


รายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
กรอบระยะเวลา ช่วงที่ 2 (1 เม.ย.64-30 ก.ย.64) 

1. โครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ช่วงที่ 2 (1 เม.ย.64-30 ก.ย.64) มีจำนวน 47 โครงการ 
2. จำนวนโครงการที่มีการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด มีจำนวน 42 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 89.36 
3. จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด มีจำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.64 
 
 

รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ใน 
ช่วงที่ 2 (1 เม.ย.64 - 30 ก.ย.64) มีการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

 
1. โครงการ ปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล 
  สอดคล้องกับ กลยุทธ์ของสถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐานมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
  จุดเน้น/นโยบาย ข้อ 3  สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย และระดับขั้น  
พ้ืนฐานระดับดีข้ึนไป 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ 

 ประเด็น 2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
  ผู้รับผิดชอบ นางลักษณา พรหมพล, นางสาวสายใจ มะประสิทธิ์, นางสาววิไล  แก้วประสงค์  
    และนางสาวจิรัชญา ขวัญพรม 
หลักการและเหตุผล 
   จากการประเมินโครงการปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารเรียน
อาคารประกอบ ระบบไฟฟ้า และด้านสาธารณูปโภค ทำให้ผู้เรียนมีห้องเรียนที่สะอาดน่าเรียน มีความปลอดภัย    
มีแสงสว่างเพียงพอ มีห้องน้ำห้องส้วมที่สะอาด มีน้ำใช้เพียงพอกับความต้องการ ดังนั้นในปีงบประมาณนี้ ผู้บริหาร 
คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูเห็นสมควรให้ดำเนินการโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่ออบรมบ่มนิสัยให้    
ทุกคนเป็นคนดี มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยเฉพาะนักเรียนระดับ
ปฐมวัยเป็นเด็กที่ต้องเตรียมความพร้อมที่จะต้องศึกษาในขั้นต่อไป ครูจำเป็นต้องสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเด็ก   
ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา การจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนและรอบๆ บริเวณห้องเรียน     
ก็เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่ทำให้การพัฒนาด้านต่างๆ ของนักเรียนได้พัฒนาอย่างสมบูรณ์ทั้งยังเอื้อให้การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและทางราชการ  เพราะสภาพแวดล้อมดี มีผลต่อ      
การจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมากตลอดจนมีผลต่อการพัฒนาการทางด้านร่างกายจิตใจ  สติปัญญา อารมณ์
และสังคมด้วย โรงเรียนบ้านห้วยลาดจึงได้ทำโครงการห้องเรียนน่าอยู่ขึ้น เพื่อจัดหาสื่อเพื่อการเรียนการสอนและ
วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งห้องเรียนและบริเวณรอบห้องเรียนมีบรรยากาศที่ดี  น่าอยู่ ตลอดจนเกิดประโยชน์ใช้สอย      
ทั้งด้านการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมทักษะ 
วัตถุประสงค ์

   1. เพ่ือให้มีห้องเรียนระดับปฐมวัยที่น่าอยู่ น่าเรียน เปรียบเสมือนบ้าน 
   2. เพ่ือจัดห้องและสถานที่สนับสนุนการเรียนการสอนได้กับความต้องการของครูและนักเรียน 
   3. เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อวัสดุที่ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
   4. เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในสวัสดิภาพด้านต่างๆ สำหรับนักเรียน 



   5. เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
   6. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี 
งบประมาณ 
  1.  10,000  บาท  งบประมาณจากแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
  หมายเหตุ - จัดจ้าง ทาสีอาคารอนุบาลพร้อมอุปกรณ์  4,800 บาท 
     - จัดจ้าง เหมาปรับปรุงบันไดทางข้ึนระดับอนุบาล  4,500 บาท 
   คงเหลือ  700 บาท 
ผู้เรียน / บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา     จำนวน  3 คน 
  2. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  1- 3      จำนวน  45 คน 
ผลที่ได้จากโครงการ 
  1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรอ่ืนๆ ในด้านความรู้ พฤติกรรม ประสิทธิภาพการ
ทำงานความพึงพอใจ 

ผลที่เกิด แหล่งข้อมูล หลักฐาน ร่องรอย 
1. โรงเรียนมีอาคาร สถานที่ สวยงาม สะอาด ปลอดภัย มีสิ่งอำนวย
ความสะดวกสำหรับ การดำรงชีวิตของนักเรียนประจำเป็นไปตาม
เกณฑ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในสำหรับนักเรียน 

สรุปโครงการ ภาพถ่าย 

2. นักเรียนระดับชั้นอนุบาลมีมุมเสริมประสบการณ์ที่เพียงพอและได้
มาตรฐาน ผู้เรียนร้อยละ 100 มีความสุขในการเรียน 

สรุปโครงการ ภาพถ่าย 

3. ห้องเรียนระดับชั้นอนุบาลมีมุมเสริมประสบการณ์ท่ีเพียงพอและ
ได้มาตรฐาน 

สรุปโครงการ ภาพถ่าย 

 
แนวทางการพัฒนาต่อไป 
  1. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอต่อการปรับปรุงห้องเรียน 
  2. จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน มีมุมประสบการณ์ที่
เพียงพอมีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย และมีสนามเด็กเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพประกอบการดำเนินโครงการปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพก่อนดำเนินโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพหลังดำเนินโครงการ 

 



รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ใน 
ช่วงที่ 2 (1 เม.ย.64 - 30 ก.ย.64) มีการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

 
2. โครงการ จัดหา ผลิต และใช้สื่อนวัตกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย 
  สอดคล้องกับ กลยุทธ์ของสถานศึกษา กลยุทธ์ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานสู่ประชาคมมอาเซียน 
  จุดเน้น/นโยบาย ข้อ 3 สถานศึกษามีผลการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย และ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับดีข้ึนไป 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
  ข้อ 2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
  ข้อ 2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์                                              
  ผู้รับผิดชอบ  นางลักษณา  พรหมพล, นางสาวสายใจ  มะประสิทธิ์, นางสาววิไล  แก้วประสงค์  
                   และนางสาวจิรัชญา  ขวัญพรม 
 
หลักการและเหตุผล 
  ในปีงบประมาณที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านห้วยลาด ได้ดำเนินโครงการจัดหาผลิตการใช้สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย ส่งผลให้เด็กทุกคนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง จนสามารถสร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเองได้ในระดับหนึ่งประมาณร้อยละ 50 และครูผู้สอนได้ใช้สื่อการเรียนรู้ประกอบการจัดการ
เรียนการสอน โดยจัดหา และผลิตสื่อการสอนด้วยตนเองบางชิ้น รวมทั้งให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการสร้าง/
ผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วย จึงมีสื่อไว้ใช้ประกอบการสอนประจำห้องเรียน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากรูปธรรม สนุกกับการเรียน และมีพัฒนาการด้านต่างๆ ดีขึ้นผู้บริหารและคณะครูจึงเห็นสมควรให้จัดทำ
โครงการจัดกาสื่อนวัตกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาการทั้ง  4 ด้าน ทั้งทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้กับเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง 
 
วัตถุประสงค์  
       1. เพ่ือจัดซื้อ จัดหา สื่อนวัตกรรม ที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 
      2. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
       3. เพื่อพัฒนาครูในด้านการผลิตและนำสื่อการเรียนรู้ในท้องถิ่นมาใช้จัดการเรียนการสอนได้อย่าง
เหมาะสมและมีปสะสิทธิภาพ 
งบประมาณ 
           1. 10,000   บาท  งบประมาณจากแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
 
ผู้เรียน/บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
           1. นักเรียนระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนบ้านห้วยลาด         จำนวน    48 คน 
           2. ครูระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียนบ้านห้วยลาด                จำนวน     3 คน 
 



ผลที่ได้จากโครงการ 
           1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรอ่ืน ๆ ในด้านความรู้ พฤติกรรม ประสิทธิภาพ
การทำงาน ความพึงพอใจ 

ผลที่เกิด แหล่งข้อมูล  หลักฐาน  ร่องรอย 
1.ห้องอนุบาล 1-3 มีสื ่อส่งเสริมพัฒนาการครบ 4 
ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

-ทะเบียนสื่อ 
-แบบบันทึกการใช้สื่อ 
 

2.สื่อทุกชิ้นที่จัดหามีความคงทนและมีคุณภาพและ
ประหยัด 

-ภาพถ่าย 
-แบบสำรวจ 

    
แนวทางการพัฒนาต่อไป 
         ครูและผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมจัดหา ผลิต และใช้สื่อการเรียนรู้ประกอบการจัดการเรียนการสอน 
มีการดูแลและซ่อมแซมสื่อทุกชิ้นที่จัดหามาให้มีความคงทนและมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญาของเด็กปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพประกอบโครงการจัดหา และผลิตใช้สื่อนวัตกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย 
ช่วงที่ 2 (1 เม.ย.64 - 30 ก.ย.64) 

     

                        สื่อเกี่ยวกับอาชีพ                                            สื่อชุมชนของเรา 

     

                 สื่อพยัญชนะไทย                                              สื่อ STEM 

     

การใช้สื่อระดับชั้นอนุบาล 

 

 



รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ใน 
ช่วงที่ 2 (1 เม.ย.64-30 ก.ย.64) มีการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

 
3. โครงการ พัฒนาทักษะภาษาไทย 
  สอดคล้องกับ กลยุทธ์ของสถานศึกษา กลยุทธ์ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
  จุดเน้น/นโยบาย ข้อ 3 สถานศึกษามีผลการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย และ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับดีข้ึนไป 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก 
  ข้อ1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน  และแสวงหาความรู้ได้ 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
  ข้อ 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
  ผู้รับผิดชอบ  นางลักษณา พรหมพล, นางสาววิไล แก้วประสงค์ ,นางสาวจิรัชญา ขวัญพรม 
                   และนางสาวสายใจ  มะประสิทธิ์ 

               
หลักการและเหตุผล 
  ในยุคปัจจุบันทักษะภาษาไทยเป็นภาษาที่ผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือมุ่งให้ผู้เรียนมี
ความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียน และรักการค้นคว้า มีความรู้อันเป็นสากล รู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ ซึ่งถือได้ว่าเป็นคุณลักษณะที่มีความสำคัญยิ่งในการ
เรียนรู้ของบุคคล แต่การที่จะพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะดังกล่าวจนเกิดเป็นนิสัยประจำตนได้นั้น ต้องเริ่มจาก
การพัฒนาให้เกิดกับผู้เรียน ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาทักษะภาษาไทย โดยเริ่ม
ตั้งแต่ในระดับชั้นอนุบาล เพื่อเป็นพื้นฐานเบื้องต้นในการเรียนรู้ทักษะภาษาไทยในระดับที่สูงขึ้น ฉะนั้นจึงต้อง
ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ทักษะภาษาไทยให้เกิดกับผู้เรียนอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ จึงได้เสนอให้
จัดกิจกรรมและจัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 
วัตถุประสงค์  
       1. เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาไทย ได้แก่ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
      2.เพ่ือให้นักเรียนสนใจใฝ่รู้ รักการอ่าน และพัฒนาตนอง 
งบประมาณ 
           1.  3,000 บาท  งบประมาณจากแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
  - จัดซื้อ ช่วงที่ 1   3,000 บาท 
  - จัดซื้อ ช่วงที่ 2         - บาท 
 
ผู้เรียน/บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
           1. นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาด         จำนวน    41   คน 
           2. คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยลาด          จำนวน     4   คน 
 



ผลที่ได้จากโครงการ 
           1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรอ่ืน ๆ ในด้านความรู้ พฤติกรรม ประสิทธิภาพ
การทำงาน ความพึงพอใจ 

ผลที่เกิด แหล่งข้อมูล  หลักฐาน  ร่องรอย 
1. นักเรียร้อยละ 75 มีการพัฒนาทักษะภาษาไทย 
(ฟัง พูด อ่าน เขียน)  

-แบบสังเกต 
-แบบบันทึกการปฏิบัติงาน 

2.นักเรียนร้อยละ 75 มีความสนใจ ใฝ่รู้ รักการอ่าน 
และพัฒนาตนเอง 

-แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 
 

    
    แนวทางการพัฒนาต่อไป 
         - นักเรียนมีการพัฒนาทักษะภาษาไทย ได้แก่ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
และสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ถูกต้องและเหมาะสมกับวัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพประกอบการสรุปโครงการพัฒนาทักษะภาษาไทย 
ช่วงที่ 2 (1 เม.ย.2564 - 30 ก.ย.2564) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       สื่อประกอบการเสริมทักษะภาษาไทยการอ่านพยัญชนะ ก – ฮ 
 



รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ใน 
ช่วงที่ 2 (1 เม.ย.64 - 30 ก.ย.64) มีการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

 
4. โครงการ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ English today 
  สอดคล้องกับ กลยุทธ์ของสถานศึกษา  กลยุทธ์ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
  จุดเน้น/นโยบาย ข้อ 3 สถานศึกษามีผลการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย และ
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับดีข้ึนไป 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก 
  ข้อ1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน  และแสวงหาความรู้ได้ 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
  ข้อ 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
  ข้อ 2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
  ผู้รับผิดชอบ  นางลักษณา  พรหมพล, นางสาววิไล  แก้วประสงค์ ,นางสาวจิรัชญา  ขวัญพรม 
                   และนางสาวสายใจ  มะประสิทธิ์ 

               
หลักการและเหตุผล 
  ในยุคปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ผู ้เรียนต้องได้รับการพัฒนาให้เกิดกับผู้เรียน ให้ผู ้เรียนมี
ความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ รักการอ่านเพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดังนั้นจึงจำเป็น
อย่างยิ่งที่ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเริ่มตั้งแต่ในระดับอนุบาล เพื่อเป็นพื้นฐาน
เบื้องต้นในการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษในระดับชั้นที่สูงขึ้น ฉะนั้นจึงต้องส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้
ทักษะภาษาอังกฤษให้เกิดกับผู้เรียนอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ จึงได้เสนอให้จัดกิจกรรมและจัดทำ
โครงการขึ้น 
 
วัตถุประสงค์  
       1. เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
      2.เพ่ือให้นักเรียนสนใจ ใฝ่รู้ รักการอ่าน และพัฒนาตนเอง 
 
งบประมาณ 
           1. 3,000 บาท   งบประมาณจากแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
    
ผู้เรียน/บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
           1. นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาด         จำนวน    41   คน 
           2. คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยลาด          จำนวน     4   คน 
 
 
 



ผลที่ได้จากโครงการ 
           1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรอ่ืน ๆ ในด้านความรู้ พฤติกรรม ประสิทธิภาพ
การทำงาน ความพึงพอใจ 

ผลที่เกิด แหล่งข้อมูล  หลักฐาน  ร่องรอย 
1. น ัก เ ร ี ยนร ้ อยละ  75  ม ี การพ ัฒนาท ั กษะ
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น  

-แบบสังเกต 
-แบบบันทึกการปฏิบัติงาน 

2.นักเรียนร้อยละ 75 มีความสนใจใฝ่รู้ รักการอ่าน 
และพัฒนาตนเอง 

-แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 

    
    แนวทางการพัฒนาต่อไป 
         - นักเรียนมีการพัฒนาด้านทักษะภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ถูกต้องและ
เหมาะสมกับวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพประกอบการสรุปโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ English today 
ช่วงที่ 2 (1 เม.ย.2564 – 30 ก.ย.2564) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อประกอบการเสริมทักษะการอ่านจำนวนตัวเลข 1- 20 ภาษาอังกฤษ 



รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ใน 
ช่วงที่ 2 (1 เม.ย.64 - 30 ก.ย.64) มีการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

 
5. โครงการ จัดหา ผลิต ซ่อมบำรุง และการใช้สื่อนวัตกรรมและครุภัณฑ์ 
  สอดคล้องกับกลยุทธ์ของสถานศึกษา กลยุทธ์ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานขั้นพื้นฐานมุ่งสู่
ประชาคมอาเซียน     
  จุดเน้น/นโยบาย ข้อ 1 การอ่านออก-เขียนได้ ของนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 1 -6 ผ่านเกณฑ์          
การประเมินของระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย โครงการ และกิจกรรมของ สพฐ. 
(e-MES) ระดับดีข้ึนไป 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที ่3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 
  ข้อ 3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก 
 ผู้รับผิดชอบ นางลักษณา  พรหมพล, นายนพรัตน์  ขันติเจริญ และนางสาวเบญจภรณ์  พรมเผ่า   
     
หลักการและเหตุผล 
  ในปีงบประมาณ 2564 ที ่ผ่านมาโรงเรียนบ้านห้วยลาด ได้ดำเนินโครงการจัดหาผลิตการใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง จนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ครูผู้สอนมีการใช้สื่อการเรียนรู้ประกอบการจัดการเรียนการสอน  โดยสามารถสร้างสื่อการสอนด้ว ยตนเอง 
รวมทั้งให้นักเรียนละผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการสร้างผลิตสื่อการเรียนรู้รวมทั้งจัดหาหนังสือเสริม สื่อโสต
ทัศน์  และสื่ออื่นๆ  ไว้ประจำห้องเรียนทุกห้องซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยผ่านประสาทสัมผัส
หลายด้าน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นเกือบทุกกลุ่มสาระ  ดังนั้นผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา
และคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยลาดจึงเห็นสมควรให้จัดทำโครงการนี้ขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมประสิทธิภาพใน
การเรียนการสอน 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือจัดซื้อ จัดหา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนการสอน 
2. เพ่ือให้ครูสามารถผลิตสื่อการเรียนรู้ไว้ใช้ในการเรียนการสอน 
3. เพ่ือให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการผลิตและใช้สื่อการเรียนรู้ 

 
งบประมาณ 
  1.  213,444.60  บาท งบประมาณจากแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
  - ใช้จ่ายในโครงการ ระยะที่ 1 (1 ต.ค.64 - 31 มี.ค.64)   จำนวน........99,335............บาท 
  - ใช้จ่ายในโครงการ ระยะที่ 2 (1 เม.ย.64 - 30 ก.ย.64)   จำนวน......213,364..........บาท 
 หมายเหตุ :  คงเหลือในโครงการ..........-99,254.40...........บาท 
 
ผู้เรียน / บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
           1. นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาด         จำนวน    298   คน 
           2. คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยลาด          จำนวน     23   คน     
 



ผลที่ได้จากโครงการ 
  1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรอ่ืนๆ ในด้านความรู้ พฤติกรรม ประสิทธิภาพการ
ทำงานความพึงพอใจ 

ผลที่เกิด แหล่งข้อมูล หลักฐาน ร่องรอย 
1. ห้องเรียน 15 ห้อง มีสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน - แบบนิเทศห้องเรียน 
2. ครูผู้สอนทุกวิชามีสื่อไม่น้อยกว่า จำนวน 20 ชิ้น - ทะเบียนการผลิตสื่อประจำ

ห้องเรียน 
3. สื่อการเรียนการสอนได้รับการซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพดีใช้การได้ แบบสังเกตและแบบบันทึกการ

ตรวจสอบ 
 
แนวทางการพัฒนาต่อไป 
           ให้มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ  เพ่ือให้ครูได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายและ
ทันสมัยก้าวหน้าตามเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพจดักิจกรรม 
มีการจดัหา  ปรบัปรงุ ซ่อมแซม และพฒันาส่ือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
   

 
      
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพจดักิจกรรม 
มีการจดัหา  ปรบัปรงุ ซ่อมแซม และพฒันาส่ือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

 
 



รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564                                         
ในช่วงท่ี 2 (1 เม.ย.64 - 30 ก.ย.64) มีการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

 
6. โครงการ ห้องสมุดมีชีวิต 
  สอดคล้องกับ กลยุทธ์ของสถานศึกษา กลยุทธ์ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน และกลยุทธ์ 5 ส่งเสริมผู้เรียนทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมกับวัยและ
มีทักษะด้านอาชีพ 
   จุดเน้น/นโยบาย ข้อที ่ 1 การอ่านออก-เขียนได้ ของนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ผ่านเกณฑ์           
การประเมินของระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย โครงการ และกิจกรรมของ สพฐ. 
(e-MES)  ระดับดีขึ้นไป  
   มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาข้อที ่ 1 คุณภาพผู้เรียน และ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ผู้รับผิดชอบ นางลักษณา พรหมพล, นางสาวสุวรรณี แก้วเกตุ, นางสาวสกาวเดือน จันหน่าย 
 
หลักการและเหตุผล 

 ในปีการศึกษาที่ผ่านมาการดำเนินงานโครงการบางกิจกรรม ยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรเพราะ
ขาดงบประมาณ แต่บางกิจกรรมประสบผลสำเร็จและควรส่งเสริมต่อ ได้แก่กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อให้
ผู้เรียนเกิดนิสัยรักการอ่าน  และใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ  ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนอ่านคล่อง เขียนคล่อง มีความรู้  
และความคิดกว้างไกลทันเหตุการณ์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตในการจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านยัง
ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในตกแต่งห้องสมุด และยังขาดหนังสือใหม่ๆที่หลากหลาย คณะครูและคณะกรรมการ
สถานศึกษาจึงเห็นสมควรให้ดำเนินการโครงการนี้ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนรู้และเข้าใจวิธีการใช้ห้องสมุด 
2. เพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่านให้เกิดกับนักเรียน 
3. เพ่ือให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ สะดวกต่อการค้นคว้าแก่ผู้มาใช้บริการ 
4. เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างในการค้นคว้าหาความรู้ 
5. เพ่ือให้มีกระเป๋าหนังสือและวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรมห้องสมุด 

 
งบประมาณ 
  1.  5,000  บาท  งบประมาณจากแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
     ค่าวัสดุตกแต่งห้องสมุด จำนวน 5,000 บาท 
 
ผู้เรียน / บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
  1. คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยลาด     จำนวน   23   คน  
  2. นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาด      จำนวน  298  คน 
 



ผลที่ได้จากโครงการ 
  1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรอ่ืนๆ ในด้านความรู้ พฤติกรรม ประสิทธิภาพการ
ทำงานความพึงพอใจ 

ผลที่เกิด แหล่งข้อมูล หลักฐาน ร่องรอย 
1.ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนหรือผู้ใช้บริการ
ทุกคนสามารถใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือในห้องสมุด เป็นการ
เพ่ิมศักยภาพนักเรียนในการอ่าน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพ่ิมข้ึน  

-แบบบันทึกการใช้ห้องสมุด 
-สถิติการใช้บริการห้องสมุด 

2.นักเรียนมีความใฝ่รู้ และรักการค้นคว้า และอ่านได้ตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล 

-แบบสังเกตและสอบถาม 
 

3.ร้อยละความพอใจของผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในการใช้บริการ
ห้องสมุด มีสื่อ นวัตกรรมที่มีความทันสมัยสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ 

-แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
แนวทางการพัฒนาต่อไป 

มีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้หลากหลายและมีความทันสมัยมากขึ้น จัดมุม
สำหรับนั่งผ่อนคลายในการอ่านหนังสือให้มีความน่าสนใจ หนังสือมีความหลากหลายเหมาะสมกับวัยและผู้ที่
เข้าใช้บริการ สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในห้องสมุดน่าเรียนรู้ มีอากาศถ่ายเทท่ีสะดวกมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพประกอบการสรุปโครงการห้องสมุดมีชีวิต 
ช่วงที่ 2 (1 เม.ย.64 - 30 ก.ย.64) 

 

 

   

   



       

 
 
 
 
 

 



รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ใน 
ช่วงที่ 2 (1 เม.ษ.64 -30 ก.ย.64) มีการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

 
7. โครงการ วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  สอดคล้องกับ กลยุทธ์ของสถานศึกษา กลยุทธ์ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น    
พ้ืนฐานมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
  จุดเน้น/นโยบาย ข้อที่ 1 การอ่านออก-เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ผ่านเกณฑ์           
การประเมินของระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย โครงการ และกิจกรรมของ สพฐ.    
(e-MES)  ระดับดีขึ้นไป และข้อที่ 3. สถานศึกษามีผลการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับดีข้ึนไป 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐาน 1 คุณภาพผู้เรียน และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  ผู้รับผิดชอบ  นางลักษณา พรหมพล, นางวิภาดา พรมอินทร์, นายยุรนันท์ พรรณขาม 
     และนายอภิชัย ธรรมเสนา  
 
หลักการและเหตุผล 
  ในปีงบประมาณที่ผ่านมาจากการสำรวจนักเรียนพบว่านักเรียนบางกลุ ่มมีปัญหาเกี่ยวกับความ
บกพร่องในการเรียนรู้ บางกลุ่มไม่ผ่านการประเมินในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู จึงทำให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเด็กปกติ ดังนั้น คณะครูจึงได้จัดทำโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพ่ือ
จะนำนวัตกรรมทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าในเนื้อหา
และตัวชี้วัดที่ใช้วัดผลประเมินผล ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนผ่านการประเมินดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ครูได้ศึกษาปัญหาของผู้เรียนและดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยใช้สื่อและนวัตกรรม 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ครูทำวิจัย สร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน 

 
งบประมาณ 
  1. 5,000 บาท  งบประมาณจากแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
 
ผู้เรียน / บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
  1. คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยลาด     จำนวน   21   คน  
  2. นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาด      จำนวน  298  คน 
 
 



ผลที่ได้จากโครงการ 
  1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรอ่ืนๆ ในด้านความรู้ พฤติกรรม ประสิทธิภาพ 
การทำงานความพึงพอใจ 

ผลที่เกิด แหล่งข้อมูล หลักฐาน ร่องรอย 
1. ผู้บริหารได้ใช้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม โดยใช้กระบวนการ 
PLC ทำให้คณะครูทุกท่านเห็นความสำคัญและจัดทำรายงานการ
วิจัยครบ 100 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 21 เล่ม 

เล่มวิจัย จำนวน 21 เล่ม 

2.ครูได้มีนวัตกรรมในการใช้แก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 
โดยได้จัดทำการวิจัยทุกคน มีสื่อ นวัตกรรม และวิธีการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้แก่นักเรียน 

ภาพงานวิจัยของคณะครู 
ภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ภาพการใช้สื่อนวัตกรรม 

3. นักเรียนมผีลสัมฤทธิ์ในการเรียนบรรลุตามตัวชี้วัด 
 

รูปเล่มงานวิจัย  
ป.พ.5 

 
แนวทางการพัฒนาต่อไป 
 โรงเรียนจะมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย สื่อ นวัตกรรม ในสถานศึกษาในระดับชั้นต่างๆเพ่ือให้คณะครูให้
ศึกษาและนำไปปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอนของระดับชั้นตนเอง มีการจัดทำห้องสื่อ บันทึกการยืมและ
การใช้สื่อ เพื่อให้คณะครูได้ศึกษาและนำสื่อไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป และได้พัฒนาครูโดยการ
อบรมด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพประกอบการสรุปโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ช่วงที่ 2 (1 เม.ษ. 64 -30 ก.ย.64)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ  งานวิจัยของคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยลาด ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ และภาพการจัดการเรียนรู้ 



รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ใน 
ช่วงที่ 2 (1 เม.ย.64-30 ก.ย.64) มีการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

 
8. โครงการ พัฒนาระบบนิเทศภายใน 
  สอดคล้องกับ กลยุทธ์ของสถานศึกษา ข้อที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพข้อที่  
  จุดเน้น/นโยบาย ข้อที่ 7 ผู้บริหารและครูผู้สอนมีผลงานวิจัย อย่างน้อยภาคเรียนละ  1 เรื่อง 
  ข้อที่ 8. การนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้โรงเรียนและห้องเรียนเป็นฐาน 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ข้อที่ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
    ข้อที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  โรงเรียน     
มีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื ่น ปลอดภัย มีแหล่งพักผ่อนที่เพียงพอสำหรับผู้เรียนและมีแหล่งสืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงได้ง่าย 
    ข้อที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร จัดการและการจัดการเรียนรู้ 
   ผู้รับผิดชอบ  นางลักษณา  พรหมพล, นายสุรวี  เขียวลี และนางสาวกัญญ์วรา หอมตา 
 
หลักการและเหตุผล 
  งานนิเทศภายในเป็นงานวิชาการซึ ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการที ่จะพัฒนาและส่งเสริมให้          
การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และเป็นการกระตุ้นช่วยเหลือแนะนำบุคลากรภายในโรงเรียนได้
ร่วมมือกันการพัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่กำหนดไว้ ซึ ่งโรงเรียน     
บ้านห้วยลาด ได้ตระหนักให้ความสำคัญของงานนิเทศภายในมาโดยตลอด โดยมุ่งหวังว่า งานนิเทศภายใน    
จะช่วยให้ครูผู้สอนพัฒนาตนเองและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงตัวเด็ก
น ักเร ียนเป ็นสำค ัญ ค ือให ้ เป ็นไปตามแนวทางการปฏ ิร ูปกระบวนการเร ียนร ู ้  ตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 และในปีงบประมาณท่ี
ผ่านมา ผู้บริหารและคณะครูมีภาระงานมากไม่สามารถนิเทศได้ตามปฏิทิน และยังไม่มีการประเมินผลอย่าง
จริงจัง จึงทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นบางวิชา ดังนั้นเพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอนเป็นไปอย่างเป็นระบบและการจัดห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้และเน้นผู้ เรียนเป็นสำคัญอย่างจริงจัง 
ผู้บริหารและคณะครูเห็นสมควรให้จัดการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่องขึ้น เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียน
บ้านห้วยลาดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้ผู้บริหารได้เข้าเยี่ยมชั้นเรียนทุกชั้นอย่างสม่ำเสมอ 
      2. เพ่ือให้ครูผู้สอนมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาการเรียนการสอนของตนให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ของหลักสูตรมากขึ้นโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีประสิทธิผลอย่างหลากหลาย 
      3. เพ่ือให้ครูมีทัศนคติที่ดีต่อการนิเทศภายใน 
      4. เพ่ือให้ครูผู้สอนจัดบรรยากาศห้องเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอน 
  5. เพื่อเร่งรัดคุณภาพการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์เป้าหมายของ
โรงเรียน นำผลการนิเทศเป็นข้อมูลในการวางแผนดำเนินงานปีต่อไป 
      6. เพ่ือเป็นการช่วยเหลือให้ครูผู้สอน แนะนำให้ทำงานตรงเป้าหมายจุดประสงค์ 



งบประมาณ 
 1.  1,000  บาท  งบประมาณจากแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
ผู้เรียน / บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
  1. คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยลาด     จำนวน   20   คน  
  2. นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาด      จำนวน  298  คน 
ผลที่ได้จากโครงการ 
  1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรอื่นๆ ในด้านความรู้ พฤติกรรม ประสิทธิภาพ 
การทำงานความพึงพอใจ 
การประเมิน 

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ แหล่งข้อมูล หลักฐาน ร่องรอย 
1. ห้องเรียนจัดได้สวยงามเป็นระเบียบและเอ้ือต่อการเรียนรู้ - ตรวจเยี่ยมห้องเรียน 
2. ครูมีความเมตตา รัก เอาใจใส่นักเรียนด้านการเรียน - การสังเกต 
3. ครูผู้นิเทศสามารถให้คำปรึกษาแก่คณะครูได้เป็นอย่างดี - ความพึงพอใจ 
4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทุกสาระการเรียนรู้สูงขึ้น - การทดสอบ 

 
แนวทางการพัฒนาต่อไป 
 โรงเรียนจะมีการพัฒนาครูและบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ พัฒนาสื่อ นวัตกรรม จัดอบรม ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการนิเทศภาคเรียนละ 2  ครั้ง ในระดับชั้นต่างๆเพื่อให้คณะครูให้ศึกษาและ
นำไปปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอนของระดับชั้นตนเอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพประกอบการสรุปโครงการนิเทศภายใน 
ช่วงที่ 2 (1 เม.ย.64-30 ก.ย.64) 

                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงเรียนบ้านห้วยลาด อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ที่ ................................................................              วันที่  ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
เรื่อง    รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในช่วงที่ ๒  
 (๑ เม.ย.๖๔ - ๓๐ ก.ย.๖๔)        .  

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด 

ข้าพเจ้า นางสาวกัญญ์วรา   หอมตา ตำแหน่ง ครูชำนาญการ ได้รับมอบหมายในการรับผิดชอบ
โครงการนิเทศภายใน  ซึ่งโครงการดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมาย เนื่องจากสภาวะการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙)  ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ และไม่มีการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนฯ 

ในการนี้ ข้าพเจ้าขอแจ้งการดำเนินโครงการดังกล่าวที่ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบตามรายละเอียดข้างต้น 
เพ่ือให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาพิจารณาต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 

ลงชื่อ ..............................................  
     (นางสาวกัญญ์วรา   หอมตา) 

          ตำแหน่ง   ครูชำนาญการ 

 
ความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด      
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
                               
                                                                    ลงชื่อ ..............................................  
    ( นางลักษณา  พรหมพล ) 
                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ใน 
ช่วงที่ 2 (1 เม.ย. 64 -30 ก.ย.64)มีการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

 
9. โครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  สอดคล้องกับ กลยุทธ์ของสถานศึกษา กลยุทธ์ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น   
พ้ืนฐานมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
  จุดเน้น/นโยบาย ข้อที่ 3 สถานศึกษามีผลการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับดีข้ึนไป 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน, มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการ  และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  ผู้รับผิดชอบ  นางลักษณา พรหมพล, นางวิภาดา พรมอินทร์, นายยุรนันท์   พรรณขาม 
      และนายอภิชัย ธรรมเสนา  
 
หลักการและเหตุผล 
  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้กฎกระทรวง ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา ได้กำหนดให้การประเมินคุณภาพภายในเป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา                
การติดตาม และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที ่กระทรวงศึกษาธิการ 
ประกาศกำหนดสำหรับการประกันคุณภาพภายใน  ซึ ่งกระทำโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นหรือโดย
หน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษา  ซึ่งได้กำหนดให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในดังนี้   
 1) กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 2) จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
 4) ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 5) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 7) จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
 8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 โดยให้สถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
โดยการส่งเสริม  สนับสนุนและกำกับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด  กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศใช้
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายใน และกำหนดให้สถานศึกษาดำเนินการจัดทำระบบประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกระทรวง  โดยมี 3 มาตรฐาน ทั้งในส่วนของปฐมวัยและข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 



มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 โรงเรียนบ้านห้วยลาดเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับนี้ เพราะต้องรับการประเมินคุณภาพภายในโดยต้น
สังกัดและการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ. ตามท่ีกฎหมายได้กำหนดไว้  โรงเรียนจึงต้องพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในขึ้นมาตามกรอบของกระทรวง เพ่ือเป็นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและ
เป็นการสร้างความพร้อมต่อการประเมินคุณภาพการศึกษา และมีเป้าหมายให้โรงเรียนสามารถผ่านการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามให้ได้ในที่สุด คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในจึงได้จัดทำโครงการนี้
ขึ้นมาเพ่ือเป็นแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน โดยกำหนดให้มีการวางแผน ดำเนินงาน 
ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไข  ให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ มีมาตรฐาน และ
สามารถผดุงรักษาคุณภาพการทำงานไว้ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพแก่นักเรียน 
วัตถุประสงค์ 

      1. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐาน และค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
      2. เพื่อเตรียมการประเมินคุณภาพภายใน โดยต้นสังกัด 
      3. เพื่อเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอก โดย สมศ. 
 
งบประมาณ 
  1.    บาท  งบประมาณจากแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
  2.    บาท งบประมาณจาก       
 
ผู้เรียน / บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
  1. คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยลาด     จำนวน   21   คน  
  2. นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาด      จำนวน  298คน 
ผลที่ได้จากโครงการ 
  1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรอ่ืนๆ ในด้านความรู้ พฤติกรรม ประสิทธิภาพ 
การทำงานความพึงพอใจ 

ผลที่เกิด แหล่งข้อมูล หลักฐาน ร่องรอย 
1. ผู้บริหารได้ใช้การบริหารงานและคณะครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาได้กำหนด มาตรฐาน และค่าเป้าหมายร่วมกัน เพ่ือเป็น
การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านห้วยลาด 

ประกาศค่าเป้าหมาย 
ประกาศมาตรฐานของสถานศึกษา 
 



ผลที่เกิด แหล่งข้อมูล หลักฐาน ร่องรอย 
2.ครูได้จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เช่น 
การเตรียมแผนฯ การสร้างสื่อ/นวัตกรรม และการวัดผลประเมินผล 
แต่ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิดครูจะเพ่ิมการใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอนมากข้ึน 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
การใช้สื่อและนวัตกรรม 
วิจัยในชั้นเรียน 

3. นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน และมีการพัฒนาทั้ง
ด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา 

ภาพการจัดการเรียนการสอน 
ภาพนักเรียนมีสุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแร็ง 

 
แนวทางการพัฒนาต่อไป 
 โรงเรียนจะมีการดำเนินงานตามมาตรฐานและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา เพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ และมีผลการประเมินเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระบบประกันคุณภาพภายในทั้งนี้เพ่ือผลประโยชน์
สูงสุดที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน และให้สอดคล้องกับสถานณ์ในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพประกอบการสรุปโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ช่วงที่ 2 (1 เม.ย. 64 -30 ก.ย.64) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

           1   ประกาศมาตรฐาน                 2. ประกาศค่าเป้าหมาย            3. คำสัง่มอบหมายภาระงาน 

 

 

 

 

 

 

ภาพ การมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการสุถานศึกษา 

ภาพ คิวอาร์โค้ด ของประกาศมาตรฐานสถานศึกษา ค่าเป้าหมายและคำสั่งภาระงาน 4 ฝ่าย 



รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ใน 
ช่วงที่ 2 (1 เม.ย.64 - 30 ก.ย.64) มีการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

 
10. โครงการ พัฒนาระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
  สอดคล้องกับ กลยุทธ์ของสถานศึกษา  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัด
กิจกรรม การเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
  จุดเน้น/นโยบาย ข้อ 3  สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย และระดับ     
ขั้นพ้ืนฐานระดับดีข้ึนไป 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ  
  ข้อที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการ PDCA การบริหารและจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 
  ผู้รับผิดชอบ นางลักษณา พรหมพล, นางสาวณภัทร พงค์คำ, นางสาวจิรัชญา ขวัญพรมและคณะครู 
หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 62 วรรคสาม บัญญัติให้รัฐต้องรักษาวินัย
การเงินการคลังเพื่อให้ฐานะการเงินการคลังมีเสถียรภาพมั่นคงและยั่งยืน จึงกำหนด พรบ.วินัยการเงินการคลังของ
รัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา 79  ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี          
การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังกำหนด ซึ ่งการควบคุมภายในถือเป็นสิ ่งสำคัญที ่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจ                 
มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประหยัด และช่วยป้องกันลดความเสี่ยงจากความผิดพลาด ความสิ้นเปลือง ความสูญ-
เปล่าของการใช้ทรัพย์สิน หรือเป็นการกระทำอันเป็นการทุจริต 

  การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐฝ่ายบริหาร 
และบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพ่ือสร้างความม่ันในอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุผลการดำเนินงาน 
ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 

  ดังนั้นโรงเรียนบ้านห้วยลาด จึงจัดโครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
  1. เพ่ือการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย  มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้การรายงานการปฏิบัติงาน แต่ละฝ่ายถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา  มีความโปร่งใส 
  3. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 
งบประมาณ 
  1.  3,000  บาท  งบประมาณจากแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
ผู้เรียน / บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
  1. ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา   จำนวน  22 คน 
 
 
 
 
 
 



ผลที่ได้จากโครงการ 
  1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรอ่ืนๆ ในด้านความรู้ พฤติกรรม ประสิทธิภาพการ
ทำงานความพึงพอใจ 

ผลที่เกิด แหล่งข้อมูล หลักฐาน ร่องรอย 
จัดทำรายงานระบบควบคุมภายในโรงเรียน ระบบการประเมินความ
เสี่ยง การจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้
เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 
62 วรรคสาม บัญญัติให้รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังเพื่อให้
ฐานะการเงินการคลังมีเสถียรภาพมั่นคงและยั่งยืน จึงกำหนด พรบ.
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การ
รายงานและการตรวจสอบ มาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี
การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการ
ความเสี ่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที ่กระทรวงการคลัง
กำหนด อย่างเคร่งครัด 

รายงานควบคุมภายใน 
ปีงบประมาณ 2564 

 
แนวทางการพัฒนาต่อไป 
  1. ศึกษารูปแบบการดำเนินการควบคุมภายในโรงเรียนเพ่ิมขึ้น เพื่อลดความซ้ำซ้อน 
  2. มีการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านความรู้ ความเข้าใจร่วมกันของมาตรฐานการ ควบคุม
ภายในสถานศึกษาแก่ครูและผู้บริหารในโรงเรียนเพ่ือเพ่ิมทักษะและความเข้าใจ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการดำเนินโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ใน 
ช่วงที่ 2 (1 เม.ย.64 - 30 ก.ย.64) มีการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

 
11. โครงการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
  สอดคล้องกับกลยุทธ์ของสถานศึกษา กลยุทธ์ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น    
พ้ืนฐานมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
  จุดเน้น/นโยบาย ข้อที่ 1 การอ่านออก-เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ผ่านเกณฑ์       
การประเมินของระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย โครงการ และกิจกรรมของ สพฐ. 
(e-MES)  ระดับดีขึ้นไป 2 ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป และร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มี
คะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นบนของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป และข้อที่ 3
สถานศึกษามีผลการประเมินประกันคุณภาฟพภายในสถานศึกษาระดับ ปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ระดับดีขึ้นไป           
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  ผู้รับผิดชอบ นางลักษณา พรหมพล, นางวิภาดา พรมอินทร์, นายยุรนันท์ พรรณขาม  
    และนายอภิชัย ธรรมเสนา 
หลักการและเหตุผล 
  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู ้และรหัสตัวชี ้ว ัด กลุ ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตาม คำสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1239/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 30/2561 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561 ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และรหัส
ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  โดยมีคำสั่งให้โรงเรียน
ดำเนินการใช้หลักสูตรในปีการศึกษา 2561 โดยให้ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
และ 4  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นมา ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกำหนดจุดหมาย และ
มาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 
มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 โรงเรียนบ้านห้วยลาด จึงได้จัดทำโครงการการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  พุทธศักราช 2561 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์และเป็นกรอบในการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและจัดการ
เรียนการสอน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีกระบวนการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ  โดยมี
การกำหนดวิสัยทัศน์  จุดหมาย  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มาตรฐานการเรียนรู้
และรหัสตัวชี้วัด  โครงสร้างเวลาเรียน  ตลอดจนเกณฑ์การวัดประเมินผลให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้  เปิดโอกาสให้โรงเรียนสามารถกำหนดทิศทางในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละระดับ



ตามความพร้อมและจุดเน้น โดยมีกรอบแกนกลางเป็นแนวทางที่ชัดเจนเพื่อตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0  
มีความพร้อมในการก้าวสู่สังคมคุณภาพ มีความรู้อย่างแท้จริง และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
 ปัจจุบันสภาพบ้านเมืองมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก มีผลทำให้ต้องมีการปรับหลักสูตรโรงเรียน
บ้านห้วยลาด พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
2560) ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาปัจจุบัน สภาพของโรงเรียน ปัญหาในชุมชน สังคมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น จึงเห็นสมควรจัดทำโครงการนี้ขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียน 
  2. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน 
  3. เพ่ือให้หลักสูตรสถานศึกษาตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ 
งบประมาณ 
  1.    บาท  งบประมาณจากแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
  2.    บาท งบประมาณจาก       
ผู้เรียน / บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
 1. คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยลาด     จำนวน   21   คน  
  2. นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาด      จำนวน  298  คน 
ผลที่ได้จากโครงการ 
  1. โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐานที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) และหลักสูตรท้องถิ่น  
  2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ /ประวัติศาสตร์  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน /รายวิชาเพ่ิมเติม ที่มีมาตรฐาน  
  3. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานตามการประเมินคุณภาพสถานศึกษาประกันคุณภาพภายใน 
  4. เพ่ือปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เป็น
แนวทางในการทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

ผลที่เกิด แหล่งข้อมูล หลักฐาน ร่องรอย 
1. ผู้บริหารได้ใช้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม โดยใช้กระบวนการ 
PLC เพ่ือให้ครูได้เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรสถานศึกษา มีการประชุมชี้แจ้ง และกำหนดให้จัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา และปรับรูปแบบ
การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด 

ภาพการประชุม 
หลักสูตรสถานศึกษา 
ภาพการนิเทศออนไลน์ 
 

2.ครูได้นำหลักสูตรไปใช้ในการวางแผนจัดทำแผนการเรียนรู้ ตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัด ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  

หลักสูตร แผนการสอน ภาพ
งานวิจัย ภาพรูปแบบการนิเทศ
ออนไลน์ 

3. นักเรียนได้เรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้ที่ครูจัดทำข้ึนซึ่งสอดคล้อง
กับหลักสูตรสถานศึกษา มีคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานและค่า
เป้าหมายของการประกันคุณภาพภายใน และสอดคล้องกับ
สถานการณ์โควิด 

ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
 

 



แนวทางการพัฒนาต่อไป 
  โรงเรียนจะมีการปรับปรุงเทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด จะทำ
การวิจัยเพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมาว่าประสบปัญหาอะไรบ้างและจะหาแนวทางแก้ไขปัญหา
อย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพประกอบการสรุปโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
ช่วงที่ 2 (1 เม.ย. 64 -30 ก.ย.64) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ หลักสูตรสถานศึกษาและคิวอาร์โค้ดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ภาพ แผนการจัดการเรียนรู้ และวิจัยในชั้นเรียนของคณะครูแต่ละคน 

ภาพ การจัดการเรียนการสอน และการนิเทศออนไลน์เป็นชั่วโมง 



รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564  
ในช่วงท่ี 2 (1 เม.ย.64-30 ก.ย.64) มีการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

 
12. โครงการ พัฒนาระบบวัดผลประเมินผล 
  สอดคล้องกับ กลยุทธ์ของสถานศึกษา กลยุทธ์ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
  จุดเน้น/นโยบาย  ข้อ 2 ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป และร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มี
คะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนบนของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปไป  
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ข้อที่ 2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตร สถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้รับผิดชอบ นางลักษณา พรหมพล และนายสุรวี  เขียวล ี
หลักการและเหตุผล 
  งานวัดผลประเมินผลเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ ซึ่งเก้ือหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน จากการประเมิน
โครงการวัดผลประเมินผลนักเรียนที่ผ่านมา โรงเรียนได้จัดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมินผลของสถานศึกษา จำนวน 1 เล่ม เมื่อนำมาใช้ปรากฏว่า ยังพบข้อผิดพลาด บกพร่องหลายประการ 
ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษา ทำให้การวัดผลเปลี่ยนแปลงในบางส่วน 
  ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขระเบียบและแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของ
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาฉบับปัจจุบัน และในด้านการวัดและประเมินผลต้องใช้การ
ประเมินแบบหลากหลายทั้งการประเมินตามสภาพจริงและการใช้แบบทดสอบซึ่งครูผู้สอนบางส่วนยังสร้าง
แบบทดสอบไม่ได้มาตรฐานเพราะครูผู้สอนยังขาดความรู้และความเข้าใจในการออกแบบทดสอบครูผู้สอนและ
เพ่ือให้ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษามีความสอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษาฉบับปัจจุบันและ เพื่อให้การวัดผลประเมินผลสอดคล้องกับมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ผู้บริหารและคณะครูจึงเห็นสมควรอย่างยิ่งที่ต้องจัดให้มีโครงการพัฒนาระบบวัดผลและประเมินผลให้เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง 

วัตถุประสงค์ 
      1. เพื ่อปรับปรุงระเบียบและแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการวัดผล และประเมินผลของสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาฉบับปัจจุบัน 
      2. เพื่อส่งเสริมให้ครูได้วิเคราะห์วางแผนการวัดผล และประเมินผลแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับ 
มาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
       3. เพื่อส่งเสริมให้ครูดำเนินการวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอน โดยเน้นการประเมินตาม
สภาพจริง จากกระบวนการ การปฏิบัติและผลงาน 
       4. เพ่ือจัดซื้อและจัดทำเอกสารหลักฐานการวัดผล ประเมินผลให้เป็นปัจจุบัน 
 
 
 
 



งบประมาณ 
  1.  20,000  บาท  งบประมาณจากแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
  หมายเหตุ - จัดซื้อ กระดาษและวัสดุที่ใช้ในการสอบ   20,000 บาท  
    - จัดซื้อ วัสดุในโครงการ     20,000 บาท  
  คงเหลือ  -20,000  บาท 
 
ผู้เรียน / บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
  1. คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยลาด   จำนวน 21 คน 
 
ผลที่ได้จากโครงการ 
  1. ด้านปริมาณ 
  1.1 โรงเรียนมีระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผล และประเมินผลของสถานศึกษา
ฉบับปรับปรุง  จำนวน 1 เล่ม 
  1.2 แบบทดสอบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ 
      2. ด้านคุณภาพ 
   2.1 ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลของสถานศึกษาสอดคล้องกับแนว
ปฏิบัติ การวัดผล ประเมินผลของสำนักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   2.2 โรงเรียนมีวิธีการวัดผล และประเมินผลที่หลากหลายและใช้เครื่องมือการประเมินที่มี
ค ุณภาพและมาตรฐานท้องถ ิ ่น และนโยบายของสำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

1. สถานศึกษามีระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผล
ประเมินผลของสถานศึกษาฉบับปรับปรุง จำนวน 1  เล่ม 

- ตรวจสอบ - แบบตรวจสอบ 

2. แบบทดสอบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สอดคล้องกับตัวชี้วัด
และมาตรฐานการเรียนรู้ 

- ประเมินการใช้
แบบทดสอบ 

- แบบประเมินการใช้
แบบทดสอบ 

3. ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลประเมินของ
สถานสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ การวัดผลประเมินผลของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- ตรวจสอบความ
สอดคล้อง 

- แบบตรวจสอบความ
สอดคล้อง 

4. สถานศึกษามีวิธีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลาย
และใช้เครื่องมือการประเมินที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

- ทดสอบ สังเกต  
ประเมิน สัมภาษณ์ 
ตรวจผลงานนักเรียน 

- แบบทดสอบ แบบสังเกต          
แบบประเมิน  แบบสัมภาษณ์     
แบบตรวจผลงานนักเรียน 

 
แนวทางการพัฒนาต่อไป 

สถานศึกษาส่งเสริมให้มีระบบการวัดผล และมีวิธีการวัดผลประเมินที่เหมาะสมกับสภาพผู้เรียนและ
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาต่อไป 



1. ภาพประกอบการสรุปโครงการพัฒนาระบบวัดผลประเมินผล 
ในช่วงท่ี 2 (1 เม.ย.64-30 ก.ย.64) 

 
 

 
 



2. ภาพประกอบการสรุปโครงการพัฒนาระบบวัดผลประเมินผล 
ในช่วงท่ี 2 (1 เม.ย.64-30 ก.ย.64) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ใน 
ช่วงที่ 2 (1 เม..ย.64-30 ก.ย.64) มีการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

 
13. โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา  
  สอดคล้องกับ กลยุทธ์ของสถานศึกษา ข้อที ่2 ศักยภาพผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ  
  จุดเน้น/นโยบาย ข้อที่ 1. การอ่านออก-เขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  ผ่านเกณฑ์     
การประเมินของระบบติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงานตามนโยบาย โครงการ และกิจกรรมของ สพฐ.
(e-MES) ระดับดีข้ึนไป         
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น  
  ข้อที่ 3.1 ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิด สร้างสรรค์โดยการ
ปฏิบัติจริงผ่านการทำ โครงงาน กิจกรรม การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง และนักเรียนขยายความคิดนำไป
ปรับใช้ในชีวิตได้ 
  ข้อที่ 3.2 ครูพัฒนาและใช้สื่อการสอน  สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ใน ชุมชนที่สอดคล้อง
กับสาระทีสอน สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนุกในการเรียนรู้ 
   ผู้รับผิดชอบ นางลักษณา พรหมพล, นางสาวกัญญ์วรา หอมตา, นายนำพล เสคำพันธ์,  
    นางสาวสุวรรณี  แก้วเกต ุและนายวสุ  ขวัญตึก 
หลักการและเหตุผล 
  คนพิการเป็นทรัพยากรบุคคลของสังคม หากได้รับการส่งเสริมอย่างถูกต้องย่อมมีความรู้ความสามารถ
มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ พึ่งพาตนเอง และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข รวมทั้งการช่วยกัน
สร้างสรรค์สังคมได้เช่นเดียวกับคนทั่วไป การส่งเสริมพัฒนาคนพิการได้เต็มศักยภาพต้องดำเนินการอย่าง     
เป็นระบบ ตั้งแต่การค้นพบความพิการ การบำบัดรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพ การให้การศึกษา การพัฒนา
ทักษะทางสังคม การฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการมุ่งเน้นพัฒนาความสามารถคน
พิการให้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ ่ม (Early -Intervention 
Services) ตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ ให้การศึกษาอบรม ให้รู้จักสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี  
มีอาชีพ มีงานทำ สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม ช่วยเหลือตนเอง 
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ การจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ มุ่งเน้นการให้โอกาสการศึกษาที่เท่าเทียม
ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยยึดหลักการการศึกษา  
เพื่อปวงชนที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2551 จากเหตุผลและ   
ความจำเป็นดังกล่าว โรงเรียนบ้านห้วยลาด จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
ขึ้น เพื่อให้นักเรียนที่มีปัญหาทางด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ และได้รับการพัฒนาเท่าเทียมกับเด็กปกต ิ
 
วัตถุประสงค์ 
           1. เพื่อให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทุกคน ได้รับการพัฒนาทักษะในด้านการอ่าน การเขียน 
และการคิดคำนวณ ทั้ง 3 ด้าน ได้รับการพัฒนาทางด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ อย่างเต็มตาม
ศักยภาพเป็นรายบุคคล 



  2. เพ่ือให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทุกคน ได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม
และได้รับส่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามที่กำหนดไว้ใน
กฎกระทรวง 
         3. เพ่ือให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิต ทักษะการดำรงชีวิต 
ทักษะทางสังคมและทักษะทางวิชาการ ตามกระบวนการที่กำหนดไว้ใน IEP ของแต่ละบุคคล 
         4. เพื่อให้ครูผู้สอนวางแผนการจัดการศึกษาและสามารถจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
(IEP : Individula Education Program) ที่เหมาะสมต่อพัฒนาการและความต้องการพิเศษของเด็กแต่ละคน 
และเพ่ิมศักยภาพในการเรียนการสอนเด็กพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         5. เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง องค์กร และชุมชนในการจัดการศึกษาสำหรับ
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
เป้าหมาย 
  1. ด้านปริมาณ 
  1.1 เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ จำนวน 26 คน ได้รับการพัฒนาเต็มตาศักยภาพของแต่ละบุคคล       
  1.2 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ จำนวน 26 คน ได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาในรูปแบบที่
เหมาะสมและได้รับส่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามที่กำหนด
ไว้ในกฎกระทรวง 
  1.3 ให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษจำนวน 26 คน ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิต ทักษะการ
ดำรงชีวิตทักษะทางสังคมและทักษะทางวิชาการ ตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในIEP ของแต่ละบุคคล 
  1.4 ครูผู้สอน จำนวน  12  คน วางแผนการจัดการศึกษาและสามารถจัดทำแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP : Individula Education Program) ที่เหมาะสมต่อพัฒนาการและความต้องการพิเศษของ
เด็กแต่ละคน และเพ่ิมศักยภาพในการเรียนการสอนเด็กพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.5 โรงเรียน ผู้ปกครอง องค์กร และชุมชนมีความร่วมมือในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ ร้อยละ 100  
  2. ด้านคุณภาพ 
  2.1 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพทุกคน ทุกด้านและเรียนอย่างมี
ความสุข 
  2.2 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมและได้รับส่ง
อำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามท่ีกำหนดไว้ในกฎกระทรวง 
  2.3 ให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิต ทักษะการดำรงชีวิต ทักษะ
ทางสังคมและทักษะทางวิชาการ ตามกระบวนการที่กำหนดไว้ใน IEP ของแต่ละบุคคล 
  2.4 ครูผู้สอนวางแผนการจัดการศึกษาและสามารถจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP : 
Individual Education Program) ที่เหมาะสมต่อพัฒนาการและความต้องการพิเศษของเด็กแต่ละคน และ
เพ่ิมศักยภาพในการเรียนการสอนเด็กพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.5 โรงเรียน ผู้ปกครอง องค์กร และชุมชนมีความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดการศึกษาสำหรับ
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ  
        
 
 



   งบประมาณ 
           1.  10,000   บาท  งบประมาณจากแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
  หมายเหตุ  - จัดซื้อ วัสดุในโครงการ  5,000 บาท 
   คงเหลือ  5,000 บาท 
ผู้เรียน/บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
           1. นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาด         จำนวน    298   คน 
           2. คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยลาด          จำนวน    20   คน 
ผลที่ได้จากโครงการ 
  1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรอ่ืนๆ ในด้านความรู้ พฤติกรรม ประสิทธิภาพ 
การทำงานความพึงพอใจ 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ แหล่งข้อมูล หลักฐาน ร่องรอย 
1. . นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทุกคน ได้รับการพัฒนา
ทักษะในด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ทั้ง 3 
ด้าน ได้รับการพัฒนาทางด้านการอ่าน การเขียน และการ
คิดคำนวณ อย่างเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 

แบบทดสอบ                                      
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบสำรวจความพึงพอใจ 

2. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทุกคน ได้รับการพัฒนา
ด้านการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมและได้รับส่งอำนวย
ความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง 

แผน IEP 

3. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทุกคนได้รับการพัฒนาให้
มีคุณภาพชีวิต ทักษะการดำรงชีวิต ทักษะทางสังคมและ
ทักษะทางวิชาการ ตามกระบวนการที่กำหนดไว้ใน IEP ของ
แต่ละบุคคล 

แผน IEP 

4. ครูผู้สอนวางแผนการจัดการศึกษาและสามารถจัดทำ
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP : Individula 
Education Program) ที่เหมาะสมต่อพัฒนาการและความ
ต้องการพิเศษของเด็กแต่ละคน 

แบบสังเกต                                                    
แบบสัมภาษณ์ 
แบบสำรวจความพึงพอใจ 

5. ความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง องค์กร และ
ชุมชนในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษ 

แบบสังเกต                                                  
แบบสัมภาษณ์  
แบบสำรวจความพึงพอใจ 

 
แนวทางการพัฒนาต่อไป 
         จัดให้นักเรียนได้เรียนรู้เต็มศักยภาพ อย่างทั่วถึงในทุกระดับชั้น  ตามความเหมาะสมของแต่ละวัย  เพ่ือ
การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพของนักเรียน  มีสื่อการสอนและนวัตกรรมที่หลากหลาย 
 
 



ภาพประกอบการสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา                                                                                                              
ช่วงที่ 2 (1 เม.ย..64-30 ก.ย.64) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ใน 
ช่วงที่ 2 (1 เม.ย.64-30 มี.ค.64) มีการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

 
14. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  สอดคล้องกับ กลยุทธ์ของสถานศึกษา ข้อที่ 4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
  จุดเน้น/นโยบาย ข้อที่ 1 ผู้บริหารและครูผู้สอนมีผลงานวิจัย อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง 
         ข้อที่ 8 การนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้โรงเรียนและห้องเรียนเป็นฐาน 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ข้อที ่2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   
  ผู้รับผิดชอบ นางลักษณา พรหมพล, นายสมบูรณ นามวงศ์ และนางสาวกัญญ์วรา หอมตา 
หลักการและเหตุผล 
             การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา ถือว่าเป็นภารกิจสำคัญที่โรงเรียนจะต้องดำเนินการจัดให้
บุคลากรได้มีการพัฒนาตนเองเป็นประจำและอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี โดยมุ่งหวังว่าการพัฒนาตนเอง  ให้มี
ความรู้ ความสามารถ มีจิตสำนึกในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบตลอดจน ปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดย
ยึดมั่นระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานในวิชาชีพ จะมีผลช่วยให้ครูได้แนวคิดใหม่และนำมาใช้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดตัวเด็กนักเรียนเป็นสำคัญ เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทาง
ปฏิรูปการเรียนรู้ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งจะ
ทำให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านห้วยลาด มีประสิทธิภาพดียิ ่งขึ ้น และในปีที่ผ่านมาคณะครูและ
บุคลากรได้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู และพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน
อย่างยิ่ง ผู ้บริหารและ คณะครูจึงเห็นสมควรจัดทำโครงการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
วัตถุประสงค์ 
          1. เพ่ือให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง 
      2. เพ่ือพัฒนาให้ครูและบุคลากรได้ปฏิบัติตนถูกต้องตามระเบียบวินัย จรรยาบรรณในวิชาชีพครู 
      3. เพื่อให้ครูและบุคลากรได้นำสิ่งที่ได้รับจากการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานมาปรับปรุงพัฒนา                                 
การเรียนการสอนของตนเอง 
      4. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 
งบประมาณ 
  1.  50,.000  บาท  งบประมาณจากแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
  หมายเหตุ – ค่าเดินทางเข้าร่วมอบรม ณ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2    500 บาท 
      - ค่าเดินทางเข่าร่วมประชุม ครูแนะแนว      500 บาท (ช่วงที่ 1) 
      - ค่าลงทะเบียนอบรม ATC     6,000 บาท (ช่วงที่ 1) 
      - ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมอบรม สหกรณ์ จ.พิษณุโลก  1,512 บาท (ช่วงที่ 1) 
    คงเหลือ  31,488 บาท 
ผู้เรียน / บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
  1. คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยลาด     จำนวน   20   คน  
  2. นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาด      จำนวน  298  คน 



 
ผลที่ได้จากโครงการ 
  1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรอ่ืนๆ ในด้านความรู้ พฤติกรรม ประสิทธิภาพ 
การทำงานความพึงพอใจ 

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ แหล่งข้อมูล หลักฐาน ร่องรอย 
1. ครูและบุคลากรเข้าใจ ระเบียบ วินัย แนวปฏิบัติของทาง
ราชการ 

- แบบสอบถาม 

2. ครและบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถ โดยการประชุม อบรม สัมมนา หรือศึกษาดู
งานไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง/ปี 

- แบบสรุปการนิเทศ 

3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น - แบบทดสอบ 
4.ครูและบุคลากรพึงพอใจที่ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถ 

- แบบทดสอบความพึงพอใจ 

 
แนวทางการพัฒนาต่อไป 
 ครูเข้ารบการอบรมพัมนาตัวเองอยู่เสมอทั้งการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนด้านการสอน มีการพัฒนาสื่อ 
เทคโนโลยี เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้หลากหลายและมีความทันสมัยมากขึ้น ครูและบุคลากรได้ปฏิบัติตนถูกต้อง
ตามระเบียบวินัย จรรยาบรรณในวิชาชีพครู มีการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างสม่ำเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาพประกอบการสรุปโครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

ช่วงที่ 2 (1 เม.ย.64-30 ก.ย.64) 
   
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงเรียนบ้านห้วยลาด อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ที่ ................................................................              วันที่  ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
เรื่อง    รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในช่วงที่ ๒  
 (๑ เม.ย.๖๔ - ๓๐ ก.ย.๖๔)        .  

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด 

ข้าพเจ้า นางสาวกัญญ์วรา  หอมตา ตำแหน่ง ครูชำนาญการ  ได้รับมอบหมายในการรับผิดชอบ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งโครงการดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการ
ตามเป้าหมาย เนื่องจากสภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙)    ทำให้ไม่
สามารถจัดกิจกรรมได้ และไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนฯ 

ในการนี้ ข้าพเจ้าขอแจ้งการดำเนินโครงการดังกล่าวที่ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบตามรายละเอียดข้างต้น 
เพ่ือให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาพิจารณาต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

ลงชื่อ ..............................................   
(นางสาวกัญญ์วรา  หอมตา) 

          ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ 

 
ความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด      
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... ...............................
....................................................................................................................................................................
                               
                                                                    ลงชื่อ ..............................................  
    ( นางลักษณา  พรหมพล ) 
                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด 

 



รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ใน 
ช่วงที่ 2 (1 เม.ย.64-30 ก.ย.64) มีการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

 
15. โครงการ พัฒนาระบบงบประมาณและการเงิน 
  สอดคล้องกับกลยุทธ์ของสถานศึกษา กลยุทธ์ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
  จุดเน้น/นโยบาย ข้อ 3 สถานศึกษามีผลการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย และ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับดีขึ้นไป 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
  ข้อ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการ PDCA การบริหารและจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 
  ผู้รับผิดชอบ นางลักษณา พรหมพล, นางสาวณภัทร พงค์คำ, นายยุรนันท์ พรรณขาม  
   และนางสาวปวีณา  กางถิ่น 
 
หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากโรงเรียนบ้านห้วยลาดได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี  
15 ปีอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 รายการ จาก สพฐ. ค่าจัดการเรียนการ
สอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้การใช้
จ่ายเงินเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 และงบประมาณจากแหล่งอื่นๆ ให้ถูกต้อง
ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณท่ีได้รับ สามารถจัดทำหลักฐาน
ประกอบการรับจ่ายเงินได้ถูกต้องตามระเบียบการเงินและพัสดุ ปีพุทธศักราช 2535  และเป็นปัจจุบัน 
 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ 2564 
  2. เพ่ือให้การรับจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามระเบียบการเงินและพัสดุ ปีพุทธศักราช  2535   
  3. เพ่ือให้มีการเก็บหลักฐานการรับจ่ายไว้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและจัดทำให้เป็นปัจจุบัน 
 
งบประมาณ 
 1.   5,000 บาท   งบประมาณจากแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
   
 
ผู้เรียน / บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน    จำนวน      1 คน 
 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน    22 คน 

 
 
 

 



ผลที่ได้จากโครงการ 
  1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรอ่ืนๆ ในด้านความรู้ พฤติกรรม ประสิทธิภาพการ
ทำงานความพึงพอใจ 

ผลที่เกิด แหล่งข้อมูล หลักฐาน ร่องรอย 
1. มีการควบคุมการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบ
และเป็นไปตามแผนการดำเนินโครงการ 

ทะเบียนการเบิก-จ่ายเงินฯ 

 
แนวทางการพัฒนาต่อไป 
  -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ใน 
ช่วงที่ 2 (1 เม.ย.64-30 ก.ย.64) 

 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ใน 
ช่วงที่ 2 (1 เม.ย.64 - 30 ก.ย.64) มีการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

 
16. โครงการ ปรับปรุง ซ่อมบำรุง อาคารเรียน อาคารประกอบ และระบบสาธารณูปโภค 
  สอดคล้องกับกลยุทธ์ของสถานศึกษา กลยุทธ์ 3 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ท้องถิ่น รักความเป็น
ไทย ห่างไกลยาเสพติด ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
  จุดเน้น/นโยบาย กลยุทธ์ 4 สถานศึกษามีผลการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับดีข้ึนไป 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  ประเด็น 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภายและสังคมที่เอ้ือต่อ การจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ โรงเรียน
มีสถาพแวดล้อมที่ร่มรื ่น ปลอดภัย มีแหล่งพักผ่อนที่เพียงพอสำหรับผู้เรียนและมีแหล่งสืบค้นข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ตที่เข้าถึงได้ง่าย       
  ผู้รับผิดชอบ นางลักษณา พรหมพล, นายสมบูรณ์ นามวงศ์ และนายนพรัตน์  ขันติเจริญ 
 
หลักการและเหตุผล 
  จากการประเมินโครงการปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนได้ดำเนินงานปรับปรุงอาคารเรียน 
อาคารประกอบ ระบบไฟฟ้า และด้านสาธารณูปโภค ทำให้ผู้เรียนมีห้องเรียนที่สะอาด บรรยากาศน่าเรียน มี
แสงสว่างเพียงพอ มีห้องน้ำห้องส้วมที่สะอาด มีระบบน้ำใช้เพียงพอกับความต้องการ มี โต๊ะนักเรียนที่เพียงพอ
ต่อการเรียนการสอน มีโรงอาหารที่สะอาดเพียงพอต่อการให้บริการ และในปีงบประมาณนี้คณะกรรมการ
สถานศึกษาและคณะครูเห็นควรดำเนินการโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง เพราะมีสิ่งที่ต้องปรับปรุง ซึ่งได้แก่ อาคาร
เรียน  บ้านพักครู  ไฟฟ้าตามอาคารเรียนอาคารประกอบและประปาในโรงเรียน เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่
คณะครู นักเรียนและผู้มาใช้บริการ 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ห้องเรียนทุกอาคาร สะอาด  สวยงามและมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
     2. เพ่ือปรับปรุงบ้านพักครู ให้หมั่นคงแข็งสะอาดและปลอดภัยแก่คณะครูพนักงานของรัฐและลูกจ้าง 
      3. เพ่ือให้นักเรียนและผู้มาใช้บริการได้สะดวกและปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้า 
      4. เพ่ือให้นักเรียนและผู้มาใช้บริการได้สะดวกสบายจากการใช้ประปา 
 
งบประมาณ 
  1.  50,000  บาท  งบประมาณจากแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
  - ใช้จ่ายในโครงการ ระยะที่ 1 (1 ต.ค.64 - 31 มี.ค.64) จำนวน.......86,600...........บาท 
  - ใช้จ่ายในโครงการ ระยะที่ 2 (1 เม.ย.64 - 30 ก.ย.64) จำนวน......162,110.........บาท 
 หมายเหตุ :  คงเหลือในโครงการ........- 198,710..........บาท 
 
ผู้เรียน / บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
   1. นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาด         จำนวน    298   คน 
           2. คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยลาด          จำนวน     23   คน 
 



ผลที่ได้จากโครงการ 
1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรอ่ืนๆ ในด้านความรู้ พฤติกรรม ประสิทธิภาพ

การทำงานความพึงพอใจ 
ผลที่เกิด แหล่งข้อมูล หลักฐาน ร่องรอย 

1. อาคารเรียนได้รับการปรับปรุง จำนวน 2 แห่ง     ภาพถ่ายสถานที่จริง 
2. รั้วและประตูอาคารใหม่ได้รับการ ปรับปรุงและซ่อมแซม                                     ภาพถ่ายสถานที่จริง 
3. ไฟฟ้าตามอาคารเรียนอาคารประกอบ ได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซม 

ภาพถ่ายสถานที่จริง 

 
แนวทางการพัฒนาต่อไป 
 จัดให้มีการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือเอ้ืออำนวยต่อการพัฒนาการเรียนรู้อย่าง
เต็มศักยภาพของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพการดำเนินโครงการปรบัปรุง ซ่อมบำรุง อาคารเรียน อาคารประกอบ และระบบสาธารณูปโภค 
 
 
    
 
    
 
    
 
    
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพการดำเนินโครงการปรบัปรุง ซ่อมบำรุง อาคารเรียน อาคารประกอบ และระบบสาธารณูปโภค 
 

   
 

   
 

   
 

   
 
 
 
 
 



ภาพการดำเนินโครงการปรบัปรุง ซ่อมบำรุง อาคารเรียน อาคารประกอบ และระบบสาธารณูปโภค 
 

   
 

   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ใน 
ช่วงที่ 2 (1 เม.ย.64-30 ก.ย.64) มีการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

 
17. โครงการ ปรับปรุง พัฒนาสื่อภายในห้องเรียนและห้องพิเศษ 
  สอดคล้องกับ กลยุทธ์ของสถานศึกษา กลยุทธ์ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
  จุดเน้น/นโยบาย ข้อ 3 สถานศึกษามีผลการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย และ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับดีขึ้นไป 
 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  ข้อที่ 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์   
  ข้อที่ 2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ  
  ข้อที่ 2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
  ผู้รับผิดชอบ นางลักษณา พรหมพล, นายนพรัตน์ ขันติเจริญ และนายนำพล เสคำพันธ์ 
หลักการและเหตุผล 
  การศึกษาในปัจจุบัน จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับความใส่ใจเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่าง
เต็มที่และเต็มศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็นการได้รับความรู้จากตำรา ทักษะการปฏิบัติ และประสบการณ์ตรง ทำให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดและมีความสุข ซึ่งการเตรียมการเรียนการสอนจำเป็นต้องใช้
เครื่องมือในการช่วยสอน ไม่ว่าจะเป็นสื่อการสอน นวัตกรรมในการสอน หรือการสร้างบรรยากาศในห้องเรียน
ต่าง ๆ            
วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้มีความเหมาะสม 
     2. เพ่ือพัฒนา และปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน 
งบประมาณ 
 1.   50,000  บาท   งบประมาณจากแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
  - จัดซื้อ วัสดุตกแต่งห้องเรียน   24,800 บาท 
  - จัดจ้าง ทำป้ายประชาสัมพันธ์     8,000 บาท 
  - จัดจ้าง เหมาติดบอร์ดประชาสัมพันธ์  12,000 บาท (ช่วงที่ 1 1 ต.ค.63-31 มี.ค.64) 
  รวม  44,800 บาท 
  คงเหลือ   5,200 บาท 
 
ผู้เรียน / บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
 1. ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านห้วยลาด  จำนวน  21  คน 
  2. นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาด     จำนวน           274 คน 
 
ผลที่ได้จากโครงการ 
  1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรอ่ืนๆ ในด้านความรู้ พฤติกรรม ประสิทธิภาพการ
ทำงานความพึงพอใจ 
 



ผลที่เกิด แหล่งข้อมูล หลักฐาน ร่องรอย 
1. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนในห้องเรียน ภาพถ่าย 
2. การพัฒนา และปรับปรุงสื่อการเรียนภายในห้องเรียน ภาพถ่าย 

 
แนวทางการพัฒนาต่อไป 
  1. ห้องเรียนทุกห้องมีบรรยากาศในการเรียนที่ความเหมาะสม 
     2. มีพัฒนา และปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพประกอบการสรุปโครงการปรับปรุง พัฒนาสื่อภายในห้องเรียนและห้องพิเศษ 
ช่วงที่ 2 (1 เม.ย.64-30 ก.ย.64) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดทำสื่อ ในห้องเรียน 
 
 



ภาพประกอบการสรุปโครงการปรับปรุง พัฒนาสื่อภายในห้องเรียนและห้องพิเศษ 
ช่วงที่ 2 (1 เม.ย.64-30 ก.ย.64) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตกแต่งห้องเรียน  
 
 
 
 
 



 
 
 



รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ใน 
ช่วงที่ 2 (1 เม.ย.64 - 30 ก.ย.64) มีการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

 
18. โครงการ ธนาคารขยะรีไซเคิล      
  สอดคล้องกับกลยุทธ์ของสถานศึกษา กลยุทธ์ 3 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ท้องถิ่น รักความเป็นไทย 
ห่างไกลยาเสพติด ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
  จุดเน้น/นโยบาย ข้อ 5 สถานศึกษาผ่านเกณธ์การประเมินสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา (สิ่งแวดล้อม 
ขยะ) ระดับดีข้ึนไป       
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  ประเด็น 3.1 ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิด สร้างสรรค์โดยการ
ปฏิบัติจริงผ่านการทำโครงงาน กิจกรรม การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง และนักเรียนขยายความคิดนำไปปรับใช้
ในชีวิตได้    
  ผู้รับผิดชอบ นางลักษณา พรหมพล, นางสาวณภัทร พงค์คำ, นายนพรัตน์ ขันติเจริญ                               
    และนางสาวสุวรรณี  แก้วเกตุ      
หลักการและเหตุผล 

การจัดตั้งโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลขึ้น  ในโรงเรียนบ้านห้วยลาด  เนื่องจากว่าในโรงเรียนบ้านห้วยลาด
มีขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้แต่เด็กนักเรียนในโรงเรียนส่วนมากยังมองไม่เห็นคุณค่าของขยะเหล่านั้น 
ไม่มีการคัดแยกขยะชนิดต่างๆ ก่อนทิ้งและ ทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง  ไม่ท้ิงขยะลงถังที่จัดไว้ให้  ทำให้บริเวณต่างๆ
ในโรงเรียนสกปรก ปริมาณขยะก็เพ่ิมมากขึ้น และยากต่อการกำจัดหรือทำลาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
ทั้งภายในบริเวณโรงเรียนและโดยรอบชุมชน  ดังนั้นทางคณะครูและคณะกรรมการสภานักเรียน จึงมีมติเห็นชอบ
ด้วยกับการจัดตั้งโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียนเพราะหากสามารถนำขยะเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์และ
เปลี่ยนมาเป็นเงินได้  ก็จะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนนำขยะเหล่านั้นมาคัดแยก  ดัดแปลงใช้ให้เกิด
ประโยชน์และเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ก่อนที่จะนำขยะมาขายให้กับธนาคารขยะรีไซเคิลของโรงเรียนเพ่ือเป็น
การสร้างรายได้อีกทางหนึ่งให้กับนักเรียน  ที่สำคัญเป็นการปลูกจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า
ก่อนที ่จะเป็นขยะและเป็นการอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนของตนเองให้สวยงามและน่าอยู่              
มีสุขอนามัยที่ด ี
 
วัตถุประสงค ์
           1.เพ่ือปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและรู้จักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
           2.มีความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชน 
           3.เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการคัดแยกขยะเป็นหมวดหมู่   
           4.เพ่ือให้ นักเรียน ครู บุคลากร  ผู้ปกครอง ชุมชน  มีสุขอนามัยที่ดี 
           5.เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกกิจกรรมการซื้อ–ขาย การทำบัญชีรายรับ-จ่าย 
           6.เพ่ือให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพที่สุจริต 
           7.เพ่ือให้ครูนักเรียนและบุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น 



งบประมาณ 
  1.  2,000   บาท  งบประมาณจากแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
  - ใช้จ่ายในโครงการ ระยะที่ 1 (1 ต.ค.64 - 31 มี.ค.64) จำนวน.........-.............บาท 
  - ใช้จ่ายในโครงการ ระยะที่ 2 (1 เม.ย.64 - 30 ก.ย.64) จำนวน......2,000.......บาท 
 หมายเหตุ :  คงเหลือในโครงการ.......-........บาท 
 
ผู้เรียน / บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
  1. นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    จำนวน 298 คน 
  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา   จำนวน  23 คน 
 
ผลที่ได้จากโครงการ 

1. ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและรู้จักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2. การคัดแยกขยะเป็นหมวดหมู่   

ผลที่เกิด แหล่งข้อมูล หลักฐาน ร่องรอย 
1.ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและรู้จัก
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2.การคัดแยกขยะเป็นหมวดหมู่   

- สังเกต สัมภาษณ์ 
การสรุปและการรายงานผล 

 
แนวทางการพัฒนาต่อไป 
        จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะเป็นหมวดหมู่ให้หลากหลายเพิ่มมากขึ้น   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพประกอบการสรุปโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล 
 
 
 

 



รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ใน 
ช่วงที่ 2 (1 เม.ย.64 - 30 ก.ย.64)  มีการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

 
19. โครงการ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
  สอดคล้องกับ กลยุทธ์ของสถานศึกษา กลยุทธ์ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น    
พ้ืนฐานมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
  จุดเน้น/นโยบาย ข้อที่ 1 การอ่านออก-เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ผ่านเกณฑ์      
การประเมินของระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย โครงการ และกิจกรรมของ สพฐ. 
(e-MES)  ระดับดีขึ้นไป และข้อที่ 3 สถานศึกษามีผลการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับ 
ปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับดีข้ึนไป 
   มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาข้อที ่ 1 คุณภาพผู้เรียน และ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  ผู้รับผิดชอบ  นางลักษณา  พรหมพล, นางวิภาดา พรมอินทร์ และคณะครูทุกคน 
 
หลักการและเหตุผล 
     ด้วยโรงเรียนบ้านห้วยลาดได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยโครงการโรงเรียน
คุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน
ตามบริบทของตนเอง เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เกิดความเท่าเทียมและ
ครอบคลุมทั่วประเทศ เป็นการลดความเหลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมีโรงเรียนศูนย์กลาง
ของชุมชนเป็นต้นแบบ สร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ นำไปสู่การร่วมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่เป็น
ประโยชน์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ นั้น 

ซึ่งโรงเรียนบ้านห้วยลาดได้จัดทำ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลทั้งนี้ เนื่องจากต้องการ
พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมาย 4 ข้อของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ดังนี้ 1.เพื่อพัฒนาโรงเรยีน
มีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย ให้บริการการศึกษาแก่
นักเรียนและชุมชน อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  2.พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อม
ในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะและศักยภาพในการบริหารจัดการ ตลอดจนมีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียน
การสอน 3.พัฒนานักเรียนทุกคนในตำบล ให้ได้รับโอกาสและเข้าถึงการบริการและสวัสดิการทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ และเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 4.เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนา ทั้งด้านสติปัญญา 
ความฉลาดทางอารมณ์ ทัศนคติ และพัฒนาการด้านร่างกายที่เหมาะสมกับช่วงวัย  ควบคู่กับการปฏิบัติตาม
ค่านิยม 12 ประการ ตามเป้าหมายของโรงเรียนคุณภาพ ในปีงบประมาณนี้โรงเรียนบ้านห้วยลาดได้ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ คณะครู 
คณะกรรมการสถานศึกษา จึงเห็นสมควรให้จัดทำโครงการโรงเรียนดีศรีตำบลขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาโรงเรยีน
บ้านห้วยลาดต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือพัฒนาให้โรงเรียนมีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ 
     2. เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศีกษาให้ความพร้อมจัดการเรียนการสอน 
 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา  



งบประมาณ 
  1. 5,000 บาท   งบประมาณจากแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
 
ผู้เรียน / บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
  1. คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยลาด     จำนวน   21   คน  
  2. นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาด      จำนวน  298  คน 
 
ผลที่ได้จากโครงการ 
  1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรอ่ืนๆ ในด้านความรู้ พฤติกรรม ประสิทธิภาพ 
การทำงานความพึงพอใจ 
 

ผลที่เกิด แหล่งข้อมูล หลักฐาน ร่องรอย 
1. ผู้บริหารได้ใช้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม  เน้นการพัฒนา
บุคคลากรให้มีความรู้สามารถนำมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนได ้ด้วยสถานการณ์โควิด ผู้บริหารจึงได้กำหนดให้จัดอบรม
เพ่ือให้ครูได้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี 

ภาพ ครูและผู้บริหารอบรมเรื่อง
การใช้สื่อเพ่ือนำมาปรับใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
 

2.ครูจัดการเรียนการสอนโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในสถานการณ์
โควิด มีการทำวิจัยผลการจัดการเรียนการสอน 

ภาพงานวิจัยของคณะครู 
ภาพการจัดการเรียนการสอน 

3. นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ภาพการจัดการเรียนการสอน  
 
แนวทางการพัฒนาต่อไป 
 พัฒนาโรงเรียนให้มีความเข้มเข็งด้านวิชาการ ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ตามศักยภาพ ได้ฝีกทักษะด้านวิชาชีพ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  
และจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนในช่วงสถานการณ์โควิด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพประกอบการสรุปโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
ช่วงที่ 2 (1 เม.ย.64 - 30 ก.ย.64) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 ภาพ  ครูได้มีการพัฒนาตนเอง ได้กำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงโควิดและทำวิจัย 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงโควิดในแต่ละช่วงชั้น 



 

 

 

 

 

 

ภาพ การจัดการเรียนการสอนและภาพผู้บริหารและครูอบรมด้านการใช้สื่อ/นวัตกรรม 



รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ใน 
ช่วงที่ 2 (1 เม.ย. 64 - 30 ก.ย. 64) มีการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

 
20. โครงการ วันสำคัญ 
  สอดคล้องกับ กลยุทธ์ของสถานศึกษา กลยุทธ์ 1 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ท้องถิ่น รักความเป็น
ไทย ห่างไกลยาเสพติด ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  จุดเน้น/นโยบาย ข้อที่ 3 สถานศึกษามีผลการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับดีข้ึนไป    
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน     
ผู้รับผิดชอบ  นางลักษณา พรหมพล, นางสาวสกาวเดือน จันหน่าย และนางวิภาดา พรมอินทร์ 
หลักการและเหตุผล 
  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพ่ือนอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี วันสำคัญ โดยโรงเรียนบ้านห้วย
ลาด ได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาความเป็นมาของวันสำคัญต่าง ๆ ของไทยและสถานศึกษาในฐานะที่เป็น
เยาวชนของไทย เพื่อให้นกเรียนได้ตระหนักถึงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และเกิดความภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย ดังนั้นคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาจึงเห็นสมควรให้จัดทำโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื ่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนบ้านห้วยลาดได้มีความรู ้และความเข้าใจเกี ่ยวกับ
ความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีไทยและประเพณีที่เกิดจากภูมิปัญญาของท้องถิ่น  ตลอดจนเกิดความรัก
ความผูกพัน  หวงแหนพร้อมที่จะร่วมอนุรักษ์  สืบทอดให้เยาวชนรุ่นหลังสืบต่อไป 
 2. เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนบ้านห้วยลาด ได้ร่วมในการจัดกิจกรรมวันสำคัญ 
งบประมาณ 
  1. 30,000 บาท  งบประมาณจากแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564    
หมายเหตุ  
 1. ค่าจัดกิจกรรม วันปัจฉิมนิเทศ เป็นจำนวนเงิน 5,500 บาท (ใช้งบประประมาณ ในช่วงที่ 1) 
2. ซื้อผ้าต่วนจัดป้ายงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  

เป็นจำนวนเงิน 1,600 บาท (ใช้งบประมาณ ในช่วงที่ 1) 
3. ซื้อผ้าต่วนจัดป้ายเพื่อเชิญชวนผู้บริหาร บุคลากร ประชาชนและนักเรียนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของในหลวง ร.10 และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นจำนวนเงิน 
2,700  บาท  
4. ซื้อผ้าต่วนจัดป้าย 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง" เป็นจำนวนเงิน  1,600 บาท 

      สรุปมียอดเงินคงเหลือในโครงการ 18,600 บาท 
ผู้เรียน / บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
  1. นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาดตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 298 คน 
  2. คณะครูและบุคลากรภายในโรงเรียนบ้านห้วยลาด                            จำนวน  23  คน 
 
 



ผลที่ได้จากโครงการ 
  1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรอ่ืนๆ ในด้านความรู้ พฤติกรรม ประสิทธิภาพการ
ทำงานความพึงพอใจ 

ผลที่เกิด แหล่งข้อมูล หลักฐาน ร่องรอย 
1.ผู้บริหารได้ใช้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม โดยส่งเสริมให้คณะครูและ
นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
โควิด 19 สิ่งที่ทางโรงเรียนทำได้คือ  การจัดป้ายหน้าโรงเรียนและ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook โรงเรียน เพ่ือเป็นการเชิญชวนให้นักเรียน
และผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ    

ภาพกิจกรรม 

2. ครูได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ทั้งนี้เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์ เป็นคนดีของสังคม 

ภาพกิจกรรม 

3. นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจ เห็นความสำคัญของวันสำคัญต่างๆ และ
วัฒนธรรมประเพณีไทย ร่วมกันอนุรักษ์สืบทอดประเพณีอันดีงาม รวมไปถึง
นักเรียนได้ฝึกความกล้าแสดงออกและเป็นตัวอย่างในการทำความดี 

ภาพกิจกรรม 

 
แนวทางการพัฒนาต่อไป 
  โรงเรียนจัดทำปฏิทินวันสำคัญต่างๆ  เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมและเปิดโอกาสให้
นักเรียน  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รูปภาพประกอบกิจกรรมโครงการ วันสำคัญ 

 

 
 

ภาพพิธีมอบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา 2563  
ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, และชั้นอนุบาล 3  

ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านห้วยลาด 



 
 

 
 

ภาพประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  
3 มิถุนายน 2564 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการประชาสัมพันธ์และจัดป้าย เพ่ือเชิญชวนผู้บริหาร บุคลากร ประชาชนและนักเรียน 
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของในหลวง ร.10 และ 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 

 
 
 
 



ภาพการประชาสัมพันธ์และจัดป้าย 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา  
"สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ใน 
ช่วงที่ 2 (1 เม.ย.64 - 30 ก.ย.64) มีการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

 

21. โครงการ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน 
  สอดคล้องกับกลยุทธ์ของสถานศึกษา ข้อที่ 3 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ท้องถิ่น รักความเป็น
ไทย ห่างไกลยาเสพติด ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  จุดเน้น/นโยบาย ข้อที่ 1. การอ่านออก-เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ผ่านเกณฑ์      
การประเมินของระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย โครงการ และกิจกรรมของ สพฐ.   
(e-MES) ระดับดีข้ึนไป 
  ข้อที่ 3 สถานศึกษามีผลการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ระดับดีข้ึนไป 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ข้อที่ 1 คุณภาพผู้เรียน    
  มาตรฐานที ่2 ข้อที่ 2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม   
  ผู้รับผิดชอบ นางลักษณา พรหมพล, นางสาวเนตยา เงินเจริญ และนางสาวดารภา ขวัญพรม 
 

หลักการและเหตุผล 
  งานด้านการส่งเสริมสุขภาพเป็นงานหนึ่งของงานอนามัยโรงเรียนที่สามารถตอบสนองนโยบายตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 ได้เป็นอย่างดียิ่ง  ผลการดำเนินงานปีการศึกษาที่ผ่านมา
โรงเรียนได้ดำเนินจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน และนักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น ดังนั้น    
เพื่อปลูกฝังสุขนิสัยที่ดี เกิดแก่ผู้เรียนและเพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยดี สมบูรณ์ แข็งแรง ตลอดไป คณะ
ครูและกรรมการสถานศึกษาจึงเห็นสมควรให้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนอย่างต่อเนื่อง จึงได้
จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนอย่างต่อเนื่องขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 
      2. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในการรักษาสุขภาพอนามัยตนเอง 
      3. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักวิธีการแปรงฟันหลังอาหารอย่างถูกวิธีเป็นประจำสม่ำเสมอ 
      4. เพื่อให้นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
 

งบประมาณ 
  1.  20,000    บาท  งบประมาณจากแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
  หมายเหตุ  - จัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ป้องกันโควิด  20,000 บาท 
       - จัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ป้องกันโควิด  12,240 บาท 
   คงเหลือ   -12,240 บาท 
 
ผู้เรียน / บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
  1. คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยลาด     จำนวน   23   คน  
  2. นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาด      จำนวน  298  คน 
 
 



ผลที่ได้จากโครงการ 
  1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรอ่ืนๆ ในด้านความรู้ พฤติกรรม ประสิทธิภาพการ
ทำงานความพึงพอใจ 
 

ผลที่เกิด แหล่งข้อมูล หลักฐาน ร่องรอย 
1. การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโควิด   ภาพถ่าย 

 
แนวทางการพัฒนาต่อไป 
 โรงเรียนมีการสำรวจข้อมูลความต้องการด้านเวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้านที่จำเป็นในภาคเรียนต่อไป
เพื่อให้มีพอเพียงต่อบุคลากรและผู้เรียน  มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการให้บริการสุขภาพอนามัยที่มี
ประโยชน์  ทันเหตุการณ์แก่บุคลากรและนักเรียนในทุกระดับชั้น  เพื่อให้บุคลากรและผู้เรียนได้มีสุขภาพ
อนามัยที่ดไีดร้บับริการโดยทั่วถึงกันถ้วนหน้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพประกอบการสรุปโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน 
ช่วงที่ 2 (1 เม.ย.64 - 30 ก.ย.64) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการแจกและการใช้ถุงวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโควิด 



รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ใน 
ช่วงที่ 2 (1 เม.ย.64 - 30 ก.ย.64) มีการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

 
22. โครงการ พัฒนาระบบยานพาหนะและการซ่อมบำรุงรักษา      
  สอดคล้องกับกลยุทธ์ของสถานศึกษา กลยุทธ์ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
  จุดเน้น/นโยบาย ข้อ สถานศึกษามีผลการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย และ
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับดีข้ึนไป       
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ประเด็น 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการ PDCA การบริหารและ
จัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  ผู้รับผิดชอบ นางลักษณา พรหมพล, นายนพรัตน์ ขันติเจริญ และนายสมบูรณ์ นามวงศ์ 
 
หลักการและเหตุผล 
 ยานพาหนะเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอน  ให้มีประสิทธิภาพซึ่งในแต่ละปี
บุคลากรของโรงเรียนได้มีการใช้ยานพาหนะในการเดินทางไปราชการ  และติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
อ่ืน ๆ เป็นจำนวนมาก  จึงมีความจำเป็นจะต้องตรวจสภาพซ่อมบำรุง  และดูแลรักษายานพาหนะของโรงเรียน  
ให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา  และมีสมรรถนะท่ีดีอยู่เสมอ  
 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อจัดระบบการให้บริการด้านยานพาหนะในโรงเรียนให้มีความคล่องตัว  มีความปลอดภัย  และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
งบประมาณ 
  1.  50,000   บาท  งบประมาณจากแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
  - ใช้จ่ายในโครงการ ระยะที่ 1 (1 ต.ค.64 - 31 มี.ค.64) จำนวน.........8,200.............บาท 
  - ใช้จ่ายในโครงการ ระยะที่ 2 (1 เม.ย.64 - 30 ก.ย.64) จำนวน......10,658.55.......บาท 
 หมายเหตุ :  คงเหลือในโครงการ.......31,141.45........บาท 
 
ผู้เรียน / บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
  1. นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    จำนวน 298 คน 
  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา   จำนวน  23 คน 
 
ผลที่ได้จากโครงการ 
  1. ระบบการให้บริการด้านยานพาหนะในโรงเรียนให้มีความคล่องตัว  มีความปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
 
 



ผลที่เกิด แหล่งข้อมูล หลักฐาน ร่องรอย 
1.ระบบยานพาหนะ มีความคล่องตัว  มีความปลอดภัย อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- สังเกต สัมภาษณ์ 
การสรุปและการรายงานผล 

 
แนวทางการพัฒนาต่อไป 
        จัดหายานพาหนะเพ่ิมเติมให้เพียงพอต่อการใช้งาน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพประกอบการสรุปโครงการพัฒนาระบบยานพาหะและการซ่อมบำรุงรักษา 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ใน 
ช่วงที่ 2 (1 เม.ย.64-30 ก.ย.64) มีการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

 
23. โครงการ พัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
  สอดคล้องกับ กลยุทธ์ของสถานศึกษา  กลยุทธ์ที่  4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
  จุดเน้น/นโยบาย  ข้อที่ 3 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ข้อ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการ PDCA การบริหารและจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 
  ผู้รับผิดชอบ นางลักษณา พรหมพล, นางสาวณภัทร พงค์คำ และนายนำพล เสคำพันธ์ 
หลักการและเหตุผล 
  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ได้แบ่งการบริหารงานภายใน เป็นกลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารงานทั่วไป เพ่ือให้การดำเนินงานในแต่ละกลุ่ม ของโรงเรียน
เป็นไปอย่างมีระเบียบถูกต้อง และสนองต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงานการศึกษาขั้ น
พื้นฐาน และของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ดังนั้น โรงเรียนบ้านห้วยลาดจึง
ได้จัดจัดทำโครงการพัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณดังกล่าวขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณตามโครงการของแต่ละกลุ่ม ของโรงเรียนเป็นไปอย่างถูกต้องและ
สนองต่อนโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต  2 
งบประมาณ 
 1.   3,000   บาท  งบประมาณจากแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 
ผู้เรียน / บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
 1.  ผู้อำนวยการโรงเรียน    จำนวน      1 คน 
 2.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน    21 คน 
ผลที่ได้จากโครงการ 
  1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรอ่ืนๆ ในด้านความรู้ พฤติกรรม ประสิทธิภาพการ
ทำงานความพึงพอใจ 

ผลที่เกิด แหล่งข้อมูล หลักฐาน ร่องรอย 
1. แต่ละกลุ่มงานมีแผนปฏิบัติงานโครงการที่ตอบสนองนโยบายของ 
สพป.พช. 2 

แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2564 

2. แต่ละกลุ่มงานปฏิบัติงานตามแผนโครงการ เล่มรายงานผลการดำเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2564 ใน 
ช่วงที่ 2 (1 เม.ย.64-30 ก.ย.64) 

แนวทางการพัฒนาต่อไป 
  การใช้จ่ายเงินตามโครงการของแต่ละฝ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานต่างๆของโรงเรียนต้อง
รายงานตามระยะเวลาที่กำหนด 



ภาพประกอบการสรุปโครงการพัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
ช่วงที่ 2 (1 เม.ย.64-30 ก.ย.64)   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เล่ม รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 
ระยะที่ 2 (1 เม.ย. 2564 – 30 ก.ย. 2564) 

 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ใน 
ช่วงที่ 2 (1 เม.ย.64 - 30 ก.ย.64) มีการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

 
24. โครงการ สาธารณูปโภค 
  สอดคล้องกับกลยุทธ์ของสถานศึกษา กลยุทธ์ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาด 
  จุดเน้น/นโยบาย ข้อ 3 สถานศึกษามีผลการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย และ
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับดีข้ึนไป 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ประเด็น 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ การจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ โรงเรียน
มีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื ่น ปลอดภัย มีแหล่งพักผ่อนที่เพียงพอสำหรับผู้เรียนและมีแหล่งสืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงได้ง่าย 
  ผู้รับผิดชอบ นางลักษณา พรหมพล, นางสาวณภัทร พงค์คำ, นางสาวปวีณา กางถิ่น  
    และนายยุรนันท์  พรรณขาม 
หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันพลังงานเป็นหัวจักรสำคัญในการพัฒนาประเทศ เช่น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติและไฟฟ้า ซึ่งมี
ต้นทุนในในการผลิตและการใช้ที่สูงมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นในทุกๆปี จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุก
คนจะต้องตระหนักในการช่วยกันประหยัดการใช้พลังงานที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าหรือหาวิธีการในการช่วย ประหยัด
พลังงาน ใช้พลังงานทดแทน ในส่วนของโรงเรียนบ้านห้วยลาดก็มีค่าใช้จ่ายในด้านสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า 
ค่า ซึ่งเป็นช่องทางในการสื่อสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในปัจจุบันมีความ
สะดวกสะบายรวดเร็วมากขึ้น ผู้คนในสังคมมีการติดต่อสื่อสารถึงกันได้ง่ายและรวดเร็ว การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ มากมายหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษาใน
พ้ืนที่ที่ห่างไกล ทำให้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะเป็นค่าไฟฟ้า ในแต่ละเดื่อน ดังนั้นในปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนมีเป้าหมายที่จะควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายให้ลดลง หรืออยู่ในระดับ มีการเพิ่มลดได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 5 
ของปีงบประมาณ 2563 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคสนองนโยบายประหยัดพลังงงานของรัฐบาล 
  2. เพ่ือให้บุคลากรและนักเรียนทุกคนได้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ 
  3. เพ่ือเป็นการควบคุมดูแลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียน 
  4. เพ่ือให้ครู บุคลากร และนักเรียนทุกคนในโรงเรียนตระหนักถึงคุณค่าของพลังงาน ใช้พลังงานที่มีอยู่
อย่างคุ้มค่า และใช้อย่างประหยัด 
งบประมาณ 

1. 189,605.00 บาท  งบประมาณจากแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
 
ผู้เรียน / บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
  1. ครูโรงเรียนบ้านห้วยลาด     จำนวน  21 คน 
  2. นักเรียน       จำนวน  298 คน 



ผลที่ได้จากโครงการ 
  1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรอ่ืนๆ ในด้านความรู้ พฤติกรรม ประสิทธิภาพการ
ทำงานความพึงพอใจ 

ผลที่เกิด แหล่งข้อมูล หลักฐาน ร่องรอย 
1. การควบคุมดูแลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียน แบบสรุปค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค

ในโรงเรียน 
2. ตรวจสอบการเบิกจ่าย จากบัญชีการเบิกจ่ายในแต่ละรายการใน

แต่ในแต่ละเดือน 
ใบชำระค่าไฟฟ้าโรงเรียนบ้านห้วย
ลาด 

3. เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายจากตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในแต่ละ
เดือน 

แบบสรุปค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค
ในโรงเรียน 

 
แนวทางการพัฒนาต่อไป 
  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประมวลภาพการดำเนินงาน 
โครงการสาธารณูปโภค 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการรายงานค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ้านห้วยลาด 



ประมวลภาพการดำเนินงาน 
โครงการสาธารณูปโภค 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือน เมษายน 2564 



ประมวลภาพการดำเนินงาน 
โครงการสาธารณูปโภค 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือน พฤษภาคม 2564 



ประมวลภาพการดำเนินงาน 
โครงการสาธารณูปโภค 

 

 
 

  

 

 

 

ใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือน มิถุนายน 2564 



ประมวลภาพการดำเนินงาน 
โครงการสาธารณูปโภค 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือน กรกฎาคม 2564 



ประมวลภาพการดำเนินงาน 
โครงการสาธารณูปโภค 

 
 

 
 
 ใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือน สิงหาคม 2564 



รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564  
ในช่วงท่ี 2 (1 เม.ย.64 - 30 ก.ย.64) มีการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

 
25. โครงการ สวัสดิการให้กับนักเรียน 
  สอดคล้องกับ กลยุทธ์ของสถานศึกษา กลยุทธ์ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
  จุดเน้น/นโยบาย ข้อ 4 สถานศึกษามีผลการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับดีขึ้นไป 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  ผู้รับผิดชอบ นางลักษณา พรหมพล, นางสาวนภัทร พงค์คำ, นางสาวปวีณา กางถิ่น  
และนายยุรนันท์ พรรณขาม 
 
หลักการและเหตุผล 
  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักเรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านห้วยลาดเป็นอย่างมาก จึงได้จัดทำโครงการประกันอุบัติเหตุ
สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรทางศึกษาขึ้น คณะกรรมการสถานศึกษาจึงเห็นสมควรให้ดำเนินการโครงการ
นี้ขึ้นอย่างต่อเนื่อง          
  
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียน ครู และบุคลากรทาวการศึกษา ที่ประสบอุบัติเหตุได้รับบริการช่วยเหลือค่าสินไหม
ทดแทนจากอุบัติเหตุ 
      2. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา หรือผู้ใช้บริการทุกคนสามารถเข้ารับการรักษาที่คลินิกใกล้
บ้าน  หรือสถานีอนามัยใกล้บ้านเพื่อเข้ารับการรักษาได้ทันที   
  
งบประมาณ 
  1. 10,000 บาท    งบประมาณจากแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
  2.    บาท งบประมาณจาก       
 
ผู้เรียน / บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
  1. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยลาด  จำนวน   21   คน  
  2. นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาด      จำนวน  298  คน 
 
 
ผลที่ได้จากโครงการ 
  เนื่องจากสถานการณ์โควิด – 19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ 
 
แนวทางการพัฒนาต่อไป 
 - 
 



รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ใน 
ช่วงที่ 2 (1 เม.ย.64 - 30 ก.ย.64) มีการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

 
26. โครงการ ปรับปรุงพัฒนาห้องน้ำ 
  สอดคล้องกับกลยุทธ์ของสถานศึกษา กลยุทธ์ 3 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ท้องถิ่น รักความเป็น
ไทย ห่างไกลยาเสพติด ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  จุดเน้น/นโยบาย กลยุทธ์ 3        
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ประเด็น 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ การจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพโรงเรียน
มีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น ปลอดภัย มีแหล่งพักผ่อนที่เพียงพอสำหรับผู้เรียนและมีแหล่งสืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงได้ง่าย 
  ผู้รับผิดชอบ นางลักษณา พรหมพล, นายสมบูรณ์ นามวงศ์, นายนพรัตน์ ขันติเจริญ 
 
หลักการและเหตุผล 
  โรงเรียนบ้านห้วยลาด มีปัญหาเกี่ยวกับระบบน้ำประปา และห้องน้ำห้องส้วม เนื่องจากการวางระบบ
ท่อน้ำเสียไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดเท่าที่ควร จึงมีผลกระทบต่อการไหลเวียนของน้ำเสียในห้องน้ำห้องส้วม 
รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ในห้องน้ำชำรุด เช่น ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า ท่อน้ำรั่ว และขาดแคลนอุปกรณ์การ
ทำความสะอาดห้องน้ำรวมถึงน้ำทิ้งระบายไม่ทัน ท่อตัน ท่อน้ำรั่วซึมทำให้ฝ่ามีรอยด่างดำ ผุ เสื่อมสภาพใน
ที่สุดและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนครูนักเรียนที่ทำการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องเรียนห้องพักครูที่อยู่
ใกล้ๆ  โรงเรียนบ้านห้วยลาดตระหนักถึงปัญหานี้ดี เพราะห้องน้ำห้องส้วมนับว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญและจำเป็น
มาก จึงได้พยายามแก้ปัญหาดังกล่าว ในปีการศึกษา 2564 นี้ ผู ้บริหารโรงเรียน จึงได้มอบหมายให้ผู ้ที่
รับผิดชอบได้จัดทำโครงการปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนรวมถึงอุปกรณ์ภายในห้องน้ำ อุปกรณ์การทำความสะอาด 
ขึ้นเพ่ือแก้ปัญหานี้ เพ่ืออำนวยความสะดวกและส่งเสริมสุขภาพที่ดีของครู นักเรียน และผู้ที่เข้ามาใช้บริการ  
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือแก้ปัญหาระบบการไหลเวียนของน้ำในห้องน้ำห้องส้วม  
     2. เพ่ือปรับปรุงและวางระบบท่อน้ำประปาใหม่ในแต่ละชั้น 
     3. เพ่ือปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมใหม่ให้ได้มาตรฐาน ง่ายต่อการดูแลรักษาและทำความสะอาด 
     4. เพ่ือปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ห้องน้ำห้องส้วมบางรายการที่ไม่สมบูรณ์ 
     5. เพ่ือปรับระบบห้องน้ำห้องส้วมให้ถูกหลักสุขลักษณะมากข้ึน 
     6. เพ่ือให้มีอุปกรณ์ใช้ในการทำความสะอาดได้ทั่วถึง 
 
งบประมาณ 
  1.  20,000  บาท  งบประมาณจากแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
  - ใช้จ่ายในโครงการ ระยะที่ 1 (1 ต.ค.64 - 31 มี.ค.64) จำนวน........30,000............บาท 
  - ใช้จ่ายในโครงการ ระยะที่ 2 (1 เม.ย.64 - 30 ก.ย.64) จำนวน.............-.................บาท 
 หมายเหตุ :  คงเหลือในโครงการ...........-10,000.................บาท 
 



ผู้เรียน / บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
  1. นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาด          จำนวน    298   คน 
           2. คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยลาด          จำนวน     23   คน 
 
ผลที่ได้จากโครงการ 
  1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรอ่ืนๆ ในด้านความรู้ พฤติกรรม ประสิทธิภาพการ
ทำงานความพึงพอใจ 

ผลที่เกิด แหล่งข้อมูล หลักฐาน ร่องรอย 
1. ห้องน้ำได้รับการปรับปรุงจำนวน 2 แห่ง     ภาพถ่ายสถานที่จริง 
2. นักเรียนได้ใช้ห้องน้ำที่สะอาด ตามสุขลักษณะ ภาพถ่ายสถานที่จริง 
3. มีสภาพแวดล้อมร่มรื่นสะอาด สวยงาม ภาพถ่ายสถานที่จริง 

 
แนวทางการพัฒนาต่อไป 
         ให้มีการปรับปรุงพัฒนาห้องน้ำให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ และใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หรือหาแหล่งเงินทุน
สนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ในการสร้างห้องน้ำเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงห้องน้ำให้มีสภาพดียิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรมการปรับปรุงห้องน้ำครูและนักเรียน ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 
 

    
 

    
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ใน 
ช่วงที่ 2 (1 เม.ย.64 - 30 ก.ย.64) มีการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

 
27. โครงการ รักการออม 
 

 



รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ใน 
ช่วงที่ 2 (1 เม.ย.64 - 30 ก.ย.64) มีการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

 
28. โครงการ โรงเรียนสิ่งแวดล้อม      
  สอดคล้องกับกลยุทธ์ของสถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 3 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ท้องถิ่น รักความ
เป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     
  จุดเน้น/นโยบาย ข้อ 5 สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา (สิ่งแวดล้อม 
ขยะ) ระดับดีข้ึนไป       
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ประเด็น 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ การจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพโรงเรียน
มีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื ่น ปลอดภัย มีแหล่งพักผ่อนที่เพียงพอสำหรับผู้เรียนและมีแหล่งสืบค้นข้อมู ลทาง
อินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงได้ง่าย    
  ผู้รับผิดชอบ นางลักษณา พรหมพล, นางสาวเบญจภรณ์ พรมเผ่า, นายนพรัตน์ ขันติเจริญ,  
                     นางสาวณภัทร  พงค์คำ และนางสาวสุวรรณี  แก้วเกตุ 
หลักการและเหตุผล 
 ปริมาณขยะมูลฝอยมีจำนวนมากขึ้นในแต่ละวัน ก่อให้เกิดความสกปรกต่อบริเวณโรงเรียน ส่วนหนึ่ง
มีสาเหตุมาจากนักเรียนให้ความสำคัญกับรูปลักษณ์และความสะดวกสบายในการบริโภคเป็นหลัก ผนวกกับ
ค่านิยมในการบริโภคแบบทิ้งขว้างในลักษณะการใช้ครั้งเดียว ทำให้มีวัสดุที่ยังมีประโยชน์ปะปนมากับขยะมูล
ฝอย เกิดเป็นขยะกองโต การกำจัดขยะมูลฝอยในปัจจุบันมีหลายทางเลือก แต่ละทางมีข้อจำกัดที่ก่อให้เกิด
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งทางน้ำ ทางอากาศ และต่อการใช้ประโยชน์ต่อท่ีดินบริเวณใกล้เคียง  
   โรงเรียนบ้านห้วยลาด จัดทำโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ให้สถานศึกษาขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะโดยการปลูกจิตสำนึกแก่นักเรียนทุก
ระดับในการลดการทิ้งขยะ เพ่ือให้นักเรียนและชุมชนเกิดความเข้าใจในการคัดแยกขยะมูลฝอย และการกำจัด
ขยะที่ถูกต้อง รักสิ่งแวดล้อมและเห็นคุณค่าของวัสดุ เหลือใช้ เป็นการลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
และช่วยชะลอหรือบรรเทาภาวะโลกร้อน  ร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการใช้
ไฟฟ้าและปลูกฝังจิตสำนึกในการใช้ไฟฟ้าและพลังงานอื ่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รู ้คุณค่า และรักษา
สิ่งแวดล้อมให้แก่ เยาวชนในสถานศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแก่โรงเรียนในการบริหารจัดการขยะ การกำจัดขยะที่ถูกต้อง 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการลดการทิ้งขยะ รู้วิธีคัดแยกประเภทขยะ 
3. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดแนวคิดที่ดีต่อการจัดการขยะมูลฝอย และเข้าใจคุณค่าของสิ่งของต่างๆ  สามารถ

นำไปใช้ประโยชน์ได้หลายครั้ง 
4. เพื่อให้สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการจัดกิจกรรม

ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา 



งบประมาณ 
  1.             3,000        บาท  งบประมาณจากแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
  - ใช้จ่ายในโครงการ ระยะที่ 1 (1 ต.ค.64-31 มี.ค.64)     จำนวน 1,600 บาท 
  - ใช้จ่ายในโครงการ ระยะที่ 2 (1 เม.ย.64 - 30 ก.ย.64)  จำนวน   0     บาท 
 หมายเหตุ :  คงเหลือในโครงการ 1,400 บาท 
ผู้เรียน / บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
  1. นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     จำนวน 298 คน 
  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา        จำนวน   23 คน 
 
ผลที่ได้จากโครงการ 
  เนื่องจากสถานการณ์โควิด – 19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ 
 
แนวทางการพัฒนาต่อไป 
          - 



รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ใน 
ช่วงที่ 2 (1 เม.ย.64 - 30 ก.ย.64) มีมีการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

 
29. โครงการ ต้านทุจริต 
  สอดคล้องกับกลยุทธ์ของสถานศึกษา กลยุทธ์ 3 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ท้องถิ่น รักความเป็น
ไทย ห่างไกลยาเสพติด ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  จุดเน้น/นโยบาย ข้อ 3 สถานศึกษามีผลการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย และ
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับดีข้ึนไป 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 
  ประเด็น 3.1 ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิด สร้างสรรค์โดย
การปฏิบัติจริงผ่านการทำโครงงาน กิจกรรม การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง และนักเรียนขยายความคิดนำไป
ปรับใช้ในชีวิตได้ 
  ผู้รับผิดชอบ นางลักษณา พรหมพล และนายยุรนันท์  พรรณขาม 
หลักการและเหตุผล 
  การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาล  และเป็น
อุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริต
ทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมาก
ขึ้น ตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปอาชญากรรมอ่ืน ๆ มากมาย 
และส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง 
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดทำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสำหรับใช้ในทุกระดับการศึกษา
ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา“การป้องกันการ
ทุจริต” ขึ้น รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดหลักสูตรในแต่ละช่วงวัยของผู้เรียนด้วย 
  ดังนั้น โรงเรียนบ้านห้วยลาดจึงเห็นสมควรจัดทำโครงการโรงเรียนต้านทุจริตในโรงเรียนขึ้น โดยเริ่ม
ปลูกฝังนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เพื่อปลูกฝังและสร้างความ
ตระหนักในการต่อต้านทุจริตให้แก่นักเรียน 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
2. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านและป้องกันการทุจริตไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

 
งบประมาณ 

1. 3,000 บาท  งบประมาณจากแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
   
 



ผู้เรียน / บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
  1. ครูโรงเรียนบ้านห้วยลาด     จำนวน  21 คน 
  2. นักเรียน       จำนวน  298 คน 
 
ผลที่ได้จากโครงการ 
  1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรอ่ืนๆ ในด้านความรู้ พฤติกรรม ประสิทธิภาพการ
ทำงานความพึงพอใจ 

ผลที่เกิด แหล่งข้อมูล หลักฐาน ร่องรอย 
1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาด 
ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนต้านทุจริต 

- แบบสำรวจผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
 

2 ร้อยละ 80 ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาด 
มีความรู้ความเข้าใจหลักการคิดการต่อต้านทุจริต 
ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
สามารถนำความรู้เกี่ยวกับ 
การต่อต้านและป้องกันการทุจริตไปใช้ 
ในชีวิตประจำวันได้ 

- แบบสังเกต 
แบบประเมินผล 

แนวทางการพัฒนาต่อไป 
  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประมวลภาพการด าเนินงาน 

กิจกรรมต้านทุจริต 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการสอนต้านทุจริต 

คลังแผนการสอนต้านทจุริต 



ประมวลภาพการด าเนินงาน 

กิจกรรมต้านทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

ภาพการเรียนการหลักสูตรต้านทุจริตในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 

ภาพการเรียนการสอนออนไลน ์
หลักสูตรต้านทุจริต และชิน้งาน 

 

ภาพการเรียนการสอนบูรณาการ 
หลักสูตรต้านทุจริต 

 

 

เว็บไซต์ HLSC ประเมิน OIT 



รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ใน 
ช่วงที่ 2 (1 เม.ย.64 - 30 ก.ย.64) มีการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

 
30. โครงการ เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเด็กปฐมวัย 
  สอดคล้องกับ กลยุทธ์ของสถานศึกษา กลยุทธ์ 3 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ท้องถิ่น รักความเป็น
ไทย ห่างไกลยาเสพติด ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  จุดเน้น/นโยบาย ข้อ 3 สถานศึกษามีผลการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย และ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับดีขึ้นไป 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 จัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
  ข้อ 3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล  เต็มศักยภาพ 
  ข้อ 3.2 สร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและลงมือปฏิบัติอย่างมีความสุข 
  ผู้รับผิดชอบ  นางลักษณา พรหมพล, นางสาวสายใจ มะประสิทธิ์, นางสาวจิรัชญา ขวัญพรม 
          และนางสาววิไล  แก้วประสงค์ 
                   
หลักการและเหตุผล 
  เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการ
ดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย ให้มีการพัฒนาตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
ทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยยึดหลักตามแนวทาง 3 ห่วง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล  
การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ 2 เงื่อนไข คือ ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม มาประกอบการ
วางแผน การตัดสินใจ และการกระทำต่าง ๆ ที่ต้องยึดตามหลักดังกล่าว 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยให้ผู้เรียนมีความรู้ควบคู่
คุณธรรม สร้างความตระหนักสำนึกในคุณค่าของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนจึงได้เล็งเห็นถึง
ความสำคัญการพัฒนาผู้เรียนปฐมวัยให้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน ผ่านประสบการณ์กิจกรรมที่หลากหลาย  
และส่งเสริมความคิดรวบยอดที่ให้ผู้เรียนมีค่านิยมในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงขั้นพื้นฐานที่สามารถฝึก
ปฏิบัติได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินงานโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง 
 
วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อให้นักเรียนนำแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ตามศักยภาพ
เหมาะสมตามวัย 
      2. เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจในคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์ความเป็นไทย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ รู้จักแบ่งปัน ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน 
       3. เพ่ือให้นักเรียนมีวิธีประหยัดรู้จักการอดออม รู้จักใช้วัสดุ สิ่งของ ทรัพยากรอย่างพอเพียง 
 4. เพ่ือให้นักเรียนมีความตระหนัก  มีจิตสำนึก  รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
งบประมาณ 
           1. 2,000 บาท   งบประมาณจากแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
  - จัดซื้อ ช่วงที่ 1   2,000 บาท 
  - จัดซื้อ ช่วงที่ 2          - บาท 



ผู้เรียน/บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
           1. นักเรียนระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนบ้านห้วยลาด         จำนวน    48   คน 
           2. ครูระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียนบ้านห้วยลาด                จำนวน     3   คน 
 
   ผลที่ได้จากโครงการ 
           1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรอ่ืน ๆ ในด้านความรู้ พฤติกรรม ประสิทธิภาพ
การทำงาน ความพึงพอใจ 

ผลที่เกิด แหล่งข้อมูล  หลักฐาน  ร่องรอย 
1. เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักประหยัด มีทักษะในการปลูก
พืชผัก 

-แบบสังเกต 
 

2.เด็กมีความรับผิดชอบ รู้จักเอื้อเฟื้อแบ่งปันและการทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมีความสุข 

-แบบสังเกต 
 

3.เด็กมีทักษะและความสามารถและพัฒนาการด้านต่างๆ ได้แก่ 
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เต็มตามศักยภาพ 

-แบบสังเกต 
 

  
  แนวทางการพัฒนาต่อไป 

 - ครูผู้สอนออกแบบการเรียนรู้ โดยสอดแทรกความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
จัดประสบการณ์ตามแผนจัดประสบการณ์ประจำสัปดาห์ทุกหน่วยการเรียนรู้ นักเรียนน้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ตามศักยภาพเหมาะสมตามวัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพประกอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเด็กปฐมวัย 
ช่วงที่ 2 (1 เม.ย.64 - 30 ก.ย.64) 

 

 

 

การสำรวจพืชผักในโรงเรียนและการปลูกผักสวนครัว 
 



รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ใน 
ช่วงที่ 2 (1 เม.ย.64 - 30 ก.ย.64) มีการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

 
31. โครงการ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 
  สอดคล้องกับ กลยุทธ์ของสถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐานมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 

 จุดเน้น/นโยบาย ข้อ 3 สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย และระดับ      
ขั้นพ้ืนฐานระดับดีข้ึนไป 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 
  ประเด็น 3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพ 

   ผู้รับผิดชอบ  นางลักษณา พรหมพล, นางสาวสายใจ มะประสิทธิ์, นางสาววิไล  แก้วประสงค์  
     และนางสาวจิรัชญา ขวัญพรม 

หลักการและเหตุผล 

  การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา ความสามารถ 
คุณธรรม จริยธรรมและมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง  โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา นอกจากจะ
ศึกษาในห้องเรียนหรือในโรงเรียนแล้วการนำนักเรียนออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่และการนำนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมจิตอาสา ที่เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงที่นักเรียนได้เห็น
และลงมือปฏิบัติจริง ได้รู้จักสังเกต และสอบถาม 
  ทางโรงเรียนบ้านห้วยลาดมองเห็นความสำคัญของกิจกรรมดังกล่าวจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น 
วัตถุประสงค ์

  1. เพ่ือให้นักเรียนมีโอกาสได้ออกไปศึกษานอกสถานท ี่ 
  2. เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
  3. ฝึกให้นักเรียนรู้จักการสังเกตและสอบถาม 
  4. นักเรียนได้รู้จักสถานที่สำคัญในชุมชน 
  5. เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกท่ีดี 
  6. เพื่อพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

งบประมาณ 
  1.  3,000  บาท  งบประมาณจากแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
ผู้เรียน / บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา     จำนวน  6 คน 
  2. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  1- 3     จำนวน          41 คน 
 
 
 
 
 
 



ผลที่ได้จากโครงการ 
  1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรอ่ืนๆ ในด้านความรู้ พฤติกรรม ประสิทธิภาพการ
ทำงานความพึงพอใจ 

ผลที่เกิด แหล่งข้อมูล หลักฐาน ร่องรอย 
    1. นักเรียนมีโอกาสได้ออกไปศึกษานอกสถานที่ 
  2. นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
  3. นักเรียนรู้จักการสังเกตและสอบถาม 
  4. นักเรียนได้รู้จักสถานที่สำคัญในชุมชน 
  5. นักเรียนเป็นผู้ที่มีจิตสำนึกท่ีดี   

สรุปโครงการ ภาพถ่าย แบบสังเกต 

 
แนวทางการพัฒนาต่อไป 
  1. ขอรับสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมขึ้น 
  2. นำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัด 
  3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เด็กลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้ผ่านสถานที่จริง ผ่านกิจกรรมท่ี
สถานศึกษากำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพประกอบการดำเนินโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ใน 
ช่วงที่ 2 (1 เม.ย.64 - 30 ก.ย.64) มีการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

 
32. โครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
  สอดคล้องกับ กลยุทธ์ของสถานศึกษา  กลยุทธ์ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
   กลยุทธ์ 5 ส่งเสริมผู้เรียนทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมกับวัยและมีทักษะด้านอาชีพ   
  จุดเน้น/นโยบาย ข้อ 3 สถานศึกษามีผลการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย และ
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับดีข้ึนไป 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก 
  ข้อ1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน  และแสวงหาความรู้ได้ 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
  ข้อ 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
  ข้อ 2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
  มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
  ข้อ 3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
  ข้อ 3.2 สร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและลงมือปฏิบัติอย่างมีความสุข 
  ผู้รับผิดชอบ  นางลักษณา  พรหมพล, นางสาววิไล  แก้วประสงค์ ,นางสาวจิรัชญา  ขวัญพรม 
                   และนางสาวสายใจ  มะประสิทธิ์ 

               
   หลักการและเหตุผล  
       โรงเรียนบ้านห้วยลาดได้ผ่านการประเมินโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” 
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรม
วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ในปีการศึกษา 2557 โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการเพื ่อพัฒนานักเรียน 
เนื่องจากเล็งเห็นว่านักเรียนเป็นวัยที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-
จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ที่เป็นผลมาจากการอบรมเลี้ยงดู และการเรียนที่โรงเรียนก็ได้ตระหนักถึง
ความสำคัญต่อการพัฒนาการของเด็ก รวมถึงสื่อและของเล่นสำหรับเด็ก เป็นสิ่งที่จะช่วยให้เด็กเข้าใจตัวเอง
และเข้าใจสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาการในทุกด้านของเด็ก รวมทั้งการจัดประสบการณ์ด้านต่างๆ 
ให้แก่นักเรียนปฐมวัย 
  โรงเรียนบ้านห้วยลาดจึงได้พัฒนาโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย โดยมีเป้าหมายใน
การปลูกฝังให้เด็ก ๆ มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ และเทคโนโลยี ด้วยกิจกรรมที่สร้างความสนุ ก 
ความเพลิดเพลิน ความสนใจ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และความกระตือรือร้น ฝึกทักษะการสังเกต รู้จักตั้งคำถามและหา
คำตอบด้วยตนเอง โรงเรียนได้เตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยเหล่านี้เติบโตขึ้นเป็นนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร
หรือเป็นทรัพยากรบุคคล ที่มีจิตวิทยาศาสตร์และมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคมไทย 
 



วัตถุประสงค์  
       1. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและเทคโนโลยี 
      2.เพ่ือฝึกให้นักเรียนมีทักษะการสังเกต รู้จักตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตนเอง 
 3.เพ่ือเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยเติบโตขึ้นเป็นนักวิทยาศาสตร์หและวิศวกร หรือเป็นทรัพยากร
บุคคล 
 
งบประมาณ 
           1. 5,000 บาท งบประมาณจากแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
    
ผู้เรียน/บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
           1. นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาด         จำนวน    41   คน 
           2. คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยลาด          จำนวน     4   คน 
 
ผลที่ได้จากโครงการ 

1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรอ่ืน ๆ ในด้านความรู้ พฤติกรรม ประสิทธิภาพ
การทำงาน ความพึงพอใจ 

ผลที่เกิด แหล่งข้อมูล  หลักฐาน  ร่องรอย 
1. เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  -แบบสังเกต 
2.เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับนักเรียน -แบบสังเกต 
3.พัฒนาทักษะทั ้ง 4 ด้าน ทั ้งทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

-แบบสังเกต 
 

    
    แนวทางการพัฒนาต่อไป 
         - นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและเทคโนโลยี รวมทั้งมีทักษะการสังเกต รู้จักตั้งคำถาม
และหาคำตอบด้วยตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยเติบโตขึ้นเป็นนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร หรือ
เป็นทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพประกอบการสรุปโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
ช่วงที่ 2 (1 เม.ย.2564 – 30 ก.ย.2564) 

 

กิจกรรมการทดลอง เมล็ดพืชเต้นระบำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมการทดลอง เรื่องเนินน้ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564  ใน 
ช่วงที่ 2 (1 เม.ย.64 - 30 ก.ย.64) มีการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

 
33. โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ระดับปฐมวัย 
 

 



รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
ในช่วงท่ี 2 (1 เม.ย.64-30 ก.ย.64) มีการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

 
34. โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
  สอดคล้องกับ กลยุทธ์ของสถานศึกษา  กลยุทธ์ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
  จุดเน้น/นโยบาย ข้อ 4 สถานศึกษามีผลการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับดีขึ้นไป  
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐาน 1 คุณภาพของผู้เรียน 
    ข้อ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ผู้รับผิดชอบ นางลักษณา พรหมพล และนายสุรวี  เขียวล ี
หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ถือเป็นกลไก
สำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีความเป็นไทย มีศักยภาพใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ การจัดการเรียนรู้ ใช้รูปแบบวิธีการ ที่หลากหลายโดยคำนึงถึงพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย สติปัญญา ความสนใจ และความสามารถของผู้เรียน เน้นการจัดการเรียนการสอนตามสภาพ
จริง การเรียนรู ้ด้วยตนเอง การเรียนรู ้ร่วมกัน การเรียนรู ้จากธรรมชาติ การเรียนรู ้จากการปฏิบัติจริง                                       
และการเรียนรู้แบบบูรณาการ ซึ่งการจัดการเรียนรู้ต้องได้รับการส่งเสริมในหลายด้าน เพื่อให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียนทุกคน ดังนั้นโรงเรียนบ้านห้วยลาดจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน เพื่อเป็นส่งเสริมการ
เรียนรู้ที่มีความหลากหลาย และเหมะสมกับผู้เรียนทุกคน 

โรงเรียนบ้านห้วยลาดได้ตระหนักถึงความสำคัญ และเล็งเห็นถึงความจำเป็น ที่ทางโรงเรียนและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือกันในการส่งเสริม สนับสนุน และหาแนวทางให้นักเรียนมีศักยภาพของตนเองที่ดี
ขึ้น 
วัตถุประสงค ์  

1. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาประสบการณ์ด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ และ
คิดอย่างมีวิจารณญาณให้เกิดกับผู้เรียน 
  2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในด้านต่างๆ 
  3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดอย่างมีหลักการ 
  4. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

         
งบประมาณ 
  1.            30,000  บาท  งบประมาณจากแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
หมายเหตุ - จัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์การเรียนออนไลน์     30,000 บาท 
    - จัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์การเรียนออนไลน์     32,600 บาท 
    - ค่าใช้จ่ายนำนักเรียนเข้าสอบโอเน็ต รร.หล่มสักพิทยาคม   5,020 บาท (ช่วงที่ 1) 
    - ค่าใช้จ่ายกิจกรรม คณิตคิดเร็ว      1,150 บาท (ช่วงที่ 1) 
    - ค่าใช้จ่ายการฝึกซ้อมและการแสดง รำกระบี่กระบอง   5,200 บาท (ช่วงที่ 1) 
   คงเหลือ    -43,970 บาท 
 



ผู้เรียน / บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
  1. นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาด ตั้งแตอ่นุบาล 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6   จำนวน 298 คน 
 
ผลที่ได้จากโครงการ 
     1. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน และเรียนด้วยความสนุกสนาน 
     2. ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
 

ผลที่เกิด แหล่งข้อมูล หลักฐาน ร่องรอย 
1. นักเรียนชั้น ป.2,ป.5,ป.6,ม.2,ม.3 ม.6 ได้รับการสอนเสริมทุกคน - การทดสอบ 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ิมขึ้น - การลงเวลาเรียน 
3. ผลการทดสอบระดับเขตฯ ของชั้น ป.2 , ป.5 และ ม. 2 เพิ่มขึ้น - การทดสอบ 
4. ผลการสอบระดับชาติ  ของชั้น ป.3 , ป.6 และ ม.3 เพ่ิมขึ้น - การทดสอบ 

 
แนวทางการพัฒนาต่อไป 

1.สถานศกึษาสง่เสรมิใหม้รีะบบด าเนินการทีม่ปีระสทิธภิาพปรบัเปลีย่นไปตามสถานการณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพประกอบการสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
ในช่วงท่ี 2 (1 เม.ย.64-30 ก.ย.64) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพประกอบการสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
ในช่วงท่ี 2 (1 เม.ย.63-30 ก.ย.63) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564  
ในช่วงท่ี 2 (1 เม.ย.64 - 30 ก.ย.64) มีการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

 
35. โครงการ ส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพ 
  สอดคล้องกับกลยุทธ์ของสถานศึกษา กลยุทธ์ 5 ส่งเสริมผู้เรียนทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมกับวัย
และมีทักษะด้านอาชีพ 
  จุดเน้น/นโยบาย ข้อ 6 สถานศึกษาได้รับรางวัล  หรือกระบวนการการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ เป็นที่ยอมรับ 
(Best Practices) 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ประเด็นที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
  ผู้รับผิดชอบ นางลักษณา พรหมพล, นายสมบูรณ์ นามวงศ์, นางสาวปวีณา กางถิ่น 
    และนายอภิชัย ธรรมเสนา 
หลักการและเหตุผล 
 การทำงาน และการมีรายได้ที่จะแลกเปลี ่ยน เป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตได้อย่างเพียงพอ  
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพความเป็นไปของสังคม ดูเหมือนจะเป็นเป้าหมายขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ปกติทั่วไปทุก
คน และเป็นเป้าหมายขั้นต่ำในการพัฒนาของทุกประเทศ   
 ในสถานการณ์ปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว  การ
ดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพมีการแข่งขันค่อนข้างสูง มีการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งสภาพ
บ้านเมืองในปัจจุบันที่ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ ราคาสินค้าโดยทั่วไปได้ปรับตัวสูงผู้ปกครองจึงต้องแบกภาระ
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น การประกอบอาชีพในปัจจุบัน จึงไม่ได้มุ่งเน้น เพียงรายได้หลักเพียงอย่างเดียว  การ
สนับสนุนให้นักเรียน มีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มพูนรายได้ ตลอดจนการพึ่งพาตนเอง โดยใช้หลักการ  และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน  
 แนวนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล มุ่งเน้นให้หน่วยงานต่างๆ พิจารณาถึงปัญหา ความจำเป็นที่
ต้องได้รับการพัฒนาในแต่ละช่วงวัยอย่างรอบด้าน และการมีทักษะการงานได้ถูกบรรจุลงในหลักสูตรการศึกษา 
โดยการศึกษาภาคบังคับ ทั ้งระดับประถม และมัธยม ที ่เ รียกว่ากลุ่มสาระการงานอาชีพ เพื ่อให้เด็กเรียนรู้ 
เสริมสร้างทักษะ มองหาความถนัด ที่จะพัฒนาเป็นอาชีพต่อไป ในอนาคต ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เด็กจะเริ่ม
บ่งบอกความสนใจ ความถนัดของตนเอง โดยเลือกสายการเรียนรู้พัฒนาตนเองทั้งเชิงช่างฝีมือ การบริการ  และ
วิชาการ ขณะที่การศึกษา ในระดับอุดมศึกษา มีการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยหรือ University 
Business Incubation-UBI ขึ้นในทุกมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถที่สั่งสมมา
พัฒนาเข้าสู่การประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเป็นผู้ประกอบการอิสระ การคิด พัฒนา ผลิตภัณฑ์  และ
บริการใหม่ ๆ จะเป็นประสบการณ์ในการเริ่มต้นการจ้างงาน อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนยังมีเด็กจำนวนไม่น้อยที่ไม่
อาจเข้าถึงบริการ หรือได้รับประโยชน์จากนโยบาย มาตรการการพัฒนาดังกล่าว ผู้เกี่ยวข้องดำเนินงานเสนอให้
ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพเพ่ือให้เด็กเข้าถึงบริการ โอกาสการพัฒนาที่
รัฐบาลจัดให้เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กเข้าสู่การมีงานทำ จนถึงระดับการเป็นผู้ประกอบการเต็มตามศักยภาพที่เด็กแต่
ละคนมี อันจะส่งผลต่อ สวัสดิภาพ  ของเด็ก และความไพบูลย์ของประเทศในภาพรวมในอนาคต   

https://www.facebook.com/HnwyBmPheaaWisahkicMhawithyalayRachphatNkhrswrrkh?fref=nf


วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือส่งเสริมการให้บริการจัดการศึกษาทางเลือกด้านอาชีพกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
     2. เพ่ือสนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนจบหลักสูตรด้านอาชีพภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด 
     3. เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีพให้กับนักเรียนและเด็กด้อยโอกาสในโรงเรียน 
 
งบประมาณ 
  1. 20,000 บาท  งบประมาณจากแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
  ค่าใช้จ่าย วัสดุฝึกอาชีพ 2,000 บาท  
  ค่าใช้จ่าย อุปกรณ์สอนทำขนม 10,000 บาท 
 หมายเหตุ : ยอดเงินคงเหลือในโครงการ   8,000  บาท 
 
ผู้เรียน / บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน   3  คน 
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน  63 คน 
 
 
ผลที่ได้จากโครงการ 
  1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรอ่ืนๆ ในด้านความรู้ พฤติกรรม ประสิทธิภาพการ
ทำงานความพึงพอใจ 
 

ผลที่เกิด แหล่งข้อมูล หลักฐาน ร่องรอย 
1.นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมทักษะด้านอาชีพ - บันทึกการสอน/ 

ผลงานของนักเรียน 
2. นักเรียนทุกคนได้ลงปฏิบัติในการทำกิจกรรมต่างๆที่สอดคล้องกับ
ทักษะอาชีพ 

- บันทึกการสอน/ 
ผลงานของนักเรียน 

 
แนวทางการพัฒนาต่อไป 
 1.ส่งเสริมทุกคนให้มีความรู้ด้านการประกอบอาชีพและสามารถประกอบอาชีพได้ในอนาคต 
 2.สร้างห้องอุตสาหกรรมให้พร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนพร้อมอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียน
การสอน 
 

 
 
 
 



ภาพประกอบโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
ในช่วงท่ี 2 (1 เม.ย.64 - 30 ก.ย.64) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 



รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ใน 
ช่วงที่ 2 (1 เม.ย.64 - 30 ก.ย.64) มีการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

 
36. โครงการ ส่งเสริมทักษะด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และการแสดง 
 
 

 



รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ใน 
ช่วงที่ 2 (1 เม.ย.64 - 30 ก.ย.64) มีการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

 
37. โครงการ กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร                                                           
  สอดคล้องกับกลยุทธ์ของสถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
  จุดเน้น/นโยบาย ข้อ 3 สถานศึกษามีผลการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย และ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับดีขึ้นไป 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
  ประเด็น 1.2 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
  ผู้รับผิดชอบ นางลักษณา พรหมพล, นายสมบูรณ์ นามวงศ์, นางสาวณภัทร พงค์คำ, 
    นายนพรัตน์ ขันติเจริญ และประมินทร์ ศรีบุรินทร์ 
หลักการและเหตุผล 
  ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน ที่มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร  
และระบบเครือข่าย( NET WORK ) การแข่งขันกันทางด้านข่าวสารข้อมูล  และการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ  
สังคม  การเมือง และ การถ่ายเททางด้านวัฒนธรรม ที่ไร้ขีดจำกัด ไร้ขอบเขต  ทำให้การรับรู้ข่าวสารข้อมูล  
และ ความได้เปรียบ เสียเปรียบทางสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง การถ่ายเททางด้านเทคโนโลยี  และ
วิทยาการสมัยใหม่มีการแข่งขัน และพัฒนาต่อไปไม่หยุดยั้ง  ทำให้วิถีทางการดำเนินชีวิต และการใช้ชีวิตของ
คนไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก   
 จากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี  และระบบเครือข่ายส่งผลให้คนไทยส่วนใหญ่มีค่านิยมของการ
บริโภค และ เป็นทาสของวัตถุเทคโนโลยี และยึดติดกับการใช้เทคโนโลยีระบบเครือข่าย เทคโนโลยีดิจิตอล  
และระบบเครือข่าย  โดยเฉพาะเด็ก และเยาวชนในปัจจุบันมีค่านิยมของการใช้โทรศัพท์มือถือ  การใช้
อินเตอร์เน็ต  และเกมออนไลน์มากขึ้น ไม่ดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง  สัมพันธภาพภายในครองครัวลดลง  
ผู้ปกครองต้องประกอบอาชีพ หารายได้ ขาดดูแล เอาใจใส่อบรมสั่งสอนเลี้ยงดูบุตรหลานอย่างใกล้ชิด  ทำให้
เด็กในปัจจุบันจำนวนมาก ขาดระเบียบวินัย  ขาดความอดทน อดกลั้น  ขาดความรับผิดชอบ ไม่ดูแลร่างกาย
สุขภาพอนนามัยของตนเอง  เพื่อให้การดำเนินงานส่งเสริมร่างกาย เพ่ิมประสิทธิภาพด้านระเบียบวินัยนักเรียน 
และสามารถนำความรู้จากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักศึกษาวิชาทหารที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ได ้ ดังนั้นคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูจึงเห็นสมควรให้จัดโครงการนี้ขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือการสร้างเสริมความมีวินัย และความรับผิดชอบให้แก่นักเรียนให้เป็นเด็กดีมีวินัย 
  2. เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่ดี สมบูรณ์แข็งแรง 
  3. เพ่ือให้โรงเรียนสามารถผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพออกสู่สังคมภายนอก 
  4. เพ่ือให้สังคมเกิดความการยอมรับผลผลิตจากทางโรงเรียนในทุก ๆ ด้าน 
  5. เพ่ือให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
  6. เพ่ือให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 
 



งบประมาณ 
  1.  40,000  บาท  งบประมาณจากแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
  - ใช้จ่ายในโครงการ ระยะที่ 1 (1 ต.ค.64 - 31 มี.ค.64) จำนวน    12,000   บาท 
  - ใช้จ่ายในโครงการ ระยะที่ 2 (1 เม.ย.64 - 30 ก.ย.64) จำนวน      4,620   บาท 
 หมายเหตุ :  คงเหลือในโครงการ   23,380 บาท 
 
ผู้เรียน / บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
  1. นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 - ชั้นปีที่ 3    จำนวน    32 คน 
  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา   จำนวน  6 คน 
 
ผลที่ได้จากโครงการ 
  1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรอ่ืนๆ ในด้านความรู้ พฤติกรรม ประสิทธิภาพการ
ทำงานความพึงพอใจ 

ผลที่เกิด แหล่งข้อมูล หลักฐาน ร่องรอย 
1.สร้างเสริมความมีวินัย และความรับผิดชอบให้แก่นักเรียนให้เป็นเด็กดีมีวินัย บันทึกการมาเรียน 
2.นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่ดี สมบูรณ์แข็งแรง การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
3.นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

ภาพถ่ายกิจกรรม 

 
แนวทางการพัฒนาต่อไป 
 นำความรู้ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติมาขยายผลกับนักเรียนทุกคนในโรงเรียน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ใน 
ช่วงที่ 2 (1 เม.ย.64 - 30 ก.ย.64) มีการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

 
38. โครงการ กิจกรรม ลูกเสือ - เนตรนารี 
  สอดคล้องกับกลยุทธ์ของสถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
  จุดเน้น/นโยบาย ข้อ 3 สถานศึกษามีผลการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัยและ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับดีขึ้นไป 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียน ตัวชี้วัดที่ 2 คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
  ผู้รับผิดชอบ นางลักษณา พรหมพล, นายวรายุ ขวัญลอย, นายสุรวี เขียวลี, นายนำพล เสคำพันธ์,  
    นายอภิชัย ธรรมเสนา, นางสาวปวีณา กางถิ่น 
หลักการและเหตุผล 
  การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน นอกจากด้านการเรียนทางวิชาการแล้ว กิจกรรมที่จะเสริมให้
ผู้เรียนมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ในด้านความเป็นระเบียบวินัย รู้จักการแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นำ และ
ผู้ตามที่ดีได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เป็นส่วนหนึ่งใน
กิจกรรมที่ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้ผู ้เรียนได้มีการพัฒนาการที ่ดีขึ ้น สามารถนำไปปรับใช้ใน 
ชีวิตประจำวัน และสังคมได้เป็นอย่างดี 

 ดังนั้น โรงเรียนบ้านห้วยลาดจึงได้จัดทำโครงการกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนด้านทักษะชีวิต 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือการสร้างเสริมความมีวินัย และความรับผิดชอบให้แก่นักเรียนให้เป็นเด็กดีมีวินัย 

 2. เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่ดี สมบูรณ์แข็งแรง 
 3. เพ่ือให้โรงเรียนสามารถผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพออกสู่สังคมภายนอก 
 4. เพ่ือให้สังคมเกิดความการยอมรับผลผลิตจากทางโรงเรียนในทุก ๆ ด้าน 
 5. เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วิชา ลูกเสือ-เนตรนารี มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 
 6. เพ่ือให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 
งบประมาณ 
  1.  20,000  บาท  งบประมาณจากแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
   - ใช้จ่ายในโครงการ ระยะที่ 1 (1 ต.ค.64-31 มี.ค.64) จำนวน 10,000 บาท 
  - ค่าอุปกรณ์ประกอบกิจกรรมลูกเสือ จำนวน 4,500 บาท 
 หมายเหตุ :  คงเหลือในโครงการ 5,500 บาท 
ผู้เรียน / บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
  1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   จำนวน    24 คน 
  2. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน   185 คน 



ผลที่ได้จากโครงการ 
  1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรอ่ืนๆ ในด้านความรู้ พฤติกรรม ประสิทธิภาพการ
ทำงานความพึงพอใจ 

ผลที่เกิด แหล่งข้อมูล หลักฐาน ร่องรอย 
1.นักเรียน มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย แบบสรุปการจัดกิจกรรม,ภาพถ่าย 
2.นักเรียนมีสุขภาพด้านร่างกายที่ดี แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ 
3.นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุคต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ แบบสรุปการจัดกิจกรรม,ภาพถ่าย 

 
แนวทางการพัฒนาต่อไป 
 สร้างกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะและหน่วยงานอ่ืน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียน
ตระหนักและทราบถึงความสำคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม ลูกเสือ - เนตรนารี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพประกอบการสรุปโครงการ กิจกรรม ลกูเสือ - เนตรนารี 
 

 
 

           
 
 

กิจกรรมถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” 
 
 
 
 
 
 



ภาพประกอบการสรุปโครงการ กิจกรรม ลกูเสือ – เนตรนารี 
 

 
 

        
 
 

กิจกรรมค่ายลูกเสือ - เนตรนารี “เดินทางไกล” 
 
 
 
 
 



ภาพประกอบการสรุปโครงการ กิจกรรม ลกูเสือ – เนตรนารี 
 

 
 
 
        
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมค่ายลูกเสือ - เนตรนารี “เดินทางไกล” 
 



รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ใน 
ช่วงที่ 2 (1 เม.ย.64-30 ก.ย..64) มีการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

 
40. โครงการ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  สอดคล้องกับ กลยุทธ์ของสถานศึกษา ข้อที่ 1 ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมุ่งสู่ 
ประชาคมอาเซียน 
  จุดเน้น/นโยบาย ข้อที่  1. การอ่านออก-เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 ผ่านเกณฑ์       
การประเมินของระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย โครงการ และกิจกรรมของ สพฐ.        
(e-MES) ระดับดีข้ึนไป   
  ข้อที่ 4. สถานศึกษามีผลการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับดีขึ้นไป 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน                                                                          
  ข้อที่ 1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
  ผู้รับผิดชอบ นางลักษณา พรหมพล, นางสาวกัญญ์วรา หอมตา และนายอภิชัย ธรรมเสนา 

หลักการและเหตุผล 
         ตามพระราชบัญญัติกาศึกษา ปีการศึกษา 2542 หมวดที่ 6 มาตราที่ 6 กำหนดไว้ว่า”การศึกษา    
ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม 
จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  สามรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข” 
  โรงเรียนบ้านห้วยลาดได้จัดทำโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในปีที่ผ่านมา สามารถช่วยเหลือ
นักเรียนด้านการเรียน ด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิตและสภาพแวดล้อมทางสังคมนักเรียนทุกคนได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาป้องกันแก้ไขปัญหาทั้งด้านการเรียนรู้และความสามารถพิเศษ นักเรียนได้รู้จักตนเองและประสบ
ความสำเร็จในระดับหนึ่ง แต่ในปัจจุบันสังคมได้เปลี่ยน แปลงอย่างมากมาย ซึ่งจะส่งผลต่อนักเรียน ด้วยเหตุนี้
ทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงความจำเป็นอย่างเร่งด่วน ในการสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
นักเรียนให้ดำรงชีวิตด้วยวิถีและปัญญาใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าต่อตนเองและสังคมอย่างปลอดภัย โรงเรียนบ้าน
ห้วยลาดจึงได้จัดทำโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นโครงการต่อเนื่อง 
 

วัตถุประสงค์ 

          1. เพ่ือส่งเสริมสร้าง และพัฒนาความรู้ ความสามารถ( IQ) ของนักเรียนให้ เต็มตามศักยภาพ 
พัฒนาการทางอารมณ์ (EQ) และจริยธรรมทางสังคม (MD) ที่ดีงาม 
  2. เพ่ือจัด และพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 
  3. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
  4. เพ่ือสร้างสัมพันธภาพ ความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจอันดีระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง 
      5. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์จากการดูแลช่วยเหลือของครู ผู้ปกครอง และผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
 
 



งบประมาณ 
  1.  3,000  บาท  งบประมาณจากแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
  - จัดซื้อ ช่วงที่ 1   3,000 บาท 
  - จัดซื้อ ช่วงที่ 2   ไม่มีการใช้งบฯ  
ผู้เรียน / ที่เข้าร่วมโครงการ 
  1. คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยลาด     จำนวน   20   คน  
  2. นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาด      จำนวน  298  คน 
ผลที่ได้จากโครงการ 
  1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรอ่ืนๆ ในด้านความรู้ พฤติกรรม ประสิทธิภาพ 
การทำงานความพึงพอใจ 

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ แหล่งข้อมูล หลักฐาน ร่องรอย 
1. นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ และ
สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

1. สังเกตนักเรียนเป็นรายบุคคลและราย
กลุ่ม 
2. สัมภาษณ์นักเรียนเป็นรายบุคคลและ
รายกลุ่ม 
3. สัมภาษณ์ผู้ปกครอง 
4. สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
5. การคัดกรอง 
6. ประเมิน EQ 
7. เยี่ยมบ้านนักเรียน 
9. ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 
10. ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย 

2. สถานศึกษามีการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1. แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน 
2. คำสั่ง 
3. แผนงาน 
4. โครงการ 
5. ปฏิทินปฏิบัติงาน 

3. . สถานศึกษามีบุคลากร สื่อ และเครื่องมือ ที่เอ้ือต่อการ
ดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1. ร่องรอยกิจกรรม  
2. โครงการประชุม/อบรม/สัมมนา 
3. เอกสารประกอบการประชุม/อบรม/
สัมมนา 
4.  รายงานสรุปผลการประชุม/อบรม/
สัมมนา 

4. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์จากการดูแล
ช่วยเหลือจากครู ผู้ปกครองและบุคคลทีเกี่ยวข้อง 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 

 
 



แนวทางการพัฒนาต่อไป 
 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านเพ่ือให้เด็กได้รับการดูแลช่วยเหลือ มีการมอบทุนและหาทุน     
ครูที่ปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน และองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน จัดอบรมประชุม สัมมนา ฝึกทักษะอาชีพและทักษะชีวิตให้กับนักเรียนไว้ใช้ในการดำรงชีวิต 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพประกอบการสรุปโครงการระบบช่วยเหลือนักเรียน 
ช่วงที่ 2 (1 เม.ย.64-30 ก.ย.64) 

 
        

 
 

 

        

 

    

 

 

 



รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ใน 
ช่วงที่ 2 (1 เม.ย.64-30 ก.ย.64) มีการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

 
41. โครงการ เศรษฐกิจพอเพียง 
  สอดคล้องกับ กลยุทธ์ของสถานศึกษา กลยุทธ์ 3 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ท้องถิ่น รักความเป็น
ไทย ห่างไกลยาเสพติด ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  จุดเน้น/นโยบาย ข้อ 5 สถานศึกษาได้รับรางวัล หรือกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ เป็นที่ยอมรับ (Best 
Practices) 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 
  ข้อ 3.1 ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์โดยการ
ปฏิบัติจริงผ่านการทำโครงงาน กิจกรรม การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง และนักเรียนขยายความคิดนำไป
ปรับใช้ในชีวิตได้ 
  ผู้รับผิดชอบ นางลักษณา พรหมพล, นางสาวณภัทร พงค์คำ และนางสาวเนตยา เงินเจริญ   
หลักการและเหตุผล 
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดใหม่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ร.9 
ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทย  เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศและของโลก พระองค์ได้พระราชทานความหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ว่า 
 “เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว  
ระดับชุมชน  จนถึงระดับรัฐ  ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ  ให้ดำเนินไปในทางสายกลาง  โดยเฉพาะ
การพัฒนาเศรษฐกิจ  เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์   ความพอเพียง  หมายถึง  ความพอประมาณ  
ความมีเหตุมีผล  รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร  ต่อการมีผลกระทบใด ๆ  
อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน  ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้  ความรอบคอบ  และความ
ระมัดระวังอย่างยิ ่ง  ในการนำวิชาการต่าง ๆ  มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขึ ้นต อนและ
ขณะเดียวกัน  จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนัก
ธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสำนึกในคุณธรรม  ความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม  ดำเนินชีวิตด้วย
ความอดทน ความเพียร  มีสติ  ปัญญา  และความรอบคอบ  เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง  ทั้งทางด้านวัตถุ  สังคม  สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอก 
ได้เป็นอย่างดี” 
    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทั้งหลักคิดและหลักปฺฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของ
ประชาชนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ  ตัวบุคคล  ครอบครัว ชุมชน รวมถึงภาครัฐและหน่วยงานต่าง ๆ  สามารถนำ
ปรัชญานี้ไปประยุกต์และใช้ในการบริหารและพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง ทางโรงเรียนบ้าน
ห้วยลาดได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนรวมถึง การ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ตอบสนองการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  สามารถนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้จริงในสถานการณ์จริง และได้ผลจริง  ทำให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้  รู้จักพ่ึงตนเอง รู้จักคิด  รู้จักวางแผน รวมทั้งมีรายได้เสริม  และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
 
 



วัตถุประสงค์  
  1.  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ชัดเจนและลึกซึ้งขึ้น 
  2.  เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะความชำนาญในการคิดการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิตพัฒนา  จนเป็น
อุปนิสัยพอเพียงช่วยให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างสมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใน 4 มิติ 
  4.  เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและเกิดแรงจูงใจในการใช้ปรัชญามากขึ้น   
  5.  เพื่อให้ผู ้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาไทย นิยมไทยรัก
บ้านเมือง ดำรงซึ่งความเป็นไทย 
งบประมาณ 
 1.   2,339  บาท  งบประมาณจากแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
  หมายเหตุ - จัดซื้อ วัสดุในโครงการ  4,000 บาท 
   คงเหลือ  -1,661 บาท 
ผู้เรียน / บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
 1.  ผู้อำนวยการโรงเรียน      จำนวน       1 คน 
 2.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   จำนวน     21 คน 
 3.  นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่  6   จำนวน    274   คน 
ผลที่ได้จากโครงการ 
  1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรอ่ืนๆ ในด้านความรู้ พฤติกรรม ประสิทธิภาพการ
ทำงานความพึงพอใจ 

ผลที่เกิด แหล่งข้อมูล หลักฐาน ร่องรอย 
1. ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากเสียง
ตามสายในช่วงเช้าก่อนทำกิจกรรมหน้าเสาธงสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

ภาพถ่าย 

2. ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่พันธ์ไข่และการปลูกผักสวน
ครัว 

ภาพถ่าย 

3. ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเลี้ยงไก่พันธ์ไข่และปลูกผักสวนครัว
ทั้งท่ีบ้านและที่โรงเรียน 

ภาพถ่าย 

แนวทางการพัฒนาต่อไป 
 -           
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ใน 
ช่วงที่ 2 (1 เม.ย.64-30 ก.ย.64) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ใน 
ช่วงที่ 2 (1 เม.ย.64-30 ก.ย.64) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564  
ในช่วงท่ี 2 (1 เม.ย.64 - 30 ก.ย.64) มีการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

 
42. โครงการ สหกรณโ์รงเรียน 
  สอดคล้องกับ กลยุทธ์ของสถานศึกษา กลุยทธ์ 5 ส่งเสริมผู้เรียนทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม
กับวัยและมีทักษะด้านอาชีพ 
  จุดเน้น/นโยบาย ข้อ 4 สถานศึกษามีผลการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับดีข้ึนไป 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน และ
มาตรฐานการศึกษาข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ผู้รับผิดชอบ นางลักษณา พรหมพล,นางวิภาดา พรมอินทร์, นางสาวสกาวเดือน จันหน่าย, นางสาวปวีณา 
กางถิ่น, นางสาวเบญจภรณ์ พรมเผ่า และนายอภิชัย ธรรมเสนา 
 
หลักการและเหตุผล 
  กิจกรรมสหกรณ์เป็นกิจกรรมที่สำคัญกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมทั้งด้านทักษะอาชีพ การจัดการ คุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 ในปีงบประมาณที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านห้วยลาดได้นำกิจกรรมสหกรณ์ เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ แต่ในปีงบประมาณนี้ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรม
สหกรณ์ดำเนินไปอย่างเป็นระบบและครบวงจร คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษา จึงเห็นสมควรให้
จัดทำโครงการสหกรณ์ครบวงจรขึ้น โดยจัดทำเป็นโครงการเพื่อให้จัดกิจกรรมได้หลากหลาย 
            
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกกิจกรรมซื้อ – ขาย 
      2. เพื่อให้นักเรียนได้ภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพที่สุจริต 
     3. เพื่อให้ครู ผู้ปกครองและนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้น โดยเข้าร่วมเป็น
สมาชิกของสหกรณ์โรงเรียน 
      4. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการประหยัดอดออมเป็นประจำ 
 
งบประมาณ 
  1. 5,000 บาท    งบประมาณจากแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
  2.    บาท งบประมาณจาก       
 
ผู้เรียน / บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
  1. คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยลาด  จำนวน   21   คน  
  2. นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาด      จำนวน  298  คน 
 
 
 
 



ผลที่ได้จากโครงการ 
  เนื่องจากสถานการณ์โควิด – 19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ 
 
แนวทางการพัฒนาต่อไป 
 -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564  
ในช่วงท่ี 2 (1 เม.ย.64 - 30 ก.ย.64) มีการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

 
43. โครงการ ประชาธิปไตย 
  สอดคล้องกับกลยุทธ์ของสถานศึกษา กลยุทธ์ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
  จุดเน้น/นโยบาย ข้อ 4 สถานศึกษามีผลการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับดีข้ึนไป 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน และ
มาตรฐานการศึกษาข้อที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  ผู้รับผิดชอบ นางลักษณา พรหมพล, นายนพรัตน์ ขันติเจริญ และนางสาวปวีณา กางถิ่น 
 
หลักการและเหตุผล 
  โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมผู้เยาว์ให้เป็นผู้ใหญ่ที่
ดีในสังคม การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จักรับผิดชอบ
หน้าที่ที่ตนพึงมีต่อหมู่คณะ ชุมชน และสังคมได้อย่างเหมาะสม ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรที่จะนำรูปแบบ
ประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตยให้ดีขึ้นและรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตาม
ภาระหน้าที่และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยให้ สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
  การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่างประกอบกัน เช่ น ห้องเรียน 
บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ในสถานศึกษาควรมีความสะอาด และมีความเป็นระเบียบพร้อมที่จะจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ความร่วมมือ ความสามัคคีในหมู่คณะ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการทำงานและการ
เรียนการสอนต่อไป 
            

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
    2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตาม
ระบบประชาธิปไตย 
     3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของโรงเรียน 
    4. เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในด้านวิชาการและประสบการณ์ของนักเรียน 
     5. เพ่ือแสดงพฤติกรรมที่เด่นชัดของนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะการมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
     6. เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง 
 
งบประมาณ 
  1. 3,000 บาท    งบประมาณจากแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
 หมายเหตุ ค่าใช้จ่าย กรวยจราจร 2,490 บาท 

  ยอดเงินคงเหลือในโครงการ 510 บาท 
 
 
 



ผู้เรียน / บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
  1. คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยลาด  จำนวน   21   คน  
  2. นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาด      จำนวน  298  คน 
 
ผลที่ได้จากโครงการ 
  จากวัตถุประสงค์ข้อ3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้ง
ปวงของโรงเรียน 

เนื่องจากสถานการณ์โควิด – 19 ทำให้การดำเนินงานของโรงเรียน สามารถจัดโครงการได้เพียง 1 
สัปดาห์เท่านั้น และในช่วง 1 สัปดาห์ โรงเรียนได้เตรียมความพร้อมโดยการจัดซื้อกรวยจราจร เพ่ือป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ เกี่ยวกับกิจกรรมจราจรหน้าโรงเรียน 

 
แนวทางการพัฒนาต่อไป 
 - 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพประกอบการสรุปโครงการประชาธิปไตย 
ในช่วงท่ี 2 (1 เม.ย.64 - 30 ก.ย.64) 

 
 

กิจกรรมจราจรหน้าโรงเรียน 



รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ใน 
ช่วงที่ 2 (1 เม.ย.64 - 30 ก.ย.64) มีการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

 
44. โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

 



รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ใน 
ช่วงที่ 2 (1 เม.ย.64 - 30 ก.ย.64) มีการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

 
45. โครงการ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา      
  สอดคล้องกับกลยุทธ์ของสถานศึกษา กลยุทธ์ 2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ  
  จุดเน้น/นโยบาย ข้อ 3 สถานศึกษามีผลการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย และ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับดีขึ้นไป      
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 
  ประเด็น 3.1 ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์โดย
การปฏิบัติจริงผ่านการทำโครงงาน กิจกรรม การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง และนักเรียนขยายความคิดนำไป
ปรับใช้ในชีวิตได้    
  ผู้รับผิดชอบ นางลักษณา พรหมพล, นางสาวเบญจภรณ์ พรมเผ่า และนางสาวสุวรรณี แก้วเกตุ 
 
หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ตามสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง
จากประสบการณ์ของตนเอง โดยผสมผสานความรู้ต่าง ๆ อย่างสมดุล มุ่งเน้นในเรื่องของความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการความรู้ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงโดยผสมผสานสาระความรู้ในด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนและสมดุลกัน 
 การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สำคัญอย่างมากอย่างหนึ่งซึ่งจะ
ช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองทำให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริง ทั้งยังเป็น
การเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพราะการพาผู้เรียนไปทัศนศึกษา
นั้น ถือว่าเป็นวิธีการที่ทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จริงและสามารถพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย สติปัญญา 
จิตใจ อารมณ์และสังคม อีกทั้งเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนได้รับการศึกษาทั้ง 8 สาระแบบ
บูรณาการ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนและส่งเสริมสมรรถภาพของผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 
       1. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
      2. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งเรียนรู้ 
       3. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการนำความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน 
 
งบประมาณ 
  1.  40,000   บาท  งบประมาณจากแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
  - ใช้จ่ายในโครงการ ระยะที่ 1 (1 ต.ค.64-31 มี.ค.64)     จำนวน   0   บาท 
  - ใช้จ่ายในโครงการ ระยะที่ 2 (1 เม.ย.64 - 30 ก.ย.64)  จำนวน   0    บาท 
 หมายเหตุ :  คงเหลือในโครงการ    0   บาท 
 



ผู้เรียน / บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
  1. นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    จำนวน 298 คน 
  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา   จำนวน  23 คน 
 
 
ผลที่ได้จากโครงการ 
  เนื่องจากสถานการณ์โควิด – 19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ 
 
แนวทางการพัฒนาต่อไป 
           - 



รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ใน 
ช่วงที่ 2 (1 เม.ย.64 - 30 ก.ย.64) มีการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

 
46. โครงการ อาหารกลางวัน 
  สอดคล้องกับกลยุทธ์ของสถานศึกษา ข้อที่ 3 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ท้องถิ่น รักความเป็น
ไทย ห่างไกลยาเสพติด ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  จุดเน้น/นโยบาย ข้อที่ 4 สถานศึกษามีผลการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับดีขึ้นไป 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   ประเด็น 2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
  ผู้รับผิดชอบ นางลักษณา พรหมพล, นางสาวเนตยา เงินเจริญ และนางสาวณภัทร พงค์คำ 
หลักการและเหตุผล 
  จากการดำเนินการจัดโครงการอาหารกลางวันในปีงบประมาณที่ผ่านมา นักเรียนทุกคนได้รับประทาน
อาหารกลางวันจากที่โรงเรียนจัดให้ ทำให้นักเรียนส่วนใหญ่มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของ   
กรมอนามัย  แต่ยังมีนักเรียนบางส่วนที่มีน้ำหนักและส่วนสูงไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย และอยู่
ในภาวะทุพโภชนาการ  และจากการสอบถามผู้ปกครองในการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนปรากฏว่าผู้ปกครองไม่
สามารถจัดทำอาหารให้นักเรียนได้รับประทานครบ 5 หมู่ทุกวัน  ทำให้มีผลกระทบต่อการพัฒนาเด็กวัยเรียน
ทั้งร่างกายและสติปัญญาของนักเรียน   คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยลาดได้
เล็งเห็น ความสำคัญของโครงการอาหารกลางวัน  ซึ่งนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาโภชนาการในวัยเรียนแล้ว      
ยังช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของนักเรียนอันจะเป็นกำลังที่สำคัญของชาติจึงได้จัดทำ
โครงการต่อเนื่อง 
วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาด ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1-ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประทาน
อาหารกลางวัน อย่างถูกหลักสุขอนามัย 
  2. เพ่ือส่งเสริมสุขนิสัยและมารยาทที่ดีในการรับประทานอาหาร 
  3. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม การจัดอาหารกลางวันตามหลัก
โภชนาการให้ครบ 5 หมู่ 
งบประมาณ 
  1. 306,000บาท   งบประมาณจากแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
  2. 306,000 บาท            งบประมาณจาก  องค์การบริหารส่วนตำบลหลักด่าน 
ผู้เรียน / บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
 1.นักเรียนชั้นอนุบาล1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 153 คน 

ผลที่ได้จากโครงการ 
  1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรอ่ืนๆ ในด้านความรู้ พฤติกรรม ประสิทธิภาพการ
ทำงานความพึงพอใจ 

ผลที่เกิด แหล่งข้อมูล หลักฐาน ร่องรอย 
1.นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาด ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1-
ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประทานอาหารกลางวัน 

ภาพถ่าย ที่ 1,2,3,4 



2.นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาด ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1-
ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประทานอาหารกลางวัน โดยทางโรงเรียน
ทำข้าวกล่องแจกนักเรียนช่วงโควิด-19 

ภาพถ่าย    5,6,7,8 

3.นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาด ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1-
ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับเงินอาหารกลางวันช่วงโควิดเป็นเงินสด 2
สัปดาห์/ครั้ง 

ภาพถ่าย 9,10 

4.นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาด มีสุขนิสัยและมารยาทที่ดีในการ
รับประทานอาหาร 

ภาพถ่าย ที่ 11,12 

5.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม การจัดอาหาร
กลางวันตามหลักโภชนาการให้ครบ 5 หมู่ 

ภาพถ่าย 13  ,14,15,16 คำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการอาหาร
กลางวัน 

แนวทางการพัฒนาต่อไป 
โรงเรียนมีการทำแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจ แบบสำรวจความต้องการอาหาร เพ่ือใช้ใน

การปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

                     ภาพที่ 1      ภาพที่ 2 

 

                  ภาพที่ 3       ภาพที่ 4 

 

 
                                                              
 
 
 
 

นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาด ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1-ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประทานอาหาร
กลางวัน 

 

 

 

 

 

 



              
 

ภาพที่ 5       ภาพที่ 6 

 

                

                   
ภาพที่ 7       ภาพที่ 8 

 

                         
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาด ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1-ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประทานอาหาร
กลางวัน โดยทางโรงเรียนทำข้าวกล่องแจกนักเรียนช่วงโควิด-19 



                   
   ภาพที่ 9        ภาพที่ 10 

 

 

 

 

     

ภาพที่ 11           ภาพที่ 12 

 

                                     
 
      

นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาด มีสุขนิสัยและมารยาทท่ีดีในการรับประทานอาหาร 

นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาด ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1-ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับเงินอาหารกลางวัน
ช่วงโควิดเป็นเงินสด 2สัปดาห/์ครั้ง 



           
 
ภาพที่ 13 คำสั่งแต่งตั้งตรวจรับพัสดุ                 ภาพที่ 14   คำสั่งแต่งตั้งรายงานการควบคุมอาหาร 
 
 

         

  ภาพที่ 15  คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายการตรวจรับวัตถุดิบ           ภาพที่ 16  คำสั่งแต่งตั้งตรวจรับพัสดุ   

 

 

 

 

 
          

มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม การจัดอาหารกลางวันตามหลักโภชนาการให้ครบ 5 หมู่ 

 



รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ใน 
ช่วงที่ 2 (1 เม.ย.64 - 30 ก.ย.64) มีการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

 
47. โครงการ ป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  
  สอดคล้องกับกลยุทธ์ของสถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 3 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ท้องถิ่น รักความ
เป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษญกิจพอเพียง 
  จุดเน้น/นโยบาย ข้อ 5 สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา (สิ่งแวดล้อม 
ขยะ) ระดับดีขึ้นไป        
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ประเด็น 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการ PDCA การบริหารและ
จัดการคุณภาพของสถานศึกษา         
  ผู้รับผิดชอบ นางลักษณา พรหมพล และนางสาวเนตยา เงินเจริญ      
หลักการและเหตุผล 
  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และองค์การอนามัย
โลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
ระหว่างประเทศ เนื่องจากเชื้อไวรัสดังกล่าว ได้มีการแพร่ระบาดไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกอย่างรวดเร็ว รวมถึง
การแพร่ระบาดเข้าสู่ประเทศไทย และแพร่เข้าสู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ และมีหลักฐานการติดต่อของโรคจากคนสู่
คน จังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีมาตรการการควบคุมหลายมาตรการตาม พรก.ฉุกเฉิน เช่น มาตรการเคอร์ฟิว ห้าม
การประชุม ชุมนุม สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โรงเรียนบ้าน
ห้วยลาดได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด จึงไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่
ปัจจุบันจังหวัดเพชรบูรณ์มีการปลดล็อคในหลายๆกิจกรรม เพ่ือให้ประชาชนได้ดำเนินการใช้ชีวิตตามปกติ ซึ่ง
ในแต่ละกิจกรรมมีความจำเป็นต้องพบปะ พูดคุย ประชุม หรือทำกิจกรรมร่วมกัน และหลังวิกฤตการแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้พฤติกรรมของประชาชนบางอย่างเปลี่ยนไป จน
กลายเป็นความปกติใหม่ หรือฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ในทุกสถานการณ ์เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่
ระบาดและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาตรการควบคุมหลัก คือ การให้มีจุดบริการ
ล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อโรค การสวมหน้ากากอนามัย การให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะและระหว่างที่นั ่ง รวมถึง
ระยะห่างระหว่างการเดินอย่างน้อย 1 เมตร การทำความสะอาดในบริเวณสถานที่สำหรับให้บริการประชาชน 
และการให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด ดังนั้น โรงเรียนบ้านห้วยลาด จึงได้จัดทำโครงการป้องกันการ
แพร่ระบาดและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด   
 
วัตถุประสงค์ 
           1. เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านห้วย
ลาด 
          2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน สร้างความตระหนักให้นักเรียนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
 



งบประมาณ 
  1.    บาท  งบประมาณจากแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
  2.  16,500  บาท งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลหลักด่าน 
  - ใช้จ่ายในโครงการ ระยะที่ 1 (1 ต.ค.64 - 31 มี.ค.64) จำนวน..............................บาท 
  - ใช้จ่ายในโครงการ ระยะที่ 2 (1 เม.ย.64 - 30 ก.ย.64) จำนวน..............................บาท 
 หมายเหตุ :  คงเหลือในโครงการ...................................บาท 
 
ผู้เรียน / บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
  1. นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    จำนวน 298 คน 
  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา   จำนวน  23 คน 
 
ผลที่ได้จากโครงการ 
  1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรอ่ืนๆ ในด้านความรู้ พฤติกรรม ประสิทธิภาพการ
ทำงานความพึงพอใจ 

ผลที่เกิด แหล่งข้อมูล หลักฐาน ร่องรอย 
1.ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่นักเรียน
และบุคลากร 

ภาพถ่าย 

2.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน สร้างความตระหนักให้นักเรียนในการเฝ้า
ระวังและป้องกันโรคการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ภาพถ่าย 

 
แนวทางการพัฒนาต่อไป 
 จัดหาเครื่องมือในการตรวจวัดอุณหภุมิที่ทันสมัยในการคัดกรองเพ่ิมเติม    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพถ่ายโครงการป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) 
 

     
 

     
 

     
 

     




