 

ปีงบประมาณ 

2563 

 

ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 

       ผู้รับผิดชอบโครงการฯ   นิเทศติดตาม การด าเนินงาน และคอย

อ านวยความสะดวก  ในการด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไป

ตามภาระงานที่โครงการฯ ก าหนด 

ตลอด 

ปีงบประมาณ 

2563 

 

ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 

  1.  สรุปประเมินโครงการ 

  2.  จัดท ารายงานโครงการฯ  น าเสนอ ฝ่ายบริหาร 

 

ก.ย.63 

 

 

 
 

5.  งบประมาณในการด าเนินการ   30,000   บาท 
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6.  การประเมินผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกก าลังกาย

สม่ าเสมอ ในกิจกรรมต่อไปนี้ 

      1.1 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาอนามัยนักเรียน 

3. ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด ให้โทษและ

หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ  

4. ผู้เรียนร้อยละ 80 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่าง

เหมาะสม     

5. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน     

กระทรวงศึกษาธิการ 

 
สัมภาษณ์ 
สังเกต 
ทดสอบ 
ส ารวจ 

ประเมินผล 
 
 

 
 

 

 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบสังเกต 
แบบทดสอบ 
แบบส ารวจ 

แบบประเมินผล 
 
 
 

ด้านคุณภาพ 

ผู้เรียนโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น มีสุขนิสัยในการดูแล 

สุขภาพ และออกก าลังกายสม่ าเสมอ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพ

ทางกายตามเกณฑ์ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด   ให้โทษและหลีกเลี่ยง

สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ มีความ

มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และให้เกียรติผู้อ่ืน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

ต่อเพ่ือน ครู และผู้อื่น 

 

สังเกต 

ส ารวจ 

ประเมินผล 

 

แบบสังเกต 

แบบส ารวจ 

แบบประเมินผล 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้เรียนโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น ได้รับการพัฒนาและเป็นผู้มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี เห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 
 
 
ลงชื่อ      ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นางพิชญา   มาลา)                         (นายพิฆเนศ  พาค า)       
      ครูโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 
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โครงการ โครงการอาหารกลางวันส าหรับนักเรียน 

ลักษณะโครงการ            โครงการต่อเนื่อง 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  งานบริหารทั่วไป 

ผู้รับผิดชอบ นางชลธิชาร์  แสงโสดา 

ระยะเวลาในการด าเนินการ    ตลอดปีงบประมาณ 2563 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 อาหารเป็นปัจจัยที่ท าให้ร่างกายเจริญเติบโต แข็งแรง มีส่วนส าคัญในการพัฒนาคนให้มีความสุขทั้ง ร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์และสังคม โดยเฉพาะเด็กอายุระหว่าง 5-15 ปี ซึ่งจะเป็นวัยที่มีการพัฒนาสนใจสิ่งรอบตัวต้องการ
เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และมีกิจกรรมต่างๆเพ่ิมข้ึน อาหารจึงมีความจ าเป็นส าหรับเด็กวัยนี้ในการเจริญเติบโต ให้พลังงานการ
เรียนรู้ต่างๆจะเป็นไปได้ด้วยดี 
 โรงเรียนตระหนักในความส าคัญของอาหารในเบื้องต้น และเพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาการเกิดภาวะ 
ทุพโภชนาการของเด็กนักเรียน โรงเรียนจึงด าเนินการจัดให้มีโครงการอาหารกลางวันขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ในการด าเนินการ 
 1. เพ่ือพัฒนาร่างกายของนักเรียน ให้มีสุขภาพสมบูรณ์ภาวะการณ์เจริญเติบโตเป็นไปตามเกณฑ์ของกระทรวง
สาธารณะสุข 
 2. เพ่ือจัดอาหารกลางวันที่มีปริมาณและคุณค่าทางโภชนาการสูงแก่นักเรียน โดยบริการฟรีแก่นักเรียนทุกคน 
 3. เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการ 
 4. เพ่ือสร้างเสริมสุขนิสัยในการบริโภคท่ีเหมาะสม 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  - นักเรียนชั้นอนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ทุกคน  ได้รับประทานอาหารกลางวันสะอาด 
ถูกต้องตามหลักโภชนาการ และมีปริมาณท่ีเพียงพอ 
  - นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทั้ง 5 หมู่ ทุกคน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  - นักเรียนมีสุขภาพกายสมบูรณ์แข็งแรง เจริญเติบโตเหมาะสมกับวัย 
  - นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่ดี ไม่เป็นบุคคลทุพโภชนาการ 
  - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
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4. วิธีด าเนินการ 
 1. เสนอโครงการ 
 2. เสนอโครงการของบประมาณสนับสนุนจาก อบต.กกสะทอน 
 3. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
 4. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
 5.ประเมินผลโครงการ 
 6. รายงานผล 
 

5. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
6. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น หมู่ที่ 5 ต าบลกกสะทอน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
7. งบประมาณ 
 ขอรับจัดสรรจากองค์การบริหารส่วนต าบลกกสะทอน เป็นจ านวน.................................................บาท 
(...........................................................................) 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน 
 2 นักเรียนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์  แข็งแรง 
 3. นักเรียนได้รับอาหารถูกหลักโภชนาการ 
9. รูปแบบรายการหรือลักษณะโครงการ 
 เป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลกกสะทอน จัดสรรเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนในการจัดท าโครงการ
อาหารกลางวัน เพ่ือให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2–ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน ได้รับประทานอาหารกลางวัน 
สะอาด ถูกต้องตามหลักโภชนาการ และมีปริมาณที่เพียงพอ 
10. หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ/ หน่วยงานและความจ าเป็นในการขอรับงบประมาณ 
 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น มีความประสงค์ขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบล 
กกสะทอน เพ่ือใช้ในการจัดท าโครงการอาหารกลางวันนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือให้
นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทั้ง 5 หมู่ โดยจะใช้เงินงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
และเม่ือเสร็จสิ้นโครงการตามระยะเวลาจะรายงานผลให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลกกสะทอนรับทราบเพ่ือ
ตรวจสอบ และประเมินผลต่อไป 
 
ลงชื่อ      ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นางชลธชิาร์  แสงโสดา)              (นายพิฆเนศ  พาค า)       
     ครูโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 
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โครงการ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ลักษณะโครงการ            โครงการต่อเนื่อง 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  งานบริหารทั่วไป 

ผู้รับผิดชอบ นางเอ้ือมพร  ยศปัญญา 

ระยะเวลาในการด าเนินการ    ปีงบประมาณ 2563 

 
1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากสังคมปัจจุบันนี้มีสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวกระตุ้นและยั่วยุหลายด้าน อันอาจก่อให้เกิดปัญหาให้กับผู้เรียน
ซึ่งอยู่ในวัยที่ก าลังพัฒนาทุกด้านและควรไดรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เจริญงอกงามไปในทิศทางที่ถูก ประกอบ
กับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันท าให้นักเรียนและผู้ปกครองเกิดความห่างเหินไม่ได้อยู่ร่วมกัน เนื่องจาก
ภาระหน้าที่การงานและการหาเลี้ยงชีพของแต่ละครอบครัว  
    ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการด าเนินงานที่มีแบบแผนขั้นตอนชัดเจนในการส่งเสริม พัฒนา 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพบนพ้ืนฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยยึด
หลักการมีส่วนรับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติร่วมแก้ไขปัญหาจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
นักเรียนให้มีทักษะการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีความสุข 
 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น ตระหนักและเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงได้ด าเนินการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เพ่ือพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สมบูรณ์และเกิดการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง  
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
2.2  เพ่ือให้ครูเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนและน าข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนไปใช้ในการวางแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 
 
3.  เป้าหมาย  

3.1  ด้านปริมาณ  
3.1.1  สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม    

ถึงผู้เรียนทุกคน ในระดับดี 
       3.1.2  ครูร้อยละ 100 เยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนและน าข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

3.2  ด้านคุณภาพ 
การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างเป็นระบบ ครบถ้วนสมบูรณ์  

และนักเรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลือตามความแตกต่างอย่างทั่วถึง 



132 
 

 แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  

4.  วิธีด าเนินการ 
การด าเนินงาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

6. 

ประชุมวางแผนจัดท าโครงการ 

เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  

ด าเนินงานตามโครงการ 

- กิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

- กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 

- กิจกรรมจัดเก็บข้อมูล 

- กิจกรรมคัดกรองข้อมูลนักเรียน 

- จัดท าระบบสารสนเทศระดับห้องเรียน 

ระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน 

- จัดระบบช่วยเหลือตามภาวะเสี่ยงของนักเรียน 

(ดูแลช่วยเหลือตามสภาพปัญหาที่แท้จริง) 

ประเมินผล 

สรุปผลการด าเนินงาน 

เม.ย. 2563 

เม.ย. 2563 

พ.ค. 2563 

 

มิ.ย.-ส.ค.2563 

มิ.ย.-ส.ค.2563 

มิ.ย.-ส.ค.2563 

มิ.ย.-ส.ค.2563 

มิ.ย.-ส.ค.2563 

 

มิ.ย.-ส.ค.2563 

 

ก.ย. 2563 

ก.ย. 2563  

นางเอ้ือมพร  ยศปัญญา 

และคณะ 

 

5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม / รายการ เงินงบประมาณ งบประมาณ

รวม(บาท) ค่าตอบ 

แทน 

ค่าใช้

สอย 

ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน - - 5,000 5,000 

2 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน - - 5,000 5,000 

3 กิจกรรมจัดเก็บข้อมูล - - 3,000 3,000 

4 กิจกรรมคัดกรองข้อมูลนักเรียน - - 3,000 3,000 

5 กิจกรรมจัดท าระบบสารสนเทศระดับห้องเรียน 

ระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน 

- - 
12,000 12,000 

6 กิจกรรมจัดระบบช่วยเหลือตามภาวะเสี่ยงของ

นักเรียน (ดูแลช่วยเหลือตามสภาพปัญหาที่แท้จริง) 

- - 
2,000 2,000 

รวม - - 30,000 30,000 

 



133 
 

 แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  

 
6.  การประเมินผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 

1. สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มี

ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคนในระดับดี          

ในกิจกรรมต่อไปนี้ 

 กิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 

 กิจกรรมจัดเก็บข้อมูล 

 กิจกรรมคัดกรองข้อมูลนักเรียน 

- กลุ่มปกติ 

- กลุ่มเสี่ยง 

- กลุ่มท่ีมีปัญหา 

 จัดท าระบบสารสนเทศระดับห้องเรียน ระดับชั้น

เรียนและระดับโรงเรียน 

 จัดระบบช่วยเหลือตามภาวะเสี่ยงของนักเรียน (ดูแล

ช่วยเหลือตามสภาพปัญหาที่แท้จริง) 

2.  ครูร้อยละ 100 เยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนและน าข้อมูลระบบ

ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ในกิจกรรมต่อไปนี้ 

 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 

 กิจกรรมคัดกรองข้อมูลนักเรียน 

 จัดท าระบบสารสนเทศระดับห้องเรียน ระดับชั้น

เรียนและระดับโรงเรียน 

 

สัมภาษณ์ 

 

สังเกต 

 

ส ารวจ 

 

 

ทดสอบ 

 

 

 

 

ประเมินผล 

 

 

 

 

ประเมินผล 

 

 

แบบสัมภาษณ์ 

 

แบบสังเกต 

 

แบบส ารวจ 

 

 

แบบทดสอบ 

 

 

 

 

แบบประเมินผล 

 

 

 

 

แบบประเมินผล 

 

 

ด้านคุณภาพ 

         การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไป

อย่างเป็นระบบ ครบถ้วนสมบูรณ์ และนักเรียนทุกคนได้รับการ

ช่วยเหลือตามความแตกต่างอย่างทั่วถึง 

ประเมินผล 

 

แบบประเมินผล 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างเป็นระบบ ครบถ้วนสมบูรณ์  
และนักเรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลือตามความแตกต่างอย่างทั่วถึง 

 
 
 

ลงชื่อ      ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นางเอ้ือมพร  ยศปัญญา)              (นายพิฆเนศ  พาค า)       
     ครูโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 
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โครงการ     โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
แผนงาน     งานกิจการนักเรียน     
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง   
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายบุญร่วม  จันลา 
ระยะเวลาในการด าเนินการ     ปีงบประมาณ 2563 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามที่โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น ได้จัดท าโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ที่ผ่านมาท าให้โรงเรียน
สามารถพัฒนาการวางรากฐานประชาธิปไตยให้กับนักเรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งนับว่ามีความส าคัญยิ่งต่อ
ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข เพราะจะได้ฝึกฝนการปฏิบัติ การสร้าง
พฤติกรรมของเด็กให้เกิดการเรียนรู้ในระบบหน้าที่ที่ตนเองพึงจะมีต่อประเทศชาติ โดยให้รู้สิทธิ หน้าที่ และบทบาท
ของตนเองในวิถีประชาธิปไตยที่ถูกต้องต่อไป ทางโรงเรียนตระหนักดีว่าถ้านักเรียนเกิดการเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยไป
จากโรงเรียน เมื่อนักเรียนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าจะเป็นก าลังส าคัญในการน าพาประเทศไปสู่การปกครองที่
เข้มแข็งและมีความสามัคคี มีความรัก ความผูกพันและหวงแหนในการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด้วยเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนจึงด าเนินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนต่อเนื่อง
ต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์

2.1  นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน 
2.2  เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจวิธีการสรรหาตัวแทนของตนเอง 
2.3  เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
 

3. เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1  ร้อยละ 75 นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการเลือกตั้ง 

3.2  เป้าหมายคุณภาพ 
3.2.1  นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามวิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตย คือ คารวะ 

ธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม 
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4.  วิธีด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหาร ก.ย.62 นายบุญร่วม   จันลา 
2. จัดท าค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงาน ก.ย.62 
3. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนด าเนินงาน ก.พ.63 
4. กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ก.พ.63 
5. สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการและรายงาน
ผู้บริหารโรงเรียน 
 

 
ก.ย.63 

 
 

5. งบประมาณด าเนินการ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เงินรายหัว ทั้งสิ้น 30,000  บาท 
 

6.  การติดตามประเมินผล 
 10.1  สังเกตพฤติกรรม 
 10.2  แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 11.1 นักเรียนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 11.2 นักเรียนเข้าใจวิธีการสรรหาตัวแทนของตนเอง 
 
ลงชื่อ      ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นายบุญร่วม   จันลา)                         (นายพิฆเนศ  พาค า)       
     ครูโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 
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โครงการ     โครงการโรงเรียนสีขาว 
แผนงาน     งานบริหารทั่วไป     
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง   
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางเอ้ือมพร   ยศปัญญา 
ระยะเวลาในการด าเนินการ     ปีงบประมาณ 2563 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันปัญหายาเสพติดในหมู่เยาวชนก าลังเป็นปัญหาที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งผลกระทบต่อ

คุณภาพชีวิตของเยาวชน ท าให้ไร้อนาคตและท าให้สังคมมีปัญหา ซึ่งพวกเขาเหล่านี้จะเป็นภาระของประเทศชาติที่
จะต้องแก้ปัญหา  นอกจากปัญหายาเสพติดแล้วยังมีปัญหาด้านอ่ืนๆ ที่ได้แพร่ระบาดเข้าสู่สถานศึกษาอีกหลายเรื่องจน
เป็นที่น่าห่วงใย เช่น ปัญหาด้านอบายมุข การเล่นการพนัน รวมไปถึงสื่อสิ่งพิมพ์ที่ไม่เหมาะสมซึ่งจะส่งผลให้พฤติกรรม
ของเยาวชนเบี่ยงเบนไปในทางที่ไม่พึงประสงค์ตลอดจนปัญหาการทะเลาวิวาท อันก่อให้เกิดความเสียหายและความ
เดือดร้อนใหแ้ก่คนทั่วไปในสังคม 

            ปัญหาดังกล่าวจึงจ าเป็นได้รับการดูแลและป้องกัน และแก้ไขอย่างเร่งด่วน จึงได้จัดท าโครงการ
โรงเรียนสีขาวขึ้น เพ่ือเป็นแนวด าเนินการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด การพนัน สิ่งไม่เหมาะสมและการ
ทะเลาะวิวาทที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน  ตลอดจนวางแนวปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือโดยระดมความร่วมมือจากบ้าน
และชุมชนในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน 

2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติด 
2.3 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการปฏิบัติตนให้ห่างจากสิ่งเสพติด 
2.4 เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียนปลอดจากสารเสพติด การพนัน สื่อไม่เหมาะสม และการทะเลาะวิวาท 
2.5 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดและอบายมุขต่างๆ ให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา 
2.6 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการแสดงออกในทางท่ีสร้างสรรค์ และมีความห่วงใยเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน 
2.7 เพ่ือให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่หมกมุ่นกับสื่อไม่เหมาะสมและการพนัน 

3. เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 บุคลากรในสถานศึกษามีความตระหนักในการท าโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนสีขาวร้อยละ 90 

  3.1.2 นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ 90 มีภูมิคุ้มกันสารเสพติด 

3.1.3 นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาร้อยละ 90 อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

3.1.4 โรงเรียนได้รับการยกย่องให้เป็นโรงเรียนสีขาวอย่างยั่งยืน 100% 
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3.2   เป้าหมายคุณภาพ 
3.2.1  นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาตะเภาทองมีภูมิคุ้มกันสารเสพติด และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 

4.  วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.ประชุมชี้แจงนโยบายของโครงการโรงเรียนสีขาว 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโรงเรียนสีขาว ผู้แทน
คร ู ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
จ านวน  ผู้แทนนักเรียน 

พฤษภาคม 2563 
  
  
  
  

นางเอ้ือมพร  ยศปัญญา 

2. ประชุมเพ่ือก าหนดกิจกรรม ดังนี้ 
2.1 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันแก้ไขยาเสพติด 
      - ผู้แทนนักเรียนส ารวจ บันทึกให้ความรู้เกี่ยวกับ
ยาเสพติด 
     -ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับเรื่องราวของโรงเรียนสีขาว 
    - ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
    - จัดนิทรรศการต่อต้านยาเสพติด 
    - ประกวดค าขวัญ ประกวดเรียงความต่อต้าน      
ยาเสพติด 
   - เข้าค่ายต่อต้านยาเสพติด 
2.2กิจกรรมออกก าลังกายหน้าเสาธงตอนเช้า 
2.3 กิจกรรมเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ 

ตลอดปีการศึกษา2563 นางเอ้ือมพร  ยศปัญญา 

3. ด าเนินงานตามโครงการ 
  

ตลอดปีการศึกษา 2563 
  

นางเอ้ือมพร  ยศปัญญา 

4. ครูผู้รับผิดชอบติดตามรายงานผลความปลอดภัย
เกี่ยวกับสิ่งเสพติดของนักเรียน 
5.รายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
  

ตลอดปีการศึกษา 2563 
  
  

นางเอ้ือมพร  ยศปัญญา 

6.ประเมินผล มีนาคม 2564 นางเอ้ือมพร  ยศปัญญา 

7. สรุปรายงาน  มีนาคม 2564 นางเอ้ือมพร  ยศปัญญา 
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5. งบประมาณด าเนินการ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เงินรายหัว ทั้งสิ้น 25,000 บาท 
 

6.  การติดตามประเมินผล 
 6.1  สังเกตพฤติกรรม 
 6.2  แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 บรรยากาศในห้องเรียนมีความอบอุ่นเอื้อต่อการพัฒนานักเรียนให้ปลอดจากสารเสพติดการพนัน สื่อไม่
เหมาะสมและการทะเลาะวิวาท 

7.2 บุคคลในโรงเรียนปลอดจากสารเสพติด การพนัน สื่อไม่เหมาะสมและการทะเลาะวิวาท 
7.3 นักเรียนมีภูมิคุ้มกันสารเสพติดและอบายมุขทุกชนิด 
7.4 นักเรียนมีความห่วงใยเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน 
7.5 ชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาปกป้องและดูแลให้เป็นโรงเรียนสีขาวตลอดไป 
 
 

 
ลงชื่อ      ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นางเอ้ือมพร    ยศปัญญา)                                   (นายพิฆเนศ  พาค า)       
     ครูโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 
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โครงการ    โครงการส่งเสริมคุณลักษณะจริยธรรมและตามค่านิยม 12 ประการ 
แผนงาน    งานบริหารทั่วไป     
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง   
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวฐาณุการณ์   ณัฐฏ์ณัฐกร 
ระยะเวลาในการด าเนินการ     ปีงบประมาณ 2563 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน  มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง  ท าให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะ
ความเป็นอยู่ของบุคคล  เด็กและเยาวชนขาดการอบรมสั่งสอนให้มีความรู้  ความเข้าใจในการศึกษาหลักธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม  เพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  การแข่งขันอย่างรุนแรง
ทางด้านเศรษฐกิจ  ท าให้คนส่วนใหญ่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน  ขาดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม  
ประเทศชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  โรงเรียนจึงต้องจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักหน้าที่ของตนและ
ฐานะที่เป็นพลเมืองของประเทศชาติ  ส่งเสริมให้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย  ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  
ปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาและนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 

2. วัตถุประสงค์   
 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์   
 
3. เป้าหมาย     

ผลผลิต  นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น  
ผลลัพธ์  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน   
4.1 เสนอโครงการ  
4.2 ประชุมชี้แจง 
4.3 แต่งตั้งคณะท างาน 
4.4 ด าเนินงานตามโครงการ 
4.5 สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 
4.6 จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ 
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5.  กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน 
 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมปรึกษาหารือ  วางแผนการด าเนินงาน พ.ย. 62 กลุ่มสาระสังคมศึกษา 

 
 

2 เสนอโครงการ พ.ย.62 
3 ขออนุมัติโครงการ พ.ย.62 
4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

ตามโครงการ ฯ 
พ.ย.62 

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
ตามโครงการ ฯ 

พ.ย.62 

6 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

 ให้นักเรียนสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิทุกวัน 

 พระมาอบรมทุกวันศุกร์ 

 เข้าค่ายพุทธบุตร 

 นักเรียนเข้าร่วมสอบธรรมศึกษา 

 ร่วมพัฒนาวัด ชุมชน ให้สะอาด 

 ช่วยงานกิจกรรมของวัด 

 จัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

 จัดกิจกรรมวันอาเซียน 

 จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 

 การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

พ.ย.62 –ก.ย.63  ครูทุกคน 

7 รายงานผลการปฏิบัติโครงการ ก.ย. 63 
 

หัวหน้ากลุ่มสาระสังคม
ศึกษา 

 
 
6. งบประมาณด าเนินการ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เงินรายหัว ทั้งสิ้น 1,000  บาท 
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7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที ่
 

กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ  
1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เอกสาร   5,000   

 2. ค่าอาหารและอ่ืนๆ     15,000  

 รวม 5,000 15,000  

 รวมทั้งสิ้น 20,000 
 
8. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 

เกณฑ์ เครื่องมือ 

ผลผลิต  (Output) 
ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น  เข้า
ร่วมกิจกรรม 

 
ร้อยละ 100 

 

 
แบบประเมิน 

 
ผลผลิต  (Output) 
ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนวัดอินทาราม   
เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม      
ที่พึงประสงค์ 
 

 
ร้อยละ 95 

 
 

 
แบบประเมิน 

 
 

 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
 
 
ลงชื่อ      ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นางสาวฐาณุการณ์   ณัฐฏ์ณัฐกร)                          (นายพิฆเนศ  พาค า)       
     ครูโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 
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โครงการ    โครงการวันส าคัญ 
แผนงาน    งานบริหารทั่วไป     
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายพิฆเนศ   พาค า 
ระยะเวลาในการด าเนินการ     ปีงบประมาณ 2563 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
          ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางประเพณีและวัฒนธรรมมาตั้งแต่อดีต มีวันส าคัญต่าง ๆ  
มากมายที่ยึดถือปฏิบัติมาช้านานสืบทอดกันมา   แต่ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านวัตถุ ส่งผล
กระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม คนส่วนใหญ่ขาดความสนใจและไม่เห็นความส าคัญ  ขาดจิตส านึกในการ
เป็นผู้ให้เพราะในสังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการแข่งขันและรับวัฒนธรรมของชาติตะวันตกได้ง่าย  

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น จึงได้จัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้คุณค่าการรักษาไว้ซึ่ง
สถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ด ารงไว้ซึ่งประเพณีและภูมิปัญญาไทยไว้ โดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมท า
กิจกรรมในวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามารถน าหลักธรรมไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันท า
ให้มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาสังคมประเทศชาติให้มีความสันติสุข เจริญรุ่งเรืองสืบไป  
 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญทางศาสนา 
  2.2. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนได้แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ด ารงไว้ซึ่งประเพณีท่ีดี
งาม  รักความเป็นไทย 

2.3. เพื่อให้นักเรียนสามารถน าหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวันมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
                 
3. เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ 

  3.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น ร้อยละ ๑๐๐ ได้ร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ  
 3.1.2  คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น ร้อยละ ๑๐๐ ได้ร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ  
3.2  ด้านคุณภาพ 
       3.2.1 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น ร้อยละ ๑๐๐  ตระหนักเห็นความส าคัญและมีส่วน

ร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม 
 3.2.2  นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น ร้อยละ ๑๐๐  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
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     4.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ   (ขอถัวจ่ายทุกรายการเท่าท่ีจ่ายจริง)  
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ ๑ วันวิสาขบูชา  2,000  ปีการศึกษา 

2563 
กลุม่สาระ
สังคมฯ 

กิจกรรมที่ ๒  วันอาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา      

 3,000  ปีการศึกษา 
2563 

กลุ่มสาระ
สังคมฯ 

กิจกรรมที่ ๓ วันแม่แห่งชาติ  10,000  ปีการศึกษา 
2563 

งานกิจการฯ 

กิจกรรมที่ ๔ วันปิยมหาราช  1,000  ปีการศึกษา 
2563 

กลุ่มสาระ
สังคมฯ 

กิจกรรมที ่๕ วันลอยกระทง 
  ร่วมกิจกรรมกับชุมชน 

 2,000  ปีการศึกษา 
2563 

งานสัมพันธ์
ชุมชน 

กิจกรรมที ่๖ วันพ่อแห่งชาติ  1,000  ปีการศึกษา 
2563 

งานส่งเสริม
วิชาการ 

กิจกรรมที่ ๗ วันไหว้ครู  3,000  ปีการศึกษา 
2563 

งานกิจการฯ 

รวมทั้งสิ้น 22,000 
 
5.  การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1.ร้อยละของผู้เรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ
และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย 
2.ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและค่านิยมที่พึง 
ประสงค์ 
3.ร้อยละของผู้เรียนที่มีความจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ด ารงไว้ซึ่งประเพณี     
ที่ดีงามรักความเป็นไทย 
 

- การสังเกต 
-การประเมินความพึง
พอใจของการจัดกิจกรรม 
-ประเมินจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 

-แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบประเมินความพึง
พอใจของการจัดกิจกรรม 
-แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 
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6.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผลการเรียนรู้  (Learning Outcome) 
นักเรียน คร ู ผู้บริหาร อ่ืน ๆ 

1.นักเรียนมีความ
ภาคภูมิใจในความเป็น
ไทยรักและเทิดทูน
สถาบันชาติ ชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์  
2.นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่
พึงประสงค์  
3.ปัญหาด้านการปกครอง
นักเรียนลดลง 
4.นักเรียนมีคุณลักษณะ
ตามวิสัยทัศน์ ค าขวัญ 
และอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน 
 

1.ครูมีความภาคภูมิใจใน
การมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรมที่ดีงาม รัก
ความเป็นไทย รักและ
เทิดทูนสถาบัน ชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 
2.ครูจัดการเรียนการสอน
ได้บรรลุตามเป้าหมาย
ของหลักสูตร 

1.มีความภาคภูมิใจใน
การมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรมที่ดีงาม รัก
ความเป็นไทย รักและ
เทิดทูนสถาบัน ชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 
2. ผู้บริหารบริหารจัด
การศึกษาได้บรรลุตาม
เป้าหมายและมาตรฐาน 
ที่ก าหนดตามแผน 
ปฏิบัติการ 

1.เป็นแบบย่างที่ดีให้กับ
ผู้ปกครอง ชุมชนในการ
อนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรมที่ดีงาม 
2.ผู้ปกครอง ชุมชนรัก
ความเป็นไทย รักเทิดทูน
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

 
 
 
 
ลงชื่อ      ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นายพิฆเนศ    พาค า)                                   (นายพิฆเนศ  พาค า)       
     ครูโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 
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โครงการ    โครงการต่อเติมอาคารเรียน 
แผนงาน    งานบริหารทั่วไป     
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายพินิจ  พวงค า , นายบุญร่วม   จันลา 
ระยะเวลาในการด าเนินการ     ปีงบประมาณ 2563 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 
                 การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โรงเรียนต้องมีความ
พร้อมในการให้บริการทุกด้าน ทั้งด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ
ด้านการบริหารงานทั่วไป รวมถึงด้านอาคารสถานที่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานในโรงเรียน และการวางแผน
รองรับความพร้อมในการบริการนักเรียน ในปีการศึกษา 2563  มีการเพ่ิมห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี  1 อีก        
จ านวน 2 ห้องเรียน ส่งผลให้ห้องเรียนที่มีอยู่ ในปัจจุบันไม่เพียงพอกับฐานที่โรงเรียนเปิดรับนักเรียน                 
ดังนั้นการต่อเติมอาคารเรียน จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วน เพ่ือรองรับห้องเรียนให้เกิดความพร้อมต่อการให้บริการ  
นักเรียนต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1. เพ่ือใช้เป็นห้องเรียนส าหรับนักเรียน 
  2.2. เพ่ือใช้เป็นห้องปฏิบัติการ ห้องกิจกรรม ห้องประชุมในโอกาสต่างๆ 
                 
3. เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ 

  3.1.1 นักเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องกิจกรรม และห้องสมุดเพียงพอ 
3.2  ด้านคุณภาพ 
       3.2.1 มีการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน   
4.1 จัดท าโครงการต่อเติมอาคารเรียน ในโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น ตามแบบแปลนการก่อสร้าง เสนอต่อ

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
4.2 น าเสนอโครงการ เพ่ือขออนุมัติ งบประมาณในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
4.3 เมื่อได้รับอนุมติแล้ว ด าเนินการจัดจ้างตามระเบียบการพัสดุ ปี พ.ศ. 2560 
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5. กิจกรรมและการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี้แจงโครงการ 16 – 31 ก.ค.2563 นายพินิจ พวงค า 
2 แต่งตั้งคณะท างาน 1-5 ส.ค. 2563 นายพิฆเนศ  พาค า 
3 ด าเนินงานตามโครงการ   
 3.1 ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน 6-10 ส.ค. 2563 นายพินิจ พวงค า,นายบุญร่วม  จันลา 
 3.2 ด าเนินงานปรับปรุงตามข้ันตอน 11-31 ส.ค. 2563 นายพินิจ พวงค า,นายบุญร่วม  จันลา 

4 ประเมินผล 1-15 ก.ย. 2563 นายพินิจ พวงค า,นายบุญร่วม  จันลา 

5 สรุป รายงานผล 6-20 ก.ย. 2563 นายพินิจ พวงค า,นายบุญร่วม  จันลา 

 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 
ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

 
รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมชี้แจงโครงการ - - - - - - 
2 แต่งตั้งคณะท างาน - - - - - - 
3 ด าเนินงานตามโครงการ       
 3.1 ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน - - - - - - 
 3.2 ด าเนินงานต่อเติมอาคาร  - 75,000 - 75,000 - 75,000 
4 ประเมินผล - - - - - - 
5 สรุป รายงานผล - - - - - - 

 
7. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
 โรงเรียนมหี้องเรียน ห้องปฏิบัติการ                
ห้องกิจกรรม และห้องสมุดที่เพียงพอ 
  

1. สอบถาม สัมภาษณ์   
2. ประเมินโครงการ  
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบประเมินโครงการ 

 
 



148 
 

 แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  

 
 
 
8.  ผลการที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการรับนักเรียน และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
8.2 ผู้ปกครองนักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อภาพลักษณ์ของโรงเรียน  
 

 
 
ลงชื่อ      ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายพินิจ    พวงค า)                                    (นายพิฆเนศ  พาค า)       
     ครูโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 
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ภาคผนวก 
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การให้ความเห็นชอบเอกสาร 
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563 

ของโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 
.................................................................................... ............ 

 

  ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น ครั้งที่  1/2563  เมื่อวันที่ 17  
เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 ของโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นแล้ว 
เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 ได้ 

 
 
 

       (ลงชื่อ)  ........................................................ 
                        (นายปรีชา  นาคพรม) 
            ประธานคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

            โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 
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