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คำนำ 
  
 การจดัทำแผนปฏบิตักิารของโรงเรยีนไผง่ามวทิยา โรงเรยีนดใีกลบ้า้น ประจำการศกึษา ๒๕๖๓ เลม่นีไ้ดจ้ดัทำขึน้
โดยอาศยัขอ้มลูพืน้ฐาน สภาพปญัหา ความตอ้งการ ขอ้เทจ็จรงิของโรงเรยีน เพือ่ใหส้ามารถพฒันาและปรบัปรงุการดำเนนิงาน
ของโรงเรียนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 แผนปฏิบัติการเล่มนี้ใช้เป็นแนวทางการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา การปฏิบัติงานของครูผู้สอนและ
การติดตามผลการดำเนินงานระหว่างปีและในรอบปี ทั้งนี้ได้ยึดแนวทางการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบเป็นหลักและได้
จัดทำโครงการสนับสนุนงาน การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เล่มนี้ได้จัดทำตามขั้นตอนและ     
รูปแบบอยา่งถกูตอ้งเพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกน่กัเรยีน คณะครแูละผูเ้กีย่วขอ้งกบัการศกึษาและสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตัิ
การศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.๒๕๔๒ และหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช  ๒๕๕๑(ปรบัปรงุ ๒๕๖๐) 
 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ นี้ สำเร็จได้ด้วยความร่วมมือของคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไผ่งามวิทยา ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกท่าน   
จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้และหวังว่าโรงเรียนไผ่งามวิทยาจะสามารถปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนให้สูงขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  

       
         โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) 
                               เมษายน ๒๕๖๓ 
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ส่วนที่  ๑ 
สภาพปัจจุบัน  และข้อมูลพื้นฐาน 

๑.๑ สภาพปัจจุบันของโรงเรียนไผ่งามวิทยา  
    ๑.๑.๑ สถานที่ตั้ง   
 โรงเรียนไผ่งามวิทยามีสำนักงานตั้งอยู่ที่  บ้านไผ่แพะ  หมู่ที่  ๕  ตำบลเมืองมาย  อำเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลำปาง  
ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลำปาง เขต  ๓ เป็นระยะทาง ๑๖  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดลำปางประมาณ  
๖๐  กิโลเมตร  มีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตบริการ  ๖ หมู่บ้าน  คือ   
  หมู่ที่ ๑  บ้านแม่เบิน  หมู่ที่ ๒  บ้านนาไหม้ 
  หมู่ที่ ๓  บ้านนางาม  หมู่ที่ ๔  บ้านไผ่งาม 
  หมู่ที่ ๕  บ้านไผ่แพะ  หมู่ที่ ๖  บ้านไผ่ทอง 

  อาณาเขต  ทิศเหนือ   ติดกับหมู่ที่ ๕ บ้านไผ่แพะ 
    ทิศตะวันออก   ติดทางสาธารณะ  
    ทิศตะวันตก   ติดทางหลวง สายแจ้ห่ม เมืองมาย 
    ทิศใต้    ติดกับหมู่ที่ ๔ บ้านไผ่งาม 

  ขนาดและรูปร่าง 
  โรงเรียนไผ่งามวิทยา มีพื้นที่ทั้งหมด  ๑๔  ไร ่  ลักษณะภูมิประเทศของชุมชนในเขตบริการของ
โรงเรียน เป็นที่ราบ และมีภูเขา  มีลำน้ำที่สำคัญไหลผ่านคือลำน้ำแม่ต๋า  มีแหล่งน้ำสาธารณะที่มีน้ำอุปโภคตลอดปี   
ทุกหมู่บ้านและมีน้ำประปาหมู่บ้านซึ่งใช้ในการอุปโภค บริโภค 
    
 การจัดการศึกษา 
  โรงเรยีนไผง่ามวทิยาไดร้บัการจดัตัง้ใหเ้ปน็โรงเรยีนดใีกลบ้า้นในปกีารศกึษา ๒๕๕๙ โดยในปกีารศกึษา ๒๕๕๙ 
ภาคเรียนที่ ๒ ได้มีโรงเรียนบ้านนาไหม้เข้ามาเรียนรวมกับโรงเรียนไผ่งามวิทยาโดยแกนนำของ นายสมัย  ดำรงค์        
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาไหม้ และในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ภาคเรียนที่ ๒ มีโรงเรียนบ้านแม่เบินได้เข้ามาเรียนรวม
ด้วยโดยแกนนำของ นายวิทวัส แก้วประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่เบิน และในปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีโรงเรียน
บ้านนางามได้เข้ามาเรียนรวมโดยแกนนำของ นายสมัย  ดำรงค์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางาม 

    ๑.๑.๒. สภาพการคมนาคม 
 สภาพการคมนาคมของชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนไผ่งามวิทยา มีสภาพค่อนข้างสะดวก ยกเว้นในช่วงฤดู
ฝนซึ่งถนนในโรงเรียนจะถูกเซาะ เพราะน้ำฝนจะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำทำให้มีน้ำขังในบริเวณโรงเรียน  แต่จากการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน เช่น การสร้างอัฒจันทร์กันน้ำ(บริเวณลานกีฬา) และถนนคอนกรีตทั้งนี้ได้รับงบ
ประมาณสนับสนุนจากชาวบ้าน ชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทำให้สภาพถนนในโรงเรียนโดยเป็นถนน
คอนกรีตเสริมใยเหล็ก แต่ถนนนอกโรงเรียนเป็นถนนลาดยางมะตอยและถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน  โดยมีถนนคอนกรีต 
ประมาณ ๒ กโิลเมตร  การตดิตอ่กบัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาลำปาง เขต  ๓  ใชถ้นนสายเมอืงมาย - แจห้ม่ เปน็ถนนสายหลกั  
ระยะทางประมาณ  ๑๖ กิโลเมตร 
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    ๑.๑.๓. สภาพเศรษฐกิจ   
 เศรษฐกิจโดยรวมของชุมชนในเขตบริการของโรงเรียน  เป็นโครงสร้างที่เป็นลักษณะการพึ่งพาการเกษตร  
แบบน้ำฝน  ๑๐๐  %  เป็นหลัก  ปัจจุบันบางส่วนหันมาทำการค้า เป็นการค้าผลผลิตทางการเกษตรและงานจักสาน
กล่องข้าวเป็นอาชีพเสริม ชุมชนส่วนมากเป็นผู้ยากจน วัดได้จากสถิติรายได้ต่อครัวเรือนอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างต่ำ ทำให้
ต้องได้รับการสนับสนุนเรื่อยมา 
  
    ๑.๑.๔. สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม 
 ๑)  สภาพสังคม 
 ประชากรในเขตชมุชนบรกิารของโรงเรยีน เกอืบทัง้หมดเปน็คนพืน้เมอืงชาวเหนอืดัง้เดมิ  และแทบจะไมม่ชีนเผา่อืน่เลย       
มภีาษาเหนอืเปน็ภาษาพดู  ยดึมัน่ในขนบธรรมเนยีมประเพณขีองทอ้งถิน่อยา่งเหนีย่วแนน่  มนีสิยัโอบออ้มอาร ี  รกัพวกพอ้ง
หมูค่ณะของตนเอง  มกีารอนรุกัษว์ฒันธรรมประเพณคีอ่นขา้งด ี  จะเหน็ไดจ้ากมงีานบญุประเพณตีลอดทัง้ป ี  มีความเชื่อ
และความศรัทธาศาสนา  เคารพนับถือผู้อาวุโส  มีวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายตามที่เคยปฏิบัติสืบต่อกันมา ไม่ชอบ
เปลี่ยนแปลงอะไรง่าย ๆ บรรพบุรุษเคยปฏิบัติอย่างไร  หรือนับถือสิ่งใดก็มักจะปฏิบัติและยึดถือสืบต่อกันมาอย่างต่อ
เนื่องและยาวนาน  ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพ  การดำรงชีวิต  การทำมาหากิน  การจัดระเบียบบ้านเรือน       
การเสียสละช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
 
 ๒) สภาพทางวัฒนธรรม 
  ประชาชนในเขตบริการของโรงเรียน ได้มีการประกอบกิจกรรม ตามสภาพทางวัฒนธรรม  โดยเฉพาะ
ประเพณีไทยเหนือดังเดิม  โดยมีงานประเพณีประจำปีที่เด่นชัดดังต่อไปนี้ 
   ๑.  งานบุญสรงน้ำพระธาตุ   เดือน ๓ 
   ๒.  งานบุญสงกรานต์  รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เดือน ๔   
   ๓.  งานบุญก๋วยสลาก เดือน ๘ 
   ๔.  งานบุญเข้าพรรษา  เดือน  ๘ 
   ๕.  งานบุญออกพรรษา  เดือน  ๑๑ 
   ๖.  งานบุญกฐิน  เดือน  ๑๑ 
   ๗.  งานบุญลอยกระทง  เดือน  ๑๒ 
   ๘. งานบุญตานธรรม  เดือน ๑๑ 
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๑.๒. นักเรียน (ข้อมูลนักเรียนตามระดับชั้น  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓) 

ชั้นเรียน จำนวนห้องเรียน
จำนวนนักเรียน

ครูประจำชั้น
ชาย หญิง รวม

อนุบาล ๒ 1 9 11 20 นางปิยมณฑ์  มณฑา

อนุบาล ๓ 1 6 6 12 นางวราภรณ์  วงศ์ดวงใส

รวม 2 15 17 32

ประถมศึกษาปีที่ ๑ 1 6 10 16 นายศุภชัย  พิสสมัย 
นางเพ็ญศรี  แต้มคล่อง

ประถมศึกษาปีที่ ๒ 1 7 10 17 นางวิชชุดา  อาวรณ์ 
นายกำพล  คำปา

ประถมศึกษาปีที่ ๓ 1 14 7 21 นางสาวรุจิรา  อักษร 
นางสาวพิมพาพร  วังท่า 
นายวิทูร  ปินตา

ประถมศึกษาปีที่ ๔ 1 11 12 23 นางสาวปาริชาติ ขัตตระกูล 
นายเศกสรรค์  อิทธิผล

ประถมศึกษาปีที่ ๕ 1 9 16 25 นางสาวจินตนา  ปันดี 
นายวรวิทย์  โคตรศรีหา

ประถมศึกษาปีที่ ๖ 1 17 8 25 นางศุภพร  ทิศใหม่ 
นายชยันต์  ตื้อใจมา

รวม 6 64 63 127

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 1 14 11 25 นางชนนิกานต์  แสนปัญญา 
นายณัฐกิจ  ผิวร่วมชาติ

มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 1 13 6 19 นางสุณิสา  ระวังใจ 
นายสิริวัฒน์  หลู่โน 
นายลิขิต  ระวังใจ

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 1 12 13 25 นางสาวสุพรรษา ชมภู 
นายอุดม  แหลมจริง

รวม 3 39 30 69

รวมทั้งหมด 11 118 110 228
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๑.๓. ข้อมูลครูและบุคลากร 
 ข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา วิชาเอก วิชาที่สอน

1 นายเสวก  จัดสวย ศษ.ม. บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่งามวิทยา

2 นางปิยมณฑ์  มณฑา ค.บ. ปฐมวัยฯ อนุบาล ๒

3 นางวราภรณ์  วงศ์ดวงใส กศ.บ. ปฐมวัยฯ อนุบาล ๓

4 นางสาวจินตนา  ปันดี ค.บ. การประถมศึกษา การประถมศึกษา

5 นางวิชชุดา  อาวรณ์ ศษ.ม. บริหารการศึกษา การประถมศึกษา

6 นายบุญธรรม  มณฑา ค.บ. การประถมศึกษา การประถมศึกษา

7 นายสิริวัฒน์  หลู่โน ค.บ. เคมี วิทยาศาสตร์

8 นางสาวคารม  คำวงศ์ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์

9 นางสุณิสา  ระวังใจ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์

10 นางสาวสุพรรษา  ชมภู ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย

11 นางชนนิกานต์  แสนปัญญา บธ.บ. คอมฯสารสนเทศ การงานพื้นฐานอาชีพ ฯ

12 นายอุดม  แหลมจริง พธ.บ. ปรัชญา สังคมศึกษา

13 นายศุภชัย  พิสสมัย ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา

14 นายชยันต์  ตื้อใจมา ศษ.บ. พลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา

15 นายณัฐกิจ   ผิวร่วมชาติ  ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา

16 นางสาวพิมพาพร  วังท่า ศษ.ม. บริหารการศึกษา การประถมศึกษา

17 นายเศกสรรค์   อิทธิผล ศษ.ม. บริหารการศึกษา สังคมศึกษา

18 นายวิทูร      ปินตา ศษ.ม. บริหารการศึกษา สังคมศึกษา

19 นายลิขิต  ระวังใจ วท.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ ศิลปะ , สังคมฯ *

20 นางศุภพร  ทิศใหม่ ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ

21 นายวรวิทย์  โคตรศรีหา คศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ

22 นางสาวรุจิรา  อักษร ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ

23 นางสาวปาริชาติ  ขัตตระกูล ค.บ. เคมี วิทยาศาาสตร์ *

24 นางสาวเพ็ญศรี  แต้มคล่อง ค.บ. สังคมศึกษา การประถมศึกษา
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* อัตราจ้าง 
** ครูธุรการโรงเรียน 

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา วิชาเอก วิชาที่สอน

25 นายกำพล  คำปา ค.บ. การประถมศึกษา การงานพื้นฐานอาชีพ

๒๖ นางดวงเดือน  จิตรกล้า วท.บ. เกษตรฯ ธุรการโรงเรียนไผ่งามวิทยา**

27 นางชมพูเพ็ญ   ศิริคาม ค.บ. ภาษาอังกฤษ ธุรการโรงเรียนบ้านนาไหม้**

28 นางสาวนภาพร  ดีมาก ศศ.บ. ศิลปศาสตร์ ธุรการโรงเรียนบ้านแม่เบิน**

๒๙ นางสาวดาราพร  ดีมาก ค.บ. วิทยาศาสตร์ ธุรการโรงเรียนบ้านนางาม**

๓๐ นายสายยุทธ  ตั้งเชิง ม.6 - นักการโรงเรียนบ้านนาไหม้

๓๑ นายทองอยู่    ใจชื่นบาน ม.6 - นักการโรงเรียนไผ่งามวิทยา

32 นายปรีชา      บุญยืน ม.๖ - นักการโรงเรียนบ้านแม่เบิน

33 นายพันธ์ทิพย์  ตั้งอารมณ์ ม.๖ - นักการโรงเรียนบ้านนางาม
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๑.๔.   ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง 
 ๑.๔.๑. อาคารเรียน   จำนวน  ๔ หลัง   ๒๘  ห้อง   
 ๑.๔.๒. ห้องพิเศษ  ๑๐ ห้อง ประกอบด้วย   
  - ห้องสำนักงาน     จำนวน   ๑  ห้อง 
  - ห้องประชุม/ห้องวิชาการ  จำนวน  ๑  ห้อง 
  - ห้องภาษาไทย    จำนวน  ๑ ห้อง 
  - ห้องคณิตศาสตร์   จำนวน  ๑ ห้อง 
  - ห้องวิทยาศาสตร์   จำนวน  ๒ ห้อง 
  - ห้องสังคมศึกษา   จำนวน  ๒ ห้อง 
  - ห้องการงานอาชีพและเทคโนโลยี  จำนวน  ๒ ห้อง 
  - ห้องดนตรี-นาฎศิลป์   จำนวน  ๑  ห้อง 
  - ห้องพลศึกษา    จำนวน  ๑ ห้อง 
  - ห้องปฏิบัติการทางภาษา    จำนวน   ๑  ห้อง 
  - ห้องสมุด ICT    จำนวน  ๑ ห้อง 
  - ห้องคอมพิวเตอร์   จำนวน  ๑  ห้อง 
  - ห้องพยาบาล    จำนวน  ๑ ห้อง 
 ๑.๔.๓. อาคารสหกรณ์    จำนวน  ๑  หลัง 
 ๑.๔.๔. อาคารเอนกประสงค์     จำนวน   ๒  หลัง 
 ๑.๕.๕. ส้วม          จำนวน   ๕ หลัง    ๒๐ ที่นั่ง 
 ๑.๔.๖. บ้านพักครู      จำนวน   ๓  หลัง 
 ๑.๔.๗. สนามฟุตบอล      จำนวน  ๑ สนาม 
 ๑.๔.๘. สนามกีฬาอเนกประสงค์     จำนวน   ๒ สนาม 
 ๑.๔.๙. สนามบาสเกตบอล   จำนวน   ๑  สนาม 
 ๑.๔.๑๐. ศาลาประดิษฐานพระพุทธรูป    จำนวน   ๒  หลัง 
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ส่วนที่ ๒ 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ และทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๒.๑. วิสัยทัศน์ (VISION) 
 โรงเรียนไผ่งามวิทยาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  เชิดชูภูมิปัญญา พัฒนาความรู้และทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.๒. พันธกิจ (MISSION) 

๒.๓. เป้าหมายการวิเคราะห์พันธกิจและกำหนดเป้าประสงค์ 

ประเด็นของวิสัยทัศน์ พันธกิจ

องค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
และกระบวนการเรยีนการสอน สง่เสรมิบคุลากรเพือ่ใหเ้กดิการแลกเปลีย่น
เรียนรู้ รับการพัฒนาทุกด้านร่วมกับวิทยากรภายนอก ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

เชิดชูภูมิปัญญา มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ตระหนักเห็นคุณค่าและสืบสานภุมิปัญญาท้องถิ่น

พัฒนาความรู้และทักษะชีวิต มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะชีวิตตามวัย ปลูกฝังด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น 
มีทักษะการใช้เทคโนโลยี มีความสามารถในการสื่อสารและสามารถ
ดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

พันธกิจ กำหนดเป้าประสงค์

๑. มุง่พฒันาโรงเรยีนใหเ้ปน็แหลง่เรยีนรู ้
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและ
กระบวนการเรียนการสอน ส่งเสริม
บุคลากรเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ รับการพัฒนาทุกด้านร่วมกับ
วิทยากรภายนอก ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

1. ทุกห้องเรียนมีมุมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 
2. จัดป้ายนิเทศให้ความรู้อย่างน้อย เดือนละ 1 เรื่อง 
3. จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
4. ครูมีการผลิตสื่อ นวัตกรรม และใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างน้อย ภาคเรียนละ 1ชิ้น 
5. ครมูกีารแลกเปลีย่นเรยีนรู ้เขา้วง PLC อยา่งนอ้ยอาทติยล์ะ 1 ครัง้ 
6. ครูและวิทยากรภายนอกร่วมกันจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
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พันธกิจ กำหนดเป้าประสงค์

๒. มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู ้ตระหนักเห็น
คณุคา่และสบืสานภมูปิญัญาทอ้งถิน่

7. อนุบาลมีความรู้ และสามารถสานลายพื้นฐานได้ 
8. ป.1-ป.3 มีความรู้ มีทักษะในการสานและสร้างชิ้นงานอย่างง่ายได้คนละ 
1 ชิ้น 
9. ป.4-ป.6 มีความรู้ ทักษะในงานสานกล่องข้าวได้คนละ 2 ชิ้น 
10. ม.1-ม.3 มีความรู้ ทักษะในงานสาน ออกแบบต่อยอดชิ้นงานได้ 
11. นักเรยีนทกุคนตระหนกัเหน็คณุคา่และสบืสานภมูปิญัญาดา้นการจกัสาน

3.  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และ
ทักษะชีวิตตามวัย ปลูกฝังด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น
มีทักษะการใช้เทคโนโลย ีมีความ
สามารถในการสื่อสารและสามารถ

ดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 

12. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญาที่สมดุล เหมาะสมกับสังคม วัย และเรียนรู้อย่างมี
ความสุข  
13. ผูเ้รยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่1 อา่นออก เขยีนได ้ในระดบัดขีึน้ไป 
14. ผูเ้รยีนตัง้แตช่ัน้ประถมศกึษาปทีี ่2 ขึน้ไป อา่นคลอ่งเขยีนคลอ่ง ระดบัดขีึน้ไป 
15. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวณ 
และด้านเหตุผล ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดเพิ่มขึ้น  
16. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ทุกกลุ่มสาระ
หลักเพิ่มขึ้น  
17. ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ   
ด้วยการแนะแนว และ ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะที่เหมาะสมเพื่อการมี
งานทำในอนาคต  
18. ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะ
ชีวิต และทักษะการใช้เทคโนโลยี ที่เหมาะสมตามช่วงวัย 
19. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คิดเป็น     ทำ
เป็น แก้ปัญหาเป็นมีทักษะการใช้เทคโนโลย ี มีความสามารถในการสื่อสาร
และสามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
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๒.๔. การกำหนดเป้าประสงค ์และสภาพความสำเร็จ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

   1. ทุกห้องเรียนมีมุมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน หอ้งเรยีนทกุหอ้งมมีมุทีส่ง่เสรมิการเรยีนรูข้องนกัเรยีน

   2. จัดป้ายนิเทศให้ความรู้อย่างน้อย เดือนละ 1 เรื่อง มกีารจดัปา้ยนเิทศใหค้วามรูอ้ยา่งนอ้ยเดอืนละ ๑ ครัง้

   3. จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรยีนมกีารจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้อือ้ตอ่การเรยีนรู้

   4. ครูมีการผลิตสื่อ นวัตกรรม และใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างน้อย ภาคเรียนละ 1ชิ้น

ครูมีการผลิตสื่อ นวัตกรรม และใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง

   5. ครมูกีารแลกเปลีย่นเรยีนรู ้เขา้วง PLC อยา่งนอ้ย
อาทติยล์ะ 1 ครัง้

มีการเข้าวง PLC อย่างน้อยอาทิตย์ละ ๑ ครั้ง

   6. ครูและวิทยากรภายนอกร่วมกันจัดการเรียนรู้โดย
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

มกีารเชญิวทิยากรภายนอกใหม้สีว่นรว่มในการจดัการเรยีนรู้

   7. อนุบาลมีความรู้ และสามารถสานลายพื้นฐานได้ นกัเรยีนชัน้อนบุาลมคีวามรู ้และสามารถสานลายพืน้ฐานได้

   8. ป.1-ป.3 มคีวามรู ้มทีกัษะในการสานและสรา้งชิน้งาน
อยา่งงา่ยไดค้นละ 1 ชิน้

นกัเรยีน ป.๑ - ๓ สรา้งชิน้งานอยา่งงา่ยคนละ ๑ ชิน้

   9. ป.4-ป.6 มีความรู้ ทักษะในงานสานกล่องข้าวได้
คนละ 2 ชิ้น

นกัเรยีน ป.๔ - ๖ สานกลอ่งขา้วไดค้นละ ๑ ชิน้

   10. ม.1-ม.3 มคีวามรู ้ทกัษะในงานสาน ออกแบบ    ตอ่ย
อดชิน้งานได้

นักเรียน ม.๑ - ๓ สามารถต่อยอดและออกแบบงานสาน
ได้คนละ ๑ ช้ิน

    11. นักเรียนทุกคนตระหนักเห็นคณุคา่และสบืสาน  
ภมูปิญัญาดา้นการจกัสาน

นักเรียนมีคุณลักษณะในการตระหนัก เห็นคุณค่าและ  
สืบสานภูมิปัญญาด้านการจักสานอยู่ในระดับดีขึ้นไป

   12. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่สมดุล 
เหมาะสมกับสังคม วัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข 

ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่สมดุล เหมาะสมกับ
สังคม วัย และเรียนรู้อย่างมีความสุขอยู่ในระดับดีขึ้นไป

   13. ผูเ้รยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่1  
อา่นออก เขยีนได ้ในระดบัดขีึน้ไป

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่1 อา่นออก เขยีนได ้ในระดบัดี
ขึน้ไป

   14. ผูเ้รยีนตัง้แตช่ัน้ประถมศกึษาปทีี ่2 ขึน้ไป อา่นคลอ่ง
เขยีนคลอ่ง ระดับดีขึ้นไป

นกัเรยีนตัง้แตช่ัน้ประถมศกึษาปทีี ่2 ขึน้ไป   
อา่นคลอ่งเขยีนคลอ่ง ระดับดีขึ้นไป

   15. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่3    มีความสามารถ
ดา้นภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานที่กำหนดเพิ่มขึ้น 

นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่3 มคีวามสามารถดา้นภาษา 
ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

ที่กำหนดเพิ่มขึ้น 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

   16. ผูเ้รยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6   ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขัน้พืน้

ฐาน (O-NET) ทกุกลุม่สาระหลกัเพิม่ขึน้ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ 
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ทุกกลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้นจากเดิม

   17. ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มี
แรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วยการแนะแนว และ ไดร้บัการพฒันา
ความรูท้กัษะทีเ่หมาะสมเพือ่การมงีานทำในอนาคต 

นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ในระดับมัธยมศึกษาได้รับการส่ง
เสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วยการแนะแนว และ ได้รับ
การพัฒนาความรูท้กัษะทีเ่หมาะสมเพือ่การมงีานทำในอนาคต 

   18. ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะ
การแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และทักษะการใช้เทคโนโลยี   
ที่เหมาะสมตามช่วงวัย

ผู้เรยีนมทีกัษะในการสือ่สาร ทกัษะการคดิ ทกัษะการแกป้ญัหา 
ทักษะชีวิต และทักษะการใช้เทคโนโลยี ที่เหมาะสมตาม

ช่วงวัยอยู่ในระดับดีขึ้นไป

   19. ผูเ้รยีนมคีณุธรรม จรยิธรรม คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์
คิดเป็น      ทำเปน็ แกป้ญัหาเปน็มทีกัษะการใชเ้ทคโนโลย ี
มีความสามารถในการสื่อสารและสามารถดำรงชวีติในสงัคม

อยา่งมคีวามสขุ

นักเรยีนมคีณุธรรม จรยิธรรม คณุลกัษณะ อนัพงึประสงค ์
คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็นมีทักษะการใช้เทคโนโลยี มี
ความสามารถในการสื่อสารและสามารถดำรงชีวิต    ใน

สังคมอย่างมีความสุข อยู่ในระดับดีขึ้นไป
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ส่วนที่ 3 
แผนการใช้งบประมาณปีการศึกษา  2563 

3.1. ฝ่ายวิชาการ

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณปกีารศกึษา 
2562

งบประมาณปกีารศกึษา 
2563

ผูร้บัผดิชอบ

รายหวั

กจิกรรม 
พฒันา 
ผูเ้รยีน

รายหวั

กจิกรรม 
พฒันา 
ผูเ้รยีน

1.  โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิชาการ  นายสริวิฒัน ์ หลูโ่น
     1.1. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 2,000 นายสริวิฒัน ์ หลูโ่น 

นางสาวสพุรรษา ชมภู
      1.2. กจิรรมการจดัการเรยีนรู้ 41,306.2262,983.78 8,517.08 15,000 นายสริวิฒัน ์หลูโ่น
     1.3. งานวัดผลและประเมินผล 35,000 นายสริวิฒัน ์หลูโ่น 

นางสาวสพุรรษา ชมภู
2.  โครงการเรียนรู้เสริมปัญญาพัฒนาศักยภาพ นายสริวิฒัน ์หลูโ่น
      2.1. กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 30,000 นายสริวิฒัน ์หลูโ่น 

นางสาวรจุริา อกัษร 
นางสณุสิา ระวงัใจ 
นางสาวสพุรรษา ชมภู

3.  โครงการพฒันาแหลง่เรยีนรูภ้ายในโรงเรยีน(หอ้งสมดุ) นางสาวพมิพาพร  วงัทา่
     3.1.  รักการอ่าน 1,000 นางสาวพมิพาพร  วงัทา่ 

นางสาวปารชิาต ิตตัตระกลู 
นางสาวสพุรรษา ชมภู

4. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน นายสริวิฒัน ์ หลูโ่น
    4.1.  ทบทวนมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 3,000 นายสริวิฒัน ์ หลูโ่น 

ครทูกุคน     4.2.  จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการ
ศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
    4.3.  จดัระบบขอ้มลูสารสนเทศ และใชส้ารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
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โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณปกีารศกึษา 
2562

งบประมาณปกีารศกึษา 
2563

ผูร้บัผดิชอบ

รายหวั

กจิกรรม 
พฒันาผู้

เรยีน

รายหวั

กจิกรรม 
พฒันาผู้

เรยีน

    4.4.  จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน และการประชาสัมพันธ์การ
จัดการศึกษาในหลากหลายรูปแบบ

นายสริวิฒัน ์ หลูโ่น 
นางสาวสพุรรษา  ชมภ ู

ครทูกุคน
    4.5.  ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
    4.6. นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน 
และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
    4.7. จดัระบบการบรหิารงบประมาณแบบมุง่เนน้ผลงาน
ตามมาตรฐาน
5.  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นายสริวิฒัน ์ หลูโ่น
      5.1.  กจิกรรมวเิคราะหผ์ลการสอบ NT และ  O-Net นายสริวิฒัน ์ หลูโ่น 

วชิาการชว่งชัน้
     5.2.  กจิกรรมพฒันา NT ทกัษะดา้นภาษา  ดา้นคำนวณ 
และการใช้เหตุผล ของนักเรียนชั้น ป.3

2,000 นางสาวพมิพาพร  วงัทา่ 
นางวชิชดุา อาวรณ์

     5.3.  กจิกรรมพฒันาผลสมัฤทธิ ์O-Net 4 สาระหลกั 
ของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3

35,500 นายสริวิฒัน ์ หลูโ่น

     5.4.  กิจกรรมคณิตคิดเร็ว 5,000 นางสาวสณุสิา  เขือ่นแกว้
     5.5.  กิจกรรมอ่านออกเขียนได้ 3,000 นางสาวสพุรรษา ชมภู
6.  โครงการยุวทูตน้อยสื่อสัมพันธ์ นายณฐักจิ ผวิรว่มชาติ
      6.1.  กิจกรรมยุวทูตซูปเปอร์จิ๋ว  นางชนนกิานต ์แสนปญัญา 

นกัเรยีนในโครงการ
      6.2. จดหมายข่าว 500 นายวรวทิย ์โคตรศรหีา 

นายณฐักจิ ผวิรว่มชาติ
      6.3.  สื่อประชาสัมพันธ์ 1,500 นายวรวทิย ์โคตรศรหีา 

นายณฐักจิ ผวิรว่มชาติ
      6.4.  สื่อประชาสัมพันธ์ (Web site) 3,500 นางชนนกิานต ์แสนปญัญา 

นายวรวทิย ์ โคตรศรหีา 
นายเศกสรรค ์อทิธผิล 
นกัเรยีน ICT 

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณปกีารศกึษา 
2562

งบประมาณปกีารศกึษา 
2563

ผูร้บัผดิชอบ

รายหวั

กจิกรรม 
พฒันาผู้

เรยีน

รายหวั

กจิกรรม 
พฒันาผู้

เรยีน
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7.  นิเทศภายในโรงเรียน นายสริวิฒัน ์หลูโ่น
     7.1 กิจกรรมนิเทศชั้นเรียน 500 นายสริวิฒัน ์หลูโ่น 

นางสาวสพุรรษา ชมภู
8.  ตลาดนัดวิชาการ นางสาวสพุรรษา  ชมภู
       8.1. กิจกรรมและจัดนิทรรศการทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้ 8 กลุม่สาระ,อนบุาล, 

15,000 นางสาวสพุรรษา ชมภ ู
นายสริวิฒัน ์ หลูโ่น 
ครทูกุคน

9.  พัฒนาวิชาการระดับปฐมวัย นางวราภรณ ์วงศด์วงใส
       9.1. กิจกรรมผลิตสื่อปฐมวัย 7,000 นางวราภรณ ์ วงศด์วงใส 

นางปยิมณฑ ์ มณฑา
       9.2. กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 5,000 นางวราภรณ ์ วงศด์วงใส 

นางปยิมณฑ ์ มณฑา
       9.3. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 2,000 นางวราภรณ ์ วงศด์วงใส 

นางปยิมณฑ ์ มณฑา
       9.4. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 8,000 นางวราภรณ ์ วงศด์วงใส 

นางปยิมณฑ ์ มณฑา
       9.5. กจิกรรมพฒันาศกัยภาพงานวดัผลประเมนิผล
ปฐมวยั

5,000 นางวราภรณ ์ วงศด์วงใส 
นางปยิมณฑ ์ มณฑา

       9.6 กิจกรรมพัฒนาห้องศูนย์สื่อปฐมวัย 5,000 นางวราภรณ ์ วงศด์วงใส 
นางปยิมณฑ ์ มณฑา

10. โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ นายลขิติ ระวงัใจ
     10.1. งานอาชีพการปลูกผักไร้ดิน 2,000 นายลขิติ ระวงัใจ
     10.2 งานอาชีพอาหารว่าง 500 นางชนนกิานต ์แสนปญัญา
11.  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นายอดุม  แหลมจรงิ
      11.1. กิจกรรมมารยาทงามตามแบบไทย 500 นายอดุม  แหลมจรงิ 

นายศภุชยั  พสิสมยั
      11.2. กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม 13,000 นายอดุม  แหลมจรงิ 

นายศภุชยั  พสิสมยั
รวม 72,806.2262,983.78162,517.08 15,000
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3.2. ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

๓.๓. ฝ่ายงบประมาณ 

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณปกีารศกึษา 
2562

งบประมาณปกีารศกึษา 
2563

ผู้รับผิดชอบ
รายหวั

กจิกรรม 
พฒันาผู้
เรยีน

รายหวั
กจิกรรม 
พฒันาผู้
เรยีน

12. พฒันาขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา นางปิยมณฑ์  มณฑา
    12.1. กจิกรรมประชมุครแูละบคุลากรทางการศกึษา 2,000 นางปิยมณฑ์  มณฑา
    12.2. กจิกรรมการจดัหาครอูตัราจา้งชัว่คราว 72,000 นางปิยมณฑ์  มณฑา
    12.3. กจิกรรมพฒันาบคุลากรในสถานศกึษา 8,000 นางปิยมณฑ์  มณฑา

รวม 0 0 82,000 0

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณปกีารศกึษา 
2562

งบประมาณปกีารศกึษา 
2563

ผู้รับผิดชอบ
รายหวั

กจิกรรม 
พฒันาผู้

เรยีน

รายหวั

กจิกรรม 
พฒันาผู้

เรยีน

13. โครงการพัฒนาระบบบริหารการเงินและพัสดุ นางสาวสณุสิา เขือ่นแกว้
    13.1. สาธารณูปโภค 60,000 80,000 นางปิยมณฑ์  มณฑา 

นางสาวสณุสิา เขือ่นแกว้
    13.2. กิจกรรมระบบบริหารการเงิน 3,000 นางสาวสณุสิา เขือ่นแกว้
    13.3. กิจกรรมงานพัสดุ 6,000 นางสาวรุจิรา  อักษร 

นายศุภชัย  พิสสมัย
รวม 66,000 0 83,000 0
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๓.๔. ฝ่ายบริหารทั่วไป 

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณปกีารศกึษา 
2562

งบประมาณปกีารศกึษา 
2563

ผู้รับผิดชอบ
รายหวั

กจิกรรม 
พฒันาผู้

เรยีน

รายหวั

กจิกรรม 
พฒันาผู้

เรยีน

14. โครงการประชุมผู้ปกครอง นางวิชชุดา   อาวรณ์
      14.1. กจิกรรมการประชมุผูป้กครองภาคเรยีนที ่1 
       14.2. กจิกรรมการประชมุผูป้กครองภาคเรยีนที ่2

1,000 นางวิชชุดา อาวรณ์

15. โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน งานธุรการ งาน
สารบรรณ

นางวิชชุดา   อาวรณ์

    15.1 จดัซือ้วสัดสุำนกังาน งานธรุการ งานสารบรรณ 25,000 นางวิชชุดา  อาวรณ์ 
นางดวงเดือน จิตรกล้า 
นางสาวชมพูเพ็ญ ศิริคาม 
นางสาวนภาพร  ดีมาก 
นางสาวดาราพร ดีมาก

16. โครงการพฒันาอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดลอ้ม นายวรวิทย์  โคตรศรีหา
    16.1. big cleaning day นายวรวิทย์  โคตรศรีหา
    16.2 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสถานที่ 60,000 นายชยันต์  ตื้อใจมา 

นายลิขิต ระวังใจ 
นายทองอยู่  ใจชื่นบาน 
นายปรีชา บุญยืน 
นายสายยุทธ ตั้งเชิง 

นายพันธ์ทิพย์  ตั้งอารมณ์
17. โครงการส่งเสริมสุขภาพ นางศุภพร  ทิศใหม่
    17.1. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ นางศุภพร  ทิศใหม่ 

นางสาวจินตนา ปันดี
    17.2. กิจกรรม อย.น้อย นางศุภพร  ทิศใหม่ 

นางสาวจินตนา ปันดี
    17.3. กิจกรรมด้านอาหารและนม นางศุภพร  ทิศใหม่ 

นางสาวจินตนา ปันดี 
นายณัฐกิจ  ผิวร่วมชาติ

    17.4. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ นางศุภพร  ทิศใหม่ 
นางสาวจินตนา ปันดี

    17.5. กิจกรรมสุขาน่าใช้ 4,000 นางศุภพร  ทิศใหม่ 
นางสาวจินตนา ปันดี 
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โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณปกีารศกึษา 
2562

งบประมาณปกีารศกึษา 
2563

ผู้รับผิดชอบ
รายหวั

กจิกรรม 
พฒันาผู้

เรยีน

รายหวั

กจิกรรม 
พฒันาผู้

เรยีน

    17.6. กิจกรรมฟันสวย ยิ้มใส 4,000 2,000 นางศุภพร  ทิศใหม่ 
นางสาวจินตนา ปันดี 
นายณัฐกิจ  ผิวร่วมชาติ

    17.7. กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน นางศุภพร  ทิศใหม่ 
นางสาวจินตนา ปันดี

    17.8. ยาสามัญประจำบ้าน 2,000 นางศุภพร  ทิศใหม่ 
นางสาวจินตนา ปันดี

    17.9. กิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น นางศุภพร  ทิศใหม่ 
นางสาวจินตนา ปันดี

     17.10. กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพนักเรียน 1,000 นายณัฐกิจ  ผิวร่วมชาติ 
นางศุภพร  ทิศใหม่ 
นางสาวจินตนา ปันดี

18. โครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข

นางชนนิกานต์ แสนปัญญา

    18.1. กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 1,000 นางชนนิกานต์ แสนปัญญา
    18.2. ลูกเสือต้านยาเสพติด 1,500 นายเศกสรรค์  อิทธิผล
    18.3. กิจกรรม ห้องเรียนอุ่นใจ นายณัฐกิจ  ผิวร่วมชาติ 

นางศุภพร  ทิศใหม่
    18.4. สรา้งภมูคิุม้กนั /เฝา้ระวงัและแกป้ญัหายาเสพตดิ 1,000 นางสุณิสา ระวังใจ
   18.5. กิจกรรมคลินิกเสมารักษ์ นายเศกสรรค์ อิทธิผล 

นายกำพล  คำปา
    18.6. กิจกรรมประเมินสถาศึกษาสีขาว 3,000 นางชนนิกานต์ แสนปัญญา
19. โครงการกิจกรรม TO BE NUMBER ONE นางศุภพร  ทิศใหม่
      19.1. อบรมใหค้วามรู ้การปอ้งกนัปญัหายาเสพตดิ สรุา และบหุรี่ 5,000 นางศุภพร ทิศใหม่ 

นางวิชชุดา อาวรณ์ 
ผู้บริหาร/ครูทุกคน 

     19.2. อบรมให้ความรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลุ่มเสี่ยงด้านยาเสพติด  
     19.3. อบรมใหค้วามรู ้เรือ่งเอดส ์โรคตดิตอ่ทาง
เพศสมัพนัธ์
     19.4. เรยีนรูว้นิยัจารจรและอบุตัเิหตทุีจ่ะเกดิขึน้
อยูต่ลอดเวลา
     19.5. เรียนรู้สภาพปัญหาเด็กติดเกมส์และการใช้
สื่อทางอินเตอร์เน็ตอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์
     19.6. การพฒันา EQ ซึง่จะชว่ยเสรมิสรา้งภมูคิุม้กนัทางจติ 
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โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณปกีารศกึษา 
2562

งบประมาณปกีารศกึษา 
2563

ผู้รับผิดชอบ
รายหวั

กจิกรรม 
พฒันาผู้

เรยีน

รายหวั

กจิกรรม 
พฒันาผู้

เรยีน

20. โครงการสง่เสรมิระบบประชาธปิไตยในโรงเรยีน นายเศกสรรค์  อิทธิผล
      กิจกรรมสภานักเรียน 1,500 นายเศกสรรค์  อิทธิผล 

นายศุภชัย  พิสสมัย 
นายชยันต์  ตื้อใจมา 
นายกำพล  คำปา 

นายวรวิทย์ โคตรศรีหา
21. พัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬา นายณัฐกิจ ผิวร่วมชาติ
    21.1. กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีนักเรียน 10,000 นายชยันต์  ตื้อใจมา 

นายลิขิต  ระวังใจ 
นายณัฐกิจ  ผิวร่วมชาติ 
นายกำพล คำปา

    21.2. กจิกรรม คดัเลอืกนกักฬีาตวัแทนโรงเรยีน
    21.3. จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 4,000
    21.4. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายนอก 20,000
22. พัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือ    
นักเรียนอย่างยั่งยืน

นางชนนิกานต์ แสนปัญญา

    22.1. กิจกรรมเติมเต็มศักยภาพครูเพื่อการ     
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นายเศกสรรค์ อิทธิผล 
นางศุภพร  ทิศใหม่

    22.2. กจิกรรมประชมุชัน้เรยีน 1/2563 นางชนนิกานต์ แสนปัญญา 
ครูประจำชั้น     22.3. กจิกรรมประชมุชัน้เรยีน ภาคเรยีนที ่2/2563

    22.4. เยี่ยมบ้าน 1,000
    22.5. กจิกรรมคดักรองและชว่ยเหลอืนกัเรยีน 2,000
    22.6. กิจกรรมประกันอุบัติเหตุผู้เรียน 13,000 นางปิยมณฑ์  มณฑา
    22.7. กิจกรรมงานปกครอง 2,000 นายอุดม  แหลมจริง 

นายเศกสรรค์ อิทธิผล 
นายวรวิทย์  โคตรศรีหา

    22.8. กิจกรรมงานแนะแนว 1,000 นางชนนกิานต ์แสนปญัญา 
ครูประจำชั้น

23.  แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

นายอุดม  แหลมจริง 
นายศุภชัย  พิสสมัย

    23.1 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น - - 500 - นายอุดม  แหลมจริง 
นายศุภชัย  พิสสมัย 
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๓.๕. โครงการพิเศษตามนโยบายรัฐบาล งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณปกีารศกึษา 
2562

งบประมาณปกีารศกึษา 
2563

ผู้รับผิดชอบ
รายหวั

กจิกรรม 
พฒันาผู้

เรยีน

รายหวั

กจิกรรม 
พฒันาผู้

เรยีน

24. นาฏศิลป์ นางศุภพร  ทิศใหม่
    24.1. จัดซื้ออุปกรณ์การแสดงนาฏศิลป์ - 1,000 - นางวราภรณ์  วงศ์ดวงใส 

นางชนนิกานต์ แสนปัญญา
    24.2. ฝึกซ้อมรำวงมาตรฐาน - - - - นางวราภรณ์  วงศ์ดวงใส 

นางชนนิกานต์ แสนปัญญา 
นางศุภพร ทิศใหม่

    24.3. กิจกรรมแต่งหน้า ทำผม - 1,000 - นางศุภพร ทิศใหม่
25. สถานศึกษาปลอดบุหรี่ 500 นายชยันต์  ตื้อใจมา

รวม 108,000 0 58,000 2,000

โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณปกีารศกึษา 

2562
งบประมาณปกีารศกึษา 

2563
ผู้รับผิดชอบ

รายหวั
กจิกรรม 
พฒันาผูเ้รยีน

รายหวั
กจิกรรม 
พฒันาผูเ้รยีน

26. โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง นายสิริวัฒน์  หลู่โน
    26.1 อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 3 17,200 นางสาวรุจิรา  อักษร
    26.2 ประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6 14,600 นางศภุพร  ทศิใหม่
    26.3 มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2 8,800 นางสุณิสา ระวังใจ
    26.4 มัธยมศึกษาปีที่  3 25,000 นางสาวสพุรรษา ชมภู
27. โครงการกิจกรรมลดเวลาเรียน/ชุมนุม นายสิริวัฒน์  หลู่โน
    27.1 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู/้ชุมนุม 8,840 นายสิริวัฒน์  หลู่โน 

นางสาวสุพรรษา  ชมภู
27. พัฒนาศักยภาพระบบ ICT นางชนนกิานต ์  แสนปญัญา
    28.1. กิจกรรม ICT ในห้องเรียน 6,000 นางชนนกิานต ์แสนปญัญา 

นายเศกสรรค ์อทิธผิล 
นายวรวทิย ์ โคตรศรหีา 
นายณฐักจิ ผวิรว่มชาติ

    28.2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ ICT 
(นักเรียนแกนนำ) โรงเรียนในด้านการจัดการและใช้สื่อ
เทคโนโลยี 

1,000 นางชนนกิานต ์ แสนปญัญา 
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โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณปกีารศกึษา 

2562
งบประมาณปกีารศกึษา 

2563
ผู้รับผิดชอบ

รายหวั
กจิกรรม 
พฒันาผูเ้รยีน

รายหวั
กจิกรรม 
พฒันาผูเ้รยีน

29. Zero Waste School นายศภุชยั  พสิสมยั
    29.1 สร้างถังขยะ ตามอาคารเรียน 
    29.2 จัดทำธนาคารขยะ 
    29.3 กิจกรรมตาวิเศษ 
    29.4 จัดเวรทำความสะอาด 
    29.5 จัดนักเรียนดูแลถังขยะ แต่ละถัง 
    29.6 จัดสานไม้ไผ่บริเวณรอบต้นไม้ 
    29.7 จัดช่องระยายน้ำ ร้านค้า

3,000 นายศภุชยั พสิสมยั 
นายเศกสรรค ์ อทิธผิล 
นายชยนัต ์ ตือ้ใจมา 
นายลขิติ  ระวงัใจ

30. สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นางสาวสพุรรษา ชมภู
      30.1 การดำเนินกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ใน
โรงเรียน

4,000 นางสาวสพุรรษา ชมภ ู
นายสริวิฒัน ์หลูโ่น 
นางสาวปารชิาต ิขตัตระกลู 
ครปูระจำชัน้

31. ลูกเสือ-เนตรนารี นายเศกสรรค ์อทิธผิล

    31.1. กจิกรรมวนัสถาปนาลกูเสอื/พธิทีบทวนคำปฏญิาณ 500

นายเศกสรรค ์อทิธผิล 
นายกำพล  คำปา 

นายณฐักจิ  ผวิรว่มชาต ิ
นายชยนัต ์ ตือ้ใจมา

    31.2. กิจกรรมพิธีถวายราชสดุด ี 500 นายเศกสรรค ์อทิธผิล
    31.3. กิจกรรมเดินทางสำรวจลูกเสือสำรอง 4,000 นายเศกสรรค ์อทิธผิล 

ครกูจิกรรมลกูเสอื 
ทกุระดบัชัน้

    31.4 กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม
ของลูกเสือสามัญ,สามัญรุ่นใหญ่   20,000

32.  โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ นายอุดม แหลมจริง
      32.1.  กจิกรรมวนัสำคญัทางศาสนา (วนัวสิาขบชูา    
วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา ฯลฯ)

3,000 นายอุดม  แหลมจริง 
นายศุภชัย  พิสสมัย

      32.2.  กิจกรรมพิธีไหว้ครู 1,500 นายศุภชัย พิสสมัย 
นายกำพล คำปา

      32.3. กิจกรรมวันสุนทรภู่ 1,200 นางสาวสพุรรษา ชมภู
      32.4. กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 1,000 นางสาวสพุรรษา ชมภ ู

นางสาวจินตนา ปันดี
      32.5. กิจกรรมวันอาเซียน 1,000 นายอุดม  แหลมจริง 

นายศุภชัย  พิสสมัย 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)            19



3.6 โครงการพิเศษ  

โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณปกีารศกึษา 

2562
งบประมาณปกีารศกึษา 

2563
ผู้รับผิดชอบ

รายหวั
กจิกรรม 
พฒันาผูเ้รยีน

รายหวั
กจิกรรม 
พฒันาผูเ้รยีน

      32.6. กจิกรรมสปัดาหว์ทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร์ 2,000 นายสิริวัฒน์  หลู่โน 
นางสาวสณุสิา เขือ่นแกว้ 
นางสาวปารชิาต ิขตัตระกลู

      32.7. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

500 นายอุดม  แหลมจริง 
นายศุภชัย  พิสสมัย

      32.8.  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์น้อย 1,000 นางวราภรณ ์ วงคด์วงใส
      32.9. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2,000 นางสาวรุจิรา  อักษร 

นางสาวพิมพาพร วังท่า
      32.10.  กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระปมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

500 นายอุดม  แหลมจริง 
นายศุภชัย  พิสสมัย

      32.11. กิจกรรมวันคริสต์มาส 2,000 นางศุภพร  ทิศใหม่ 
นายวรวทิย ์ โคตรศรหีา 
นางสาวรุจิรา  อักษร

      32.12. กิจกรรมแห่งความสำเร็จ 8,000 นางสาวสพุรรษา ชมภ ู
นายอุดม แหลมจริง 
นางวราภรณ ์วงศด์วงใส 
นางสาวสณุสิา เขือ่นแกว้

      32.13. วันสถาปนาโรงเรียน 2,000 นายอุดม  แหลมจริง 
นายวรวิทย์  โคตรศรีหา

      32.14 วันเด็กแห่งชาติ 5,000 นางวิชชุดา อาวรณ์
รวม 9,700 0 16,000 118,440

โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณปกีารศกึษา 2562 งบประมาณปกีารศกึษา 

2563
ผู้รับผิดชอบ

รายหวั
กจิกรรม 
พฒันาผูเ้รยีน

รายหวั
กจิกรรม 
พฒันาผูเ้รยีน

33. ตอบสนองกิจกรรม/โครงการพิเศษ นายสิริวัฒน์ หลู่โน
    33.1. สนบัสนนุโครงการ/กจิกรรมพเิศษตา่งๆ 1,770.74 54,641.22 204,682.92 นายสิริวัฒน์ หลู่โน

รวม 1,770.74 54,641.22 204,682.92 0.00
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สรุปประมาณการงบประมาณ 

 รายละเอียดงบประมาณคงเหลือปีการศึกษา ๒๕๖2 
  งบอุดหนุนรายหัว ปีงบประมาณ 2563 จำนวน  258,276.96 บาท (ใช้ได้ถึง 30 ก.ย. 2564) 
  งบพัฒนาผู้เรียน ปีงบประมาณ 2562   จำนวน 48,555 บาท (ใช้ได้ถึง 30 ก.ย. 2563) 
  งบพัฒนาผู้เรียน ปีงบประมาณ 2563   จำนวน 69,070 บาท (ใช้ได้ถึง 30 ก.ย. 3564) 

งบต่างๆ

งบประมาณ 
ปกีารศกึษา 

2562

จดัสรรตาม

โครงการ
คงเหลอื

งบประมาณ 
ปกีารศกึษา 

2563

จดัสรรตาม

โครงการ
คงเหลอื

เงินอุดหนุนรายหัว 258,276.96258,276.96 0.00 606,200.00 606,200.00 0.00
เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 117,625.00117,625.00 0.00 135,440.00 135,440.00 0.00
เงนิ เรยีนฟร ี15 ป ี 
 (อปุกรณ+์เสือ้ผา้)

171,280

เงิน เรียนฟร ี15 ปี  
(หนังสือเรียน)

155,552

รวม 375,901.96375,901.96 0 1,068,472 741,640
รวมทั้งสิ้น 1,117,541.96

ฝ่ายต่างๆ งบประมาณปกีารศกึษา 2563 รอ้ยละ

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 718,541.96 64.30
ฝ่ายบริหารงานบุคคล 82,000.00 7.34
ฝ่ายบริหารงานการเงินและพัสดุ 149,000.00 13.33
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 168,000.00 15.03

รวมทั้งสิ้น 1,117,541.96 100.00
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ประมาณการรายละเอียดเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจำปีการศึกษา 2563 
1. เงินอุดหนุนรายหัว ปีการศึกษา 2563 

2. เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 

3 .เงิน เรียนฟรี 15 ปี  ปีการศึกษา 2563 
 อุปกรณ์การเรียน  อนุบาล 100*2 = 200 , ประถม 195*2 = 390 , มัธยมต้น 210*2 = 420 
 ค่าเสื้อผ้านักเรียน  อนุบาล 300 , ประถม 360 , มัธยมต้น 450 

ค่าหนังสือเรียน 

ระดับชั้น จำนวนเงิน/ปีการศึกษา จำนวนนักเรียน รวมทั้งสิ้น

อนุบาล 1,700 32 54,400
ประถม 1,900 127 241,300
มัธยมต้น 3,500 69 241,500

1000 69 69,000
รวมทั้งสิ้น 228 606,200

ระดับชั้น จำนวนเงิน/ปีการศึกษา จำนวนนักเรียน รวมทั้งสิ้น

อนุบาล 215*2 32 13,760
ประถม 240*2 127 60,960
มัธยมต้น 440*2 69 60,720

รวมทั้งสิ้น 228 135,440

ระดับชั้น ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเสื้อผ้านักเรียน รวมทั้งสิ้น

อนุบาล 6,400 9,600 16,000
ประถม 49,530 45,720 95,250
มัธยมต้น 28,980 31,050 60,030
รวมทั้งสิ้น 84,910 86,370 171,280

ชั้น งบจัดสรร/คน จำนวนนักเรียน รวม

อ.2 200 20 4,000
อ.3 200 12 2,400
ป.1 625 16 10,000
ป.2 619 17 10,523
ป.3 622 21 13,062
ป.4 673 23 15,479
ป.5 806 25 20,150
ป.6 818 25 20,450
ม.1 764 25 19,100
ม.2 877 19 16,663
ม.3 949 25 23,725

รวม 155,552
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จำนวนนักเรียนโรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน ปีการศึกษา 2563

   

   ลงชื่อ                                      ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงานวิชาการ 
                  (นายสิริวัฒน์  หลู่โน) 

   ลงชื่อ                                      ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
                   (นางวิชชุดา  อาวรณ์) 

   ลงชื่อ                                    ผู้ช่วยอำนวยการฝ่ายบริหารงานเงินและพัสดุ 
                    (นางสุณิสา ระวังใจ) 

   ลงชื่อ                 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล 
                 ( นางปิยมณฑ์  มณฑา ) 

   ลงชื่อ                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่งามวิทยา 
                   ( นายเสวก  จัดสวย ) 

   ลงชื่อ                                      ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ 
           ( นายติ๊บ  บุญยืน )

ชั้น จำนวนนักเรียน รวม

อนุบาล 2 20 32
อนุบาล 3 12

ประถมศึกษาปีที่ 1 16 127
ประถมศึกษาปีที่ 2 17
ประถมศึกษาปีที่ 3 21
ประถมศึกษาปีที่ 4 23
ประถมศึกษาปีที่ 5 25
ประถมศึกษาปีที่ 6 25
มัธยมศึกษาปีที่ 1 25 69
มัธยมศึกษาปีที่ 2 19
มัธยมศึกษาปีที่ 3 25

รวม 228
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โครงการที่ 1   :  พัฒนาศักยภาพงานวิชาการ 
สอดคลอ้งกบัเปา้ประสงค ์:  ข้อที่ 1   ทุกห้องเรียนมีมุมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
      ข้อที่ 4  ครูมีสื่อการผลิตสื่อ นวัตกรรม และใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
                 อย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ชิ้น  
      ข้อที่ 13 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม  
                  และสติปัญญาที่สมดุล เหมาะสมกับสังคม วัย และการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
        ข้อที่ 18 ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และ 
                                              ทักษะการใช้เทคโนโลยี ที่เหมาะสมช่วงวัย 
      ข้อที่ 19 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คิดเป็น ทำเป็น  
                                              แก้ปัญหาเป็น มีทักษะการใช้เทคโนโลยี มีความสามารถในการสื่อสารและ 
                                              สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 
ลักษณะโครงการ  :  ต่อเนื่อง 
ฝ่ายงาน   :  วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ        :  นายสิริวัฒน์  หลู่โน 
      นางสาวสุพรรษา  ชมภู 

สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน/ประเดน็พจิารณา ตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
 มาตรฐานที่ 1 คณภาพผู้เรียน 
   ประเด็นพิจารณาที่ 1.1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ประเด็นพิจารณาที่ 1.2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
             ประเด็นพิจารณาที่ 2.3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม 
      หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
   ประเด็นพิจารณาที่ 2.5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
      อย่างมีคุณภาพ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   ประเด็นพิจารณาที่ 3.1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ 
      นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
   ประเด็นพิจารณาที่ 3.2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้
   ประเด็นพิจารณาที่ 3.3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
   ประเด็นพิจารณาที่ 3.4. ตรวจสอบและประเมนิผูเ้รยีนอยา่งเปน็ระบบ และนำผลมาพฒันาผูเ้รยีน 
   ประเด็นพิจารณาที่ 3.5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ 
      ปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้
ระยะเวลาดำเนินการ   :  เมษายน 2563  ถึง เมษายน 2564 
______________________________________________________________________________________ 
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หลักการและเหตุผล 
 งานวิชาการถือเป็นงานหลักในการพัฒนาโรงเรียน  ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะต้องให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติงานประจำปี  หลักสูตรของสถานศึกษา สมรรถนะของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน    
 ฝ่ายวิชาการโรงเรียนไผ่งามวิทยา จึงให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาและส่งเสริมทักษะทางวิชาการ เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น 
  
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 2. เพื่อให้ครูมีสื่อและทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
 3. เพื่อให้ครูมีการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลทุกรายวิชา 
 4. เพื่อให้ครูมีการจัดทำรายงานเอกสารการศึกษา (ปพ.1, ปพ.2, ปพ.3, ปพ.5, ปพ.6) 

เป้าหมาย 
 เชิงคุณภาพ 
  1. โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  2. ครูมีการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 
  3. ครูมีความรู้ความเข้าใจในการวัดและประเมินผล 
  4. ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำรายงานเอกสารการศึกษา (ปพ.๕, ปพ.๖) 
  5. โรงเรียนมีการจัดทำรายงานเอกสารการศึกษา (ปพ.1, ปพ.2, ปพ.3) ที่ถูกต้องตามระเบียบ 
   
 เชิงปริมาณ 
  1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา 

2. ครูทุกคนมีสื่อและมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
  3. ครูทุกคนมีการวัดและประเมินผลในทุกรายวิชาที่สอน 
  4. ครูทุกคนจัดทำรายงานเอกสารการศึกษา (ปพ.5, ปพ.6) 
  5. โรงเรียนมีการจัดทำรายงานเอกสารการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.1, ปพ.3)   
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 (ปพ.1, ปพ.2, ปพ.3)  ทุกคน 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม/งาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1. วางแผนดำเนินการ (P) 
    1.1 ศกึษานโยบายโรงเรยีนในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ 
    1.2 ศึกษาผลการดำเนินการฯในปีที่ผ่านมา 
    1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาโครงการ 
    1.4 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
    1.5  ขอนุมัติโครงการ 
    1.6 แต่งตั้งคณะทำงาน 
    1.7 จัดทำปฏิทินงาน 
    1.8 ประชุมชี้แจง

เมษายน - 
มิถุนายน 
2563

- สิริวัฒน์  หลู่โน 
สุพรรษา  ชมภู

2. ดำเนินการตามแผน (D) 
    ดำเนินกิจกรรมตามโครงการดังต่อไปนี้ กรกฎาคม 

2563 – 
เมษายน 
2564

   2.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 2,000 สพุรรษา ชมภู

   2.2 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 87,256 สริวิฒัน ์ หลูโ่น

   2.3 กิจกรรมงานวัดผลและประเมินผล 35,500 สริวิฒัน ์ หลูโ่น/ 
สพุรรษา ชมภู

3. ติดตาม/ตรวจสอบการดำเนินโครงการ (C) 
    ติดตาม  นเิทศ  และตรวจสอบผลการดำเนนิงานเปน็ระยะ ๆ  
เพือ่ทราบปญัหา อปุสรรค หรอืความกา้วหนา้ของการ
ดำเนินงาน

เมษายน 
2564

- สิริวัฒน์  หลู่โน 
สุพรรษา  ชมภู

4. การปรบัปรงุแกไ้ขการดำเนนิโครงการครัง้ตอ่ไป (A) 
   4.1. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 
   4.2. นำผลการดำเนินงานไปวางแผนพัฒนาต่อไป

เมษายน 
2564

- สิริวัฒน์  หลู่โน 
สุพรรษา  ชมภู

รวม 122,256
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การประเมินผล 
ประเด็นการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ประเมินผล เกณฑ์การประเมิน (ค่าเป้าหมาย)

เชิงปริมาณ 
  1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา 
  2. ครูทุกคนมีสื่อและมีการจัด    
กิจกรรมการเรยีนการสอนทีห่ลากหลาย 
  3. ครทูกุคนมกีารจดัการเรยีนการสอน 
การวดัและประเมนิผลในทกุรายวชิาทีส่อน 
  4. ครูทุกคนจัดทำรายงานเอกสาร
การศึกษา (ปพ.5, ปพ.6) 
   5. โรงเรียนมีการจัดทำรายงาน
เอกสารการศึกษาให้กับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ ๖ (ปพ.1, ปพ.3)   
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 
(ปพ.1, ปพ.2, ปพ.3)  ทุกคน

1. หลักสูตรสถานศึกษา 
2. แบบนิเทศการสอน/
แบบสอบถาม 
3. แบบสรปุการวดัผลประเมนิผล 
ปลายปีการศึกษา 
4. ปพ.5, ปพ.6 
5. ปพ.1, ปพ.2, ปพ.3

1. ร้อยละ 100 
2. ร้อยละ 100 ของครูทุกคนมีสื่อและ
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

หลากหลาย 
3. ร้อยละ 100 ของครูทุกคนมีการวัด
และประเมินผลในทุกรายวิชาที่สอน 
4. ร้อยละ 100 ของครทูกุคนจดัทำรายงาน
เอกสารการศึกษา (ปพ.5, ปพ.6) 
5. ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้น  
ประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบการศึกษา  
ได้รับเอกสารการศึกษา (ปพ.1) ทุกคน

เชิงคุณภาพ 
  ๑. โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตร  
สถานศึกษา 
  ๒. ครมูกีารพฒันาเทคนคิการจดัการเรยีนรู ้
  ๓. ครูมีความรู้ความเข้าใจในการวัด
และประเมินผล 
  ๔. ครมูคีวามรูค้วามเขา้ใจในการจดัทำ
รายงานเอกสารการศกึษา (ปพ.๕, ปพ.๖) 
  ๕. โรงเรียนมีการจัดทำรายงาน  
เอกสารการศกึษา (ปพ.๑, ปพ.๒, ปพ.๓) 
ที่ถูกต้องตามระเบียบ

แบบรายงาน 
แบบประเมินโครงการ

1. มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2. ครูมีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
3. ครูสามารถวัดและประเมินผล 
ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบการวัดและ

ประเมินผล 
4. ครสูามารถจดัทำรายงานเอกสาร  การ
ศกึษา (ปพ.5, ปพ.6) ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
5. มีการจัดทำรายงานเอกสารการศึกษา 
(ปพ.1, ปพ.2, ปพ.3) ทีถ่กูตอ้งตามระเบยีบ
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โครงการที่ 2   : โครงการเรียนรู้เสริมปัญญาพัฒนาศักยภาพ 
สอดคลอ้งกบัเปา้ประสงค ์: ข้อที่ 6 ครูและวิทยากรภายนอกร่วมกันจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     ข้อที่ 12  ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม  
         และสติปัญญาที่สมดุล เหมาะสมกับสังคม วัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
        ข้อที่ 18 ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และ 
                                              ทักษะการใช้เทคโนโลยี ที่เหมาะสมช่วงวัย 
      ข้อที่ 19 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คิดเป็น ทำเป็น  
                                              แก้ปัญหาเป็น มีทักษะการใช้เทคโนโลยี มีความสามารถในการสื่อสารและ 
                                              สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 
ลักษณะโครงการ  :  ต่อเนื่อง 
ฝ่ายงาน   :  วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ        :  นายสิิริวัฒน์  หลู่โน 
               นางสุณิสา  ระวังใจ 
      นางสาวรุจิรา  อักษร 
       นางสาวสุพรรษา  ชมภู 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน/ประเดน็พจิารณา ตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
 มาตรฐานที่ 1 คณภาพผู้เรียน 
   ประเด็นพิจารณาที่ 1.1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ประเด็นพิจารณาที่ 1.2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ประเด็นพิจารณาที่ 2.2. มีบระบบหริการการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
             ประเด็นพิจารณาที่ 2.3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม 
      หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
   ประเด็นพิจารณาที่ 2.5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
      อย่างมีคุณภาพ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   ประเด็นพิจารณาที่ 3.1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ 
      นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
   ประเด็นพิจารณาที่ 3.2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้
ระยะเวลาดำเนินการ   :  เมษายน 2563  ถึง เมษายน 2564 
______________________________________________________________________________________ 

หลักการและเหตุผล 
 แนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้กำหนดให้สถานศึกษายึดหลักการจัดการศึกษา
ให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ดี และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด การจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
 โครงการเรยีนรูเ้สรมิปญัญาพฒันาศกัยภาพ เปน็โครงการทีส่ง่เสรมิสนบัสนนุใหน้กัเรยีนในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
มีความเป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพและมีสุนทรียภาพด้านตรี กีฬา ศิลปะการแสดงตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ได้
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ใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความถนัดและความสนใจใน        
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับภาค(ประเทศ) 
 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนไผ่งามวิทยาได้ดำเนินการส่งเสริมความเป็นเลิศในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง พบว่านักเรยีน
ประสบความสำเรจ็ในการเขา้รว่มการแขง่ขนัศลิปหตัถกรรมในปกีารศกึษาทีผ่า่นมา นกัเรยีนมกีารใชเ้วลาวา่งอย่างเกิด  
ประโยชน์สูงสุด และเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลเรื่อง “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อ
ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาและเข้ารับการฝึกซ้อม เพื่อเข้าแข่งขันทักษะ
วิชาการทุกระดับ 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาและเข้ารับการฝึกซ้อมเพื่อเข้า
แข่งขันทักษะวิชาการทุกระดับ 

เป้าหมาย 
 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนที่มีความสามารถตามกลุ่มสาระได้เข้าร่วมการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการ 

 เชิงปริมาณ 
  รอ้ยละของนกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มการประกวดและแขง่ขนัทษัะวชิาการระดบัตา่งๆไดร้บัรางวลัในระดบั
เหรยีญทอง 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม/งาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1. วางแผนดำเนินการ (P) 
    1.1. ศกึษานโยบายโรงเรยีนในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ 
    1.2. ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 
    1.3. ศกึษาบรบิทและสภาพความเปน็ไปไดใ้นการ
พัฒนาโครงการ 
    1.4. จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อคณะกรรมการ

เมษายน 
2563

- สิริวัฒน์ หลู่โน 
ครูทุกคน

2. ดำเนินการตามแผน (D) 
    ดำเนินกิจกรรมตามโครงการดังต่อไปนี้ 
       2.2  กจิกรรมการแขง่ขนังานศลิปะหตัถกรรมนกัเรยีน

เมษายน 
2563 – 
เมษายน 
2564

90,000 สิริวัฒน์  หลู่โน 
รุจิรา  อักษร 
สุณิสา ระวังใจ 
สุพรรษา ชมภู

3. ติดตาม/ตรวจสอบการดำเนินโครงการ (C) 
    ติดตาม  นเิทศ  และตรวจสอบผลการดำเนนิงานเปน็ระยะ ๆ  
เพือ่ทราบปญัหา อปุสรรค หรอืความกา้วหนา้ของการ
ดำเนินงาน

เมษายน 
2563 – 
เมษายน 
2564

- สิริวัฒน์  หลู่โน 
รุจิรา  อักษร 
สุณิสา ระวังใจ 
สุพรรษา ชมภู

4. การปรบัปรงุแกไ้ขการดำเนนิโครงการครัง้ตอ่ไป (A) 
   4.1. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 
   4.2. นำผลการดำเนินงานไปวางแผนพัฒนาต่อไป

เมษายน 
2564

- สิริวัฒน์  หลู่โน 
รุจิรา  อักษร 
สุณิสา ระวังใจ 
สุพรรษา ชมภู

รวม 90,000

 

        แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน               31





โครงการที่ 3   :  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (ห้องสมุด) 
สอดคลอ้งกบัเปา้ประสงค ์: ข้อที่ 3 จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ  :  ต่อเนื่อง 
ฝ่ายงาน   :  วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ        :  นางสาวพิมพาพร วังท่า 
      นางสาวสุพรรษา  ชมภู 
      นางสาวปาริชาติ  ขัตตระกูล 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน/ประเดน็พจิารณา ตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ประเด็นพิจารณาที่ 2.5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
      อย่างมีคุณภาพ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   ประเด็นพิจารณาที่ 2.2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้

ระยะเวลาดำเนินการ   :  เมษายน 2563  ถึง เมษายน 2564 
______________________________________________________________________________________ 

หลักการและเหตุผล 
 พระราชบญัญตักิารศกึษา พทุธศกัราช 2542 มาตรา 25 ใหส้ถานศกึษาจดัตัง้แหลง่เรยีนรูต้ลอดชวีติทกุรปูแบบ
อย่างพอเพยีงและมปีระสทิธภิาพ โรงเรยีนไผง่ามวทิยาไดเ้หน็ความสำคญัของารอา่น ซึง่มคีวามสำคญัอยา่งมากในการเรยีนรู ้
ทั้งที่เปน็การเรยีนรูท้างวชิาการและการรบัรูข้า่วสารขอ้มลูตา่ง ๆ ซึง่เปน็จดุมุง่หมายสำคญัประการหนึง่ของการจดัการศกึษา 
และการพฒันาคณุภาพของประชากร แตป่จัจบุนันกัเรยีนสว่นใหญย่งัไมม่นีสิยัรกัการอา่น และไมรู่จ้กัใชก้ารอา่นเพือ่พฒันาจิตใจ       
ของตนเอง จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการห้องสมุด ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อเป็นแรงกระตุ้น จูงใจ     
เสริมความรู้สึกให้นักเรียนม ี ความสนใจที่จะเข้ามาค้นคว้าหาความรู้ และร่วมกิจกรรม เป็นการสนับสนุนการเรียนการ
สอนให้นักเรียนรู้จักแสวงหาข้อมูลได้ด้วยตัวเอง รู้จักค้นคว้า ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างมีความสุข  ห้องสมุดเป็นศูนย์รวมแหล่ง
เรียนรู้ที่สำคัญในสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ 
 1. ห้องสมุดมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 2. มีบริการยืม-คืน หนังสือและมีบรรยากาศเหมาะแก่การค้นคว้า 
 3 ปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
 4. นักเรียน ครู ชุมชน สามารถค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือในหมวดหมู่ต่าง ๆ ได้ 
 5. นักเรียน มีความสนใจในการเข้าใช้บริการห้องสมุดมากยิ่งขึ้น 
 6. นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านการอ่าน การเขียน จากกิจกรรมของสมุด 
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เป้าหมาย 
 เชิงคุณภาพ 
  มีระบบข้อมูลหนังสือ  ระบบยืม – คืน ที่มีประสิทธิภาพ 
  
 เชิงปริมาณ 
  ร้อยละของนักเรียนที่ใช้บริการห้องสมุด 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม/งาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1. วางแผนดำเนินการ (P) 
    1.1. ศกึษานโยบายโรงเรยีนในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ 
    1.2. ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 
    1.3. ศึกษาบรบิทและสภาพความเปน็ไปไดใ้นการ
พฒันาโครงการ 
    1.4 จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อคณะกรรมการ

เมษายน 
2563

- สุพรรษา  ชมภู 
ปาริชาติ  ขัตตระกูล 
พิมพาพร  วังท่า 

2. ดำเนินการตามแผน (D) 
    ดำเนินกิจกรรมตามโครงการดังต่อไปนี้ 
       2.1 รักการอ่าน

มิถุนายน 
2563 – 
เมษายน 
 2564

1,000 สุพรรษา  ชมภู 
ปาริชาติ  ขัตตระกูล 
พิมพาพร  วังท่า 

3. ติดตาม/ตรวจสอบการดำเนินโครงการ (C) 
    ติดตาม  นเิทศ  และตรวจสอบผลการดำเนนิงานเปน็ระยะ ๆ  
เพือ่ทราบปญัหา อปุสรรค หรอืความกา้วหนา้ของการ
ดำเนินงาน

เมษายน 
2563 – 
เมษายน 
2564

- สุพรรษา  ชมภู 
ปาริชาติ  ขัตตระกูล 
พิมพาพร  วังท่า 

4. การปรบัปรงุแกไ้ขการดำเนนิโครงการครัง้ตอ่ไป (A) 
   4.1. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 
   4.2. นำผลการดำเนินงานไปวางแผนพัฒนาต่อไป

เมษายน 
2564

- สุพรรษา  ชมภู 
ปาริชาติ  ขัตตระกูล 
พิมพาพร  วังท่า 

รวม 1,000
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โครงการที่ 4   : พัฒนาระบบประกันคุณภาพทางการศึกษาภายในสถานศึกษา 
สอดคล้องกับเป้าประสงค์ : ข้อที่ 1 ถึง 19 
ลักษณะโครงการ  :  ต่อเนื่อง 
ฝ่ายงาน   :  วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ        :  นายสิิริวัฒน์  หลู่โน 
      นางสาวสุพรรษา ชมภู 
      ครูทุกคน 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน/ประเดน็พจิารณา ตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ประเด็นพิจารณาที่ 2.1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
   ประเด็นพิจารณาที่ 2.2. มีบระบบหริการการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ระยะเวลาดำเนินการ   :  เมษายน 2563  ถึง เมษายน  2564 
________________________________________________________________________________ 
หลักการและเหตุผล 
 ในยุคโลกาภิวัตน์ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็วมีผลกระทบต่อ  
การดำเนินชีวิตของแต่ละคนอย่างมาก บุคคลจำต้องมีการพัฒนาตนเอง ให้มีความรู้ ความคิดและทักษะชีวิตเพื่อให้ 
สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  สถานศึกษาถือเป็นองค์กรหลักในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อ
พัฒนาประเทศชาติให้ก้าวเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ  
 สถานศึกษาจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเองในด้านต่าง ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับเปลี่ยนองค์กรให้      
มีความคล่องตัวสูงมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยอาศัยสื่อ เครื่องมือเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัยมาช่วยใน
การบริหารจัดการ มีการส่งเสริมบุคลากรของสถานศึกษาให้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีระบบประกันคุณภาพที่มี
มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพและประชาสัมพันธ์การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแก่ผู้ปกครองและ 
สาธารณชนอยู่เสมอ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพทั้งตัวผู้สอนและผู้เรียนให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น จึงจำเป็นต้อง          
จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพให้สูงยิ่งขึ้น  
 ดังนั้น งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนไผ่งามวิทยา จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพ 
บุคลากรครู และนักเรียนภายในระยะเวลาตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 จนถึง เดือนมีนาคม 2564 ซึ่งมีเป้าหมายและ    
ตัวชี้วัดตามที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละกิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 2.  เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

เป้าหมาย  
 เชิงคุณภาพ 
  1. สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วนพร้อมสำหรับการบริหาร 
  2. สถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 
  3. สถานศึกษาได้รับการรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
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 เชิงปริมาณ 
  ร้อยละการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรโรงเรียนไผ่งามวิทยา 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม/งาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1. วางแผนดำเนินการ (P) 
    1.1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
    1.2  ขอนุมัติโครงการ 
    1.3. แต่งตั้งคณะทำงาน 
    1.4. จัดทำปฏิทินงาน 
    1.5. ประชมุคณะกรรมการเพือ่วางแผนการดำเนนิการ 
เพื่อทบทวนมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

เมษายน 
2563 -   
พฤษภาคม 

2564

-  สิริวัฒน์ หลู่โน 
สุพรรษา ชมภู 
ครูทุกคน

2. ดำเนินการตามแผน (D) 
กิจกรรมที่ 1  ทบทวนมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 
กิจกรรมที่ 2 จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 4 จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน และการประชาสัมพันธ์การ
จัดการศึกษาในหลากหลายรูปแบบ 
กิจกรรมที่ 5 ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 6 นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน 
และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
กิจกรรมที่ 7 จัดระบบการบริหารงบประมาณแบบมุ่ง
เน้นผลงาน ตามมาตรฐาน

เมษายน 
2563 -   
เมษายน 
2564

3,000  สิริวัฒน์ หลู่โน 
สุพรรษา ชมภู 
ครูทุกคน

3. ติดตาม/ตรวจสอบการดำเนินโครงการ (C) 
    3.1 วิเคราะห์/สรุปผลการดำเนินงาน 
    3.2 ประเมินนวัตกรรมการจัดการศึกษา

เมษายน 
2563 -   
เมษายน 
2564

สิริวัฒน์ หลู่โน 
ครูทุกคน 
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โครงการที่ 5    : ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน 
สอดคล้องกับเป้าประสงค์ : ข้อที่ 13  ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ในระดับดีขึ้นไป 
      ข้อที่  14  ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไปต้องอ่านคล่อง เขียนคล่อง 
          อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
      ข้อที่  15  ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้าน 
           เหตุผล ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดเพิ่มขึ้น 
      ข้อที่ 16  ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
          จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น 
ลักษณะโครงการ  :  ต่อเนื่อง 
ฝ่ายงาน   :  วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ        :  นายสิิริวัฒน์  หลู่โน 
      นางสาวพิมพาพร  วังท่า 
      นางสุณิสา   ระวังใจ 
      นางสาวสุพรรษา  ชมภู 
      นางวิชชุดา อาวรณ์ 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน/ประเดน็พจิารณา ตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
 มาตรฐานที่ 1 คณภาพผู้เรียน 
   ประเด็นพิจารณาที่ 1.1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ประเด็นพิจารณาที่ 1.2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ระยะเวลาดำเนินการ   :  เมษายน 2563  ถึง เมษายน 2564 
________________________________________________________________________________ 
หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ในระดับต่างๆ ทั้งในระดับชาติ O-Net , NT , ระดับเขตพื้นที่(Las) ปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งในภาพรวม 
ระดับชาติ ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ำและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับต่างๆ ทั้งใน
ระดับชาติ O-Net , NT , ระดับเขตพื้นที(่Las) ของเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเมืองมายเมื่อเทียบกับระดับจังหวัด และระดับ
ประเทศก็ยังอยู่ในระดับที่ต่ำไม่เป็นที่พอใจของผู้บริหาร  
 เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น โรงเรียนไผ่งามวิทยา  ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญ
ของการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน และนอกการพัฒนาด้านต่างๆ  อันได้แก่ การพัฒนาทางด้านจิตใจ  ร่างกาย  
สังคม  สติปัญญา  และให้ก้าวทันต่อเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการใหม่ๆ  เพื่อนำมาประยุกต์
ปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน ์ เปน็การพฒันาการศกึษาของชาตติามแนวทางปฏริปูการศกึษาโดยตรงจงึไดจ้ดัทำโครงการนีข้ึน้ 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนไผ่งามวิทยา 
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เป้าหมาย  
 เชิงคุณภาพ 
  1.  วิเคราะห์ผลการสอบ NT และ O-Net 
  2.  วางแผนและพัฒนา NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
  3.  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-Net 4 กลุ่มสาระหลักของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ                
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
 เชิงปริมาณ 
  1.  ผลการทดสอบ NT ของนักเรียนโรงเรียนไผ่งามวิทยาที่เพิ่มขึ้น 
  2.  ผลการทดสอบ O-Net ของนักเรียนโรงเรียนไผ่งามวิทยาที่เพิ่มขึ้น 
  3.  ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการฝึกทักษะการคิดเลขเร็ว 
  4.  ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม/งาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1. วางแผนดำเนินการ (P) 
    1.1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
    1.2  ขอนุมัติโครงการ 
    1.3. แต่งตั้งคณะทำงาน 
    1.4. จัดทำปฏิทินงาน 
    1.5. ประชมุคณะกรรมการเพือ่วางแผนการดำเนนิการ 
เพื่อทบทวนมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

เมษายน 
2563 -  
เมษายน 
2564

- สิริวัฒน์ หลู่โน 
วิชาการช่วงชั้น

2. ดำเนินการตามแผน (D) 
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมวิเคราะห์ผลการทดสอบ NT และ 
O-Net 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนา NT ทักษะด้านภาษา ด้านคำนวณ 
และการใช้เหตุผลของนักเรียนชั้น ป.3 
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-Net 4 กลุ่มสาระ
หลักของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 
กิจกรรมที่ 4 คณิตคิดเร็ว 
กิจกรรมที่ 5 การอ่านออกเขียนได้

เมษายน 
2563 -  
เมษายน 
2564

- 

2,000 

5,500 

5,000 
3,000

 สิริวัฒน์ หลู่โน/ 
วิชาการช่วงชั้น 
พิมพาพร  วังท่า 
วิชชุดา อาวรณ์ 
สริวิฒัน ์หลูโ่น 
ครกูลุม่สารฯ 

 สณุสิา ระวงัใจ 
สพุรรษา ชมภู

3. ติดตาม/ตรวจสอบการดำเนินโครงการ (C) 
    3.1 วิเคราะห์/สรุปผลการดำเนินงาน 
    3.2 ประเมินนวัตกรรมการจัดการศึกษา

เมษายน 
2563 -  
เมษายน 
2564

-
สิริวัฒน์ หลู่โน 
วิชาการช่วงชั้น 
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การประเมินผล 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  ผลการทดสอบ NT ของนักเรียนโรงเรียนไผ่งามวิทยาที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
  2.  ผลการทดสอบ O-Net ของนกัเรยีนโรงเรียนไผ่งามวิทยาที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
  3.  ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ได้รับการฝึกทักษะการคิดเลขเร็ว 
  4.  ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ได้รับการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ 

กิจกรรม/งาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

4. การปรบัปรงุแกไ้ขการดำเนนิโครงการครัง้ตอ่ไป (A) 
    4.1 ประชุมกรรมการเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการนำ
เสนอการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงาน

ครั้งต่อไป 
    4.2 เขียนรายงานผลการดำเนินงานฯ

เมษายน 
2563 -  
เมษายน 
2564

-
สิริวัฒน์ หลู่โน 
วิชาการช่วงชั้น

รวม 15,500

ประเด็นการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน 

(ค่าเป้าหมาย)

เชิงปริมาณ 
   1.  ผลการทดสอบ NT ของนักเรียน
โรงเรียนไผ่งามวิทยาที่เพิ่มขึ้น 
 2.  ผลการทดสอบ O-Net ของนกัเรยีน
โรงเรียนไผ่งามวิทยาที่เพิ่มขึ้น 
 3.  ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการ
ฝึกทักษะการคิดเลขเร็ว 
 4.  ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการ
ทดสอบการอ่านออกเขียนได้

รายงานโครงการ 

รายงานโครงการ 

รายงานโครงการ 

รายงานโครงการ 

เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ 

เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ 

ร้อยละ ๑๐๐ 

ร้อยละ ๑๐๐ 

เชิงคุณภาพ 
  1.  วิเคราะหผ์ลการสอบ NT และ O-Net 
   2.  วางแผนและพัฒนา NT ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
  3.  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-Net 4 
กลุ่มสาระหลกัของนกัเรยีนชัน้ประถม

ศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 

รายงานโครงการ 
รายงานโครงการ 

รายงานโครงการ

มีแผนวิเคราะห์ NT และ O-Net 
มีแผนพัฒนา NT  

มีการดำเนินการพัฒนา              
ผลสัมฤทธิ์ O-Net 4 กลุ่มสาระ
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โครงการที่ 6   :  โครงการยุวฑูตน้อยสื่อสัมพันธ์ 
สอดคลอ้งกบัเปา้ประสงค ์: ข้อ 18. ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา  
               ทักษะชีวิต และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมตามช่วงวัย 
ลักษณะโครงการ  :  ต่อเนื่อง 
ฝ่ายงาน   :  วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ        :  นายณัฐกิจ  ผิวร่วมชาติ 
      นางชนนิกานต์  แสนปัญญา 
      นายวรวิทย์  โคตรศรีหา 
      นายเศกสรรค์  อิทธิผล 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน/ประเดน็พจิารณา ตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ประเด็นพิจารณาที่ 2.5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
      อย่างมีคุณภาพ 
   ประเด็นพิจารณาที่ 2.6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
      จัดการเรียนรู้ 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   ประเด็นพิจารณาที่ 2.1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ 
      นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
   ประเด็นพิจารณาที่ 2.2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้
   ประเด็นพิจารณาที่ 2.3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ 
      ปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

ระยะเวลาดำเนินการ   :  เมษายน 2563  ถึง เมษายน 2564 
______________________________________________________________________________________ 

หลักการและเหตุผล 
 เนือ่งจากปจัจบุนัสงัคมมกีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็  วทิยาการตา่ง ๆ เจรญิกา้วหนา้  ทำใหท้กุคนตอ้งปรบัตวั
เพื่อใหท้นัตอ่เหตกุารณ ์ความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้  การรบัรูข้า่วสาร  และความรูต้า่ง ๆ ทีเ่กดิขึน้ในสงัคม  ทัง้ในสงัคมรอบตวั  
ระดับประเทศ  และสังคมโลก  จึงเป็นสิงจำเป็น ที่นักเรียนต้องรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยการใช้เทคโนโลยี  ที่
นับวันยิ่งมีบทบาทมากขึ้น เป็นตัวช่วย  
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วัตถุประสงค์ 
  โรงเรียนมีเอกสารและสื่อ/ช่องทางในการประชาสัมพัันธ์โรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
  
เป้าหมาย 
 เชิงคุณภาพ 
   โรงเรียนมีเอกสารและสื่อ/ช่องทางในการประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
  
 เชิงปริมาณ 
  1. ร้อยละของ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานภายนอก รู้ทันข่าวสาร เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก  
     2. ร้อยละของนักเรียนในโครงการมีสมรรถนะผู้เรียนครบทั้ง 5 ด้าน เพิ่มขึ้น  

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม/งาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1. วางแผนดำเนินการ (P) 
    1.1. ศกึษานโยบายโรงเรยีนในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ 
    1.2. ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 
    1.3. ศกึษาบรบิทและสภาพความเปน็ไปไดใ้นการ
พัฒนาโครงการ 
    1.4. จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อคณะกรรมการ

เมษายน 
2563

- ณัฐกิจ  ผิวรวมชาติ

2. ดำเนินการตามแผน (D) 
      2.1  ประชมุคณะกรรมการเพือ่ชีแ้จงงาน/กจิกรรมฯ 
และมอบหมายภาระงาน 
     2.2  การดำเนินกิจกรรม 
          2.2.1      ยุวทูตซุปเปอร์จิ๋ว 
          2.2.2      จดหมายข่าว 

          2.2.3      สื่อประชาสัมพันธ์ (Face book) 

          2.2.4      สื่อประชาสัมพันธ์ (Website) 

เมษายน 
2563 – 
เมษายน 
3564 500 

1,500 

- 

3,500

ชนนิกานต์ แสนปัญญา 
วรวิทย์โคตรศรีหา/ 
ณัฐกิจ  ผิวร่วมชาติ 
วรวิทย์ โคตรศรีหา 
ณัฐกิจ ผิวร่วมชาติ 
ชนนิกานต์ แสนปัญญา
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การประเมินผล 

กิจกรรม/งาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

3. ติดตาม/ตรวจสอบการดำเนินโครงการ (C) 
    ติดตาม  นเิทศ  และตรวจสอบผลการดำเนนิงานเปน็ระยะ ๆ  
เพือ่ทราบปญัหา อปุสรรค หรอืความกา้วหนา้ของการ
ดำเนินงาน

เมษายน 
2563 – 
มกราคม 
2564

- ณัฐกิจ  ผิวรวมชาติ

4. การปรบัปรงุแกไ้ขการดำเนนิโครงการครัง้ตอ่ไป (A) 
   4.1. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 
   4.2. นำผลการดำเนินงานไปวางแผนพัฒนาต่อไป

มีนาคม 
2564

- ณัฐกิจ  ผิวรวมชาติ

รวม 5,500

ประเด็นการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ประเมินผล เกณฑ์การประเมิน (ค่าเป้าหมาย)
เชิงปริมาณ 
 1. ร้อยละของครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน และหน่วยงานภายนอก รู้ทัน
ข่าวสาร เหตุการณ์หรือสถานการณ์ 
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งภายใน
และภายนอก  
2. ร้อยละของนักเรียนในโครงการมี
สมรรถนะผู้เรียนครบทั้ง 5 ด้าน 

แบบประเมินความพึงพอใจ/
แบบสอบถาม 

ผลงานการจัดกิจกรรมของ
นักเรียนทางด้านเทคโนโลยี

ร้อยละ 80 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 3

เชิงคุณภาพ 
   โรงเรยีนมเีอกสารและสือ่/ชอ่งทางใน
การประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่มี  
ประสิทธิภาพ

แบบประเมินโครงการ - ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
ตลอดจนหน่วยงานภายนอกทราบ
ข่าวสารที่เป็นปัจจุบันของโรงเรียน
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โครงการที่ 7    : โครงการนิเทศภายในโรงเรียน 
สอดคล้องกับเป้าประสงค์ : ข้อที่ 1 ทุกห้องมีมุมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 
      ข้อที่ 4 ครมูกีารผลติสือ่ นวตักรรม และใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการเรยีนการสอนอยา่งนอ้ย  
      ภาคเรียนละ 1 ชิ้น 
ลักษณะโครงการ  : โครงการต่อเนื่อง 
ฝ่ายงาน   : วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ        : นายสิริวัฒน์  หลู่โน  
     นางสาวสุพรรษา ชมภู 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน/ประเดน็พจิารณา ตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ประเด็นพิจารณาที่ 2.2. มีบระบบหริการการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
             ประเด็นพิจารณาที่ 2.3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม 
      หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
   ประเด็นพิจารณาที่ 2.4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   ประเด็นพิจารณาที่ 2.5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
      อย่างมีคุณภาพ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   ประเด็นพิจารณาที่ 2.3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
   ประเด็นพิจารณาที่ 2.4. ตรวจสอบและประเมนิผูเ้รยีนอยา่งเปน็ระบบ และนำผลมาพฒันาผูเ้รยีน 
   ประเด็นพิจารณาที่ 2.5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ 
      ปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

ระยะเวลาดำเนินการ   :  เมษายน 2563  ถึง เมษายน 2564 
________________________________________________________________________________ 

หลักการและเหตุผล 
การศึกษามีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณ์ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการสอนหลักสูตร เทคโนโลย ี       

ตลอดจนบุคลากร ซึ่งสิ่งเหล่านี้ย่อมมีผลกระทบต่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ภารกิจสำคัญของการดาเนินงาน
ในโรงเรียน คือการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามจุดหมายของหลักสูตร การจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลสำเร็จ
ตามจุดหมายของหลักสูตรดังกล่าวอย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 นั้น 
จะต้องอาศัยกระบวนการ 3 อย่าง คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการนิเทศ และกระบวนการเรียนการสอน ทั้ง 3 
อย่างนี้เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม     
จริยธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ จัดการศึกษาให้นักเรียน
เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขได้นั้นกระบวนการนิเทศเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนและพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  

การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นกระบวนการหนึ่งของการนิเทศที่มีความสำคัญต่อ การพัฒนาโรงเรียน             
2 ประการ คือ ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนและให้ความช่วยเหลือแก่ครูในการปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิสูงขึ้น จากการประเมินภายนอกรอบสาม ได้ข้อเสนอแนะให้
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โรงเรยีนพฒันาคณุภาพของโรงเรยีนไผง่ามวทิยา คอื ดา้นการจดัการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำคญัสถานศกึษาควรส่ง
เสรมิและสนบัสนนุใหค้รทูกุคนศกึษาคน้ควา้และจดัทาวจิยัเพือ่การพฒันาสือ่ และการจดักระบวนการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็น
สำคัญ ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และด้านผลการจัดการศึกษาผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนสงูขึน้ในทกุกลุม่สาระการเรยีนรู ้ โดยครคูวรจดักจิกรรมการเรยีนการสอนใหม้คีวามหลากหลาย เนน้การปฏบิตัจิรงิ การ
ทดลองทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์โครงงาน ตลอดจนกระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกดิความสนใจใฝรู่ใ้นการเรยีนเพิม่มากขึน้  

เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการการนิเทศภายใน โรงเรียนไผ่งามวิทยา      
เพื่อพัฒนาครเูพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และทกัษะในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน และปฏบิตังิานอยา่งมปีระสทิธภิาพ    
เพื่อจะได้ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดหมายของหลักสูตร

ตลอดจนการพฒันางานดา้นตา่งๆ ของโรงเรยีนโดยเฉพาะการปฏบิตังิานดา้นวชิาการใหม้ปีระสทิธภิาพสงูขึน้และนกัเรยีน ครผูู้
สอนมคีณุภาพไดม้าตรฐานการศกึษา โรงเรยีนจงึไดจ้ดัทาโครงการนเิทศภายในขึน้เปน็โครงการตอ่เนือ่ง 

วัตถุประสงค์ 
 ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำไปใช้ปรับปรุง 
พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

เป้าหมาย  
 เชิงคุณภาพ 
 1. ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำไปใช้
ปรับปรุง พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
 เชิงปริมาณ 
 1. ร้อยละครูได้รับการนิเทศการสอน เยี่ยมชั้นเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 2. ครูมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 
 3. ครูมีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน 

การประเมินผล 

กิจกรรม/งาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1. วางแผนดำเนินการ (P) 
    1.1 ศกึษานโยบายโรงเรยีนในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ 
    1.2 ศึกษาผลการดำเนินการฯในปีที่ผ่านมา 
    1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาโครงการ 
    1.4  ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
    1.5  ขอนุมัติโครงการ 
    1.6 แต่งตั้งคณะทำงาน/จัดทำปฏิทินงาน 
    1.7 ประชุมชี้แจง

เมษายน - 
2563 
เมษายน 
2564

- สิริวัฒน์ หลู่โน 
สุพรรษา ชมภู

2. ดำเนินการตามแผน (D) 
    นิเทศการสอน เยี่ยมชั้นเรียน เมษายน - 

2563 
เมษายน 
2564

500
สิริวัฒน์ หลู่โน 
สุพรรษา ชมภู

3. ติดตาม/ตรวจสอบการดำเนินโครงการ (C) 
    3.1 วิเคราะห์/สรุปผลการดำเนินงาน 
    3.2 ประเมินนวัตกรรมการจัดการศึกษา

เมษายน - 
2563 
เมษายน 
2564

- สิริวัฒน์ หลู่โน 
สุพรรษา ชมภู

4. การปรบัปรงุแกไ้ขการดำเนนิโครงการครัง้ตอ่ไป (A) 
    4.1 ประชุมกรรมการเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการนำ
เสนอการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงาน

ครั้งต่อไป 
    4.2 เขียนรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

เมษายน - 
2563 
เมษายน 
2564

- สิริวัฒน์ หลู่โน 
สุพรรษา ชมภู

ประเด็นการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ประเมินผล เกณฑ์การประเมิน (ค่าเป้าหมาย)

เชิงปริมาณ 
   1. ร้อยละครูได้รับการนิเทศการ
สอน เยีย่มชัน้เรยีนภาคเรยีนละ 1 ครัง้ 
   2. ครมูกีารจดัทำแผนการจดัการเรยีนรู ้
   3. ครูมีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน

แบบประเมิน 

แบบประเมิน 
แบบประเมิน

ครูร้อยละ ๑100 ได้รับการนิเทศ 

ครูทุกคนมแีผนการจดัการเรยีนรูอ้ยา่งนอ้ย 1 วชิา 
ครทูกุคนมวีชิยัในชัน้เรยีนอยา่งนอ้ย  1 เรือ่ง

 

        แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน                  50





โครงการที่ 8   :  โครงการตลาดนัดวิชาการ 
สอดคลอ้งกบัเปา้ประสงค ์:  ข้อที่ 3 จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
        ข้อที่ 18 ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต  
                                              และทักษะการใช้เทคโนโลยี ที่เหมาะสมช่วงวัย 
      ข้อที่ 19 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คิดเป็น ทำเป็น  
                                              แก้ปัญหาเป็น มีทักษะการใช้เทคโนโลยี มีความสามารถในการสื่อสารและ 
                                              สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 
ลักษณะโครงการ  :  ต่อเนื่อง 
ฝ่ายงาน   :  วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ        :  นางสาวสุพรรษา ชมภู 
      นายสิริวัฒน์  หลู่โน 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน/ประเดน็พจิารณา ตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
 มาตรฐานที่ 1 คณภาพผู้เรียน 
   ประเด็นพิจารณาที่ 1.1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ประเด็นพิจารณาที่ 1.2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
             ประเด็นพิจารณาที่ 2.3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม 
      หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
   ประเด็นพิจารณาที่ 2.4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   ประเด็นพิจารณาที่ 2.5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
      อย่างมีคุณภาพ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   ประเด็นพิจารณาที่ 2.1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ 
      นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
   ประเด็นพิจารณาที่ 2.2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้
   ประเด็นพิจารณาที่ 2.3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
   ประเด็นพิจารณาที่ 2.4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ 
      ปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้
ระยะเวลาดำเนินการ   :  เมษายน 2563 ถึง เมษายน 2564 
______________________________________________________________________________________ 

หลักการและเหตุผล 
 ด้วยทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งมีกิจกรรมที่บูรณาการ
ผ่านการเลน่ การแสวงหาความรู ้การคน้ควา้ และทดลองปฏบิตัจิรงิ เพือ่สง่เสรมิใหน้กัเรยีนมคีวามรู ้มทีกัษะกระบวนการ 
และต่อยอดทางความคิด พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการตลาดนัดวิชาการขึ้น เพื่อเผยแพร่
ผลการจดัการศกึษาของโรงเรยีน และนำเสนอผลงานของนกัเรยีนตลอดปกีารศกึษาทีผ่า่นมา ใหผู้ป้กครองเขา้มาเยีย่มชม 
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เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รับทราบและเห็นถึงความสำคัญของการจัดการศึกษา อีกทั้งเป็นการจัดเวทีให้
นักเรียนได้แสดงออกถึงทักษะ ความสามารถ ความรู้ต่างๆ ในเชิงวิชาการ 

วัตถุประสงค์ 
 1. นิทรรศการเผยแพร่ผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน และผลงานทางวิชาการของนักเรียน 
 2. ครแูละนกัเรยีนมสีว่นรว่มในการจดักจิกรรม เกดิบรรยากาศแหง่การแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่งนกัเรยีนกบันกัเรยีน  
และนักเรียนกับคร ู
 3. นักเรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์ จากการทำกิจกรรม 
 4. นักเรียนมีความภาคภูมิใจในตัวเอง ผู้ปกครองและครูมีความภาคภูมิใจในตัวนักเรียน 
 5. ครูและนักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อกัน ผู้ปกครองเกิดทัศนคติที่ดีต่อครูและสถานศึกษา 
 6. นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

เป้าหมาย 
 เชิงคุณภาพ 

 1. นกัเรยีนไดร้บัประสบการณต์รง มสีว่นรว่มในการจดักจิกรรม และแสดงออกทางความสามารถดา้นตา่ง ๆ 
                  2. ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดแสดงผลงานทางการศึกษาของตนเอง  อย่างภาคภูมิใจ 
  
 เชิงปริมาณ 
  1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม 

    2. ผู้ปกครองร้อยละ 50 เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม/งาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1. วางแผนดำเนินการ (P) 
    1.1. ศกึษานโยบายโรงเรยีนในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ 
    1.2. ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 
    1.3. ศกึษาบรบิทและสภาพความเปน็ไปไดใ้นการ
พัฒนาโครงการ 
    1.4 จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อคณะกรรมการ

เมษษยน  
2563 –
เมษายน 
2564

- สุพรรษา ชมภู 
สิริวัฒน์  หลู่โน

๒. ดำเนินการตามแผน (D) 
    ดำเนินกิจกรรมตามโครงการดังต่อไปนี้ 
   2.1. จัดกิจกรรมและจัดนิทรรศการทุกลุ่มสาระ      
การเรยีนรู ้8 กลุม่สาระ , อนบุาล (กลุม่สารระ ฯ ละ 1,500 บาท)

เมษษยน  
2563 –
เมษายน 
2564 

15,000
สุพรรษา ชมภู 
สิริวัฒน์  หลู่โน
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การประเมินผล 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. เผยแพร่ผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน และแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๒ ถึง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 ๒. เกิดบรรยากาศแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน  และนักเรียนกับครู   
 ๓. นักเรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์ จากการทำกิจกรรม 

กิจกรรม/งาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

๓. ติดตาม/ตรวจสอบการดำเนินโครงการ (C) 
    ติดตาม  นเิทศ  และตรวจสอบผลการดำเนนิงานเปน็ระยะ ๆ  
เพือ่ทราบปญัหา อปุสรรค หรอืความกา้วหนา้ของการ
ดำเนินงาน

เมษษยน  
๒๕๖๓ –
เมษายน 
๒๕๖๔

- สุพรรษา ชมภู 
สิริวัฒน์  หลู่โน

๔. การปรบัปรงุแกไ้ขการดำเนนิโครงการครัง้ตอ่ไป (A) 
   ๔.๑. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 
   ๔.๒. นำผลการดำเนินงานไปวางแผนพัฒนาต่อไป

เมษษยน  
๒๕๖๓ –
เมษายน 
๒๕๖๔

- สุพรรษา ชมภู 
สิริวัฒน์  หลู่โน

รวม ๑๕,๐๐๐

ประเด็นการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ประเมินผล เกณฑ์การประเมิน (ค่าเป้าหมาย)
เชิงปริมาณ 
   ๑. นักเรียนได้รับความรู้และ
ประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม      
   ๒. ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชม
นิทรรศการ

แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 

แบบประเมินโครงการ

- นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความรู้ 
และประสบการณจ์ากการเขา้รว่มกจิกรรม 

- ผู้ปกครองร้อยละ ๕๐ เข้าเยี่ยมชม
นิทรรศการ

เชิงคุณภาพ 
   ๑. นกัเรยีนไดร้บัประสบการณต์รง  
มสีว่นรว่มในการจดักจิกรรม และ
แสดงออกทางความสามารถดา้นตา่ง ๆ 
   ๒. ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการ
จัดแสดงผลงานทางการศกึษาของ
ตนเอง  อย่างภาคภูมิใจ

แบบประเมินโครงการ 

แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม

- นักเรียนมีประสบการณต์รง มสีว่นรว่มใน
การจดักจิกรรม และแสดงออกทางความ
สามารถดา้นตา่ง ๆ 
- มผีลงานทางดา้นวชิาการในการจดัแสดง 
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โครงการที่ ๙   :  โครงการพัฒนาวิชาการระดับปฐมวัย 
สอดคลอ้งกบัเปา้ประสงค ์: ข้อที่ ๑๒ ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม    
        และสติปัญญาที่สมดุล เหมาะสมกับสังคม วัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
     ข้อที่ ๑๘ ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต  
        และทักษะการใช้เทคโนโลยี ที่เหมาะสมช่วงวัย 
     ข้อที่ ๑๙ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค ์คิดเป็น ทำเป็น 
       แก้ปัญหาเป็น มีทักษะการใช้เทคโนโลยี มีความสามารถในการสื่อสารและ 
        สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 
ลักษณะโครงการ  :  ต่อเนื่อง 
ฝ่ายงาน   :  วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ        :  นางวราภรณ์  วงศ์ดวงใส  
      นางปิยมณฑ์  มณฑา 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน/ประเดน็พจิารณา ตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
 มาตรฐานที่ ๑ คณภาพผู้เรียน 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๑. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๒. มีบระบบหริการการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
             ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๓. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม 
      หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
      อย่างมีคุณภาพ 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
      จัดการเรียนรู้ 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๓.๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ 
      นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้
   ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๔. ตรวจสอบและประเมนิผูเ้รยีนอยา่งเปน็ระบบ และนำผลมาพฒันาผูเ้รยีน 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ 
      ปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้
ระยะเวลาดำเนินการ   :  เมษายน ๒๕๖๓  ถึง เมษายน ๒๕๖๔ 
______________________________________________________________________________________ 
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หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเน้นให้เด็กได้พัฒนาให้ครบทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ  สังคมและสติปัญญา  
โดยได้รับการพัฒนาผ่านการจัดประสบการณ์ที่ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  ซึ่งต้องอาศัย
สื่อการจดัประสบการณ ์จากครผููท้ีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจดัการศกึษาปฐมวยั เพือ่ใหก้ารพฒันาเดก็ไดบ้รรลเุปา้หมาย  
 โรงเรียนไผ่งามวิทยา  ฝ่ายปฐมวัย จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาวิชาการระดับปฐมวัยขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากร 
จัดหาสื่อตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อนำมาพัฒนาเด็ก และพัฒนาครูเพื่อให้มีศักยภาพที่เพียงพอ  

วัตถุประสงค์ 
 ผลผลิต (Outputs) 

1. เพื่อผลิตสื่อและจัดหาสื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
2. เพื่อพัฒนาครูระดับปฐมวัยให้มีความรู้ มีสื่อ  กิจกรรมต่าง ๆ มีเทคนิค และทักษะที่จำเป็นและทันสมัย
เพียงพอในการจัดประสบการณ์แก่เด็กให้เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร
สถานศึกษา  วิสัยทัศน์  สมรรถนะของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

3. เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์แก่เด็กปฐมวัย 
4. โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยให้ทันสมัยและเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
5. ครูมีเทคนิคในการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับผู้เรียนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มี
ศักยภาพเพียงพอ 

6. เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาพัฒนาการครบทุกด้านอย่างเป็นระบบ  
7. เพื่อให้เด็กปฐมวัยเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้  เพิ่มแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีความภาคภูมิใจต่อตนเอง 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. ฝ่ายปฐมวัยโรงเรียนไผ่งามวิทยามีสื่อที่ทันสมัย มีคุณภาพ เพียงพอต่อความต้องการของเด็กปฐมวัย 
2. ครูมีความรู้ความเข้าใจหลักสูตร  สามารถผลิตสื่อและจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย 
3. เด็กปฐมวัยมีทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น 
4. ครูสามารถนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 
5. เด็กปฐมวัยมีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
6. ครูสามารถวัดผลและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน 
7. เด็กปฐมวัยมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้  เพิ่มแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีความภาคภูมิใจต่อตนเอง    

เป้าหมาย 
 เชิงคุณภาพ 
  ครูมีสื่อและทักษะในการจัดกิจกรรมการจัดประสบการณ์  มีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายและ
เหมาะสมเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

 เชิงปริมาณ 
  นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๒ และอนุบาล ๓  ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม 
และสติปัญญา 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม/งาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

๑. วางแผนดำเนินการ (P) 
    ๑.๑. ศกึษานโยบายโรงเรยีนในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ 
    ๑.๒. ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 
    ๑.๓. ศกึษาบรบิทและสภาพความเปน็ไปไดใ้นการ
พัฒนาโครงการ 
    ๑.๔ จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อคณะกรรมการ

เมษายน 
๒๕๖๓ - 
เมษายน 
๒๕๖๔

- วราภรณ์  วงศ์ดวงใส 
ปิยมณฑ์  มณฑา

๒. ดำเนินการตามแผน (D) 
   ดำเนินกิจกรรมตามโครงการดังต่อไปนี ้

1. กิจกรรมผลิตสื่อปฐมวัย 
2. กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
3. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 
4. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
5. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพงานวัดผลประเมินผล 
6. กิจกรรมพัฒนาห้องศูนย์สื่อปฐมวัย

เมษายน 
๒๕๖๓ - 
เมษายน 
๒๕๖๔

๗,000 
๕,000 
๒,000 
๘,000 
๕,000 
๕,๐๐๐

วราภรณ์  วงศ์ดวงใส 
ปิยมณฑ์  มณฑา

๓. ติดตาม/ตรวจสอบการดำเนินโครงการ (C) 
    ติดตาม  นเิทศ  และตรวจสอบผลการดำเนนิงานเปน็ระยะ ๆ  
เพือ่ทราบปญัหา อปุสรรค หรอืความกา้วหนา้ของการ
ดำเนินงาน

เมษายน 
๒๕๖๓ - 
เมษายน 
๒๕๖๔

- วราภรณ์  วงศ์ดวงใส 
ปิยมณฑ์  มณฑา

๔. การปรบัปรงุแกไ้ขการดำเนนิโครงการครัง้ตอ่ไป (A) 
   ๔.๑. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 
   ๔.๒. นำผลการดำเนินงานไปวางแผนพัฒนาต่อไป

เมษายน 
๒๕๖๓ - 
เมษายน 
๒๕๖๔

- วราภรณ์  วงศ์ดวงใส 
ปิยมณฑ์  มณฑา

รวม ๓๐,๐๐๐
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โครงการที่ ๑๐   :  โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 
สอดคลอ้งกบัเปา้ประสงค ์: ข้อที่ ๑๘ ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา  ทักษะชีวิต  
         และทักษะการใช้เทคโนโลยีเหมาะสมตามช่วงวัย  
      ข้อที่ ๑๙ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คิดเป็น ทำเป็นและ 
          สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ลักษณะโครงการ  :  ต่อเนื่อง 
ฝ่ายงาน   :  วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ        :  นายลิขิต  ระวังใจ 
      นางชนนิกานต์ แสนปัญญา 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน/ประเดน็พจิารณา ตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
 มาตรฐานที่ ๑ คณภาพผู้เรียน 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
      อย่างมีคุณภาพ 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๓.๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ 
      นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ระยะเวลาดำเนินการ   :  เมษายน ๒๕๖๓  ถึง เมษายน ๒๕๖๔ 
______________________________________________________________________________________ 

หลักการและเหตุผล 
 “เศรษฐกิจพอเพียง” บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม   และดำเนินงานในรูปเครือข่ายที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ         
ซึง่เปน็การสรา้งโอกาสแกเ่ยาวชนใหไ้ดร้บัการปลกูฝงัและพฒันาใหม้คีวามรู ้     ความเขา้ใจและมเีจตคตทิีด่ตีอ่อาชพีอสิระ     
สามารถพึ่งตนเองได้ในอนาคต      มีการเรียนรู้แบบบูรณาการจากการฝึกปฏิบัติจริง  มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ ฝึก
คุณธรรม จริยธรรม รู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ เน้นความสามัคคี การร่วมมือร่วมแรง ร่วมใจกับชุมชน เน้นการส่งเสริม
สนับสนุนให้ประชาชนในชนบทมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  อันเป็นแนวทางการพัฒนาความยั่งยืน 
 โรงเรยีนไผง่ามวทิยา  ตำบลเมอืงมาย  อำเภอแจห้ม่ จงัหวดัลำปาง  สงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา  
ลำปาง เขต ๓    เปดิทำการสอนตัง้แตร่ะดบัปฐมวยั – ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้    เปน็โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา  
ปัจจบุนัไดเ้ปน็ศนูย ์ โรงเรยีนดใีกลบ้า้นซึง่มโีรงเรยีนบา้นนาไหม ้ โรงเรยีนบา้นแมเ่บนิ และโรงเรยีนบา้นนางาม มาเรยีนรวม 
ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ผู้ปกครองประกอบอาชีพเกษตรกร   หรือผู้ปกครองต้องไปทำงานต่างถิ่น  นักเรียน
ต้องอยู่ในความดูแลของญาติ  ซึ่งส่วนใหญ่มีรายได้ต่ำ  ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านการศึกษาและปัญหาด้านสุขภาพ 
 ทางโรงเรียนจึงเล็งเห็นว่าควรจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน         
เพื่อชว่ยแบง่เบาภาระของผูป้กครอง   ทัง้ยงัเปน็การฝกึทกัษะพืน้ฐานการประกอบอาชพีใหแ้กน่กัเรยีน เพือ่สามารถพึง่ตนเองได้
ต่อไปในอนาคต 
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วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพือ่ปลกูฝงัใหน้กัเรยีนมคีณุธรรม จรยิธรรม และเจตคตทิีด่ตีอ่การประกอบอาชพีสจุรติ สามารถพึง่ตนเองไดใ้นอนาคต 
 ๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะอาชีพ 
 ๓. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการวางแผนการทำงาน และสามารถแก้ปัญหาอุปสรรค โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงเป็นแนวทางในการดำเนินงาน 

เป้าหมาย 
 เชิงคุณภาพ 
  ๑. นกัเรยีนมคีณุธรรม จรยิธรรม และเจตคตทิีด่ตีอ่การประกอบอาชพีสจุรติ สามารถพึง่ตนเองไดใ้นอนาคต 
  ๒. นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะอาชีพ 
  ๓. นักเรียนรู้จักการวางแผนการทำงาน และสามารถแก้ปัญหาอุปสรรค โดยนำหลักปรัชญา 
      เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินงาน 
  
 เชิงปริมาณ 
  ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม/งาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

๑. วางแผนดำเนินการ (P) 
    ๑.๑. ศกึษานโยบายโรงเรยีนในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ 
    ๑.๒. ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 
    ๑.๓. ศกึษาบรบิทและสภาพความเปน็ไปไดใ้นการ
พัฒนาโครงการ 
    ๑.๔ จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อคณะกรรมการ

เมษายน 
๒๕๖๓ - 
เมษายน 
๒๕๖๔

-
ลิขิต ระวังใจ 

ชนนิกานต์ แนปัญญา

๒. ดำเนินการตามแผน (D) 
    ดำเนินกิจกรรมตามโครงการดังต่อไปนี้ 
       ๒.๑  งานอาชพีปลกูผกัไรด้นิ 
        ๒.๒  งานอาชพีอาหารวา่ง

เมษายน 
๒๕๖๓ - 
เมษายน 
๒๕๖๔

๒,๐๐๐ 
๕๐๐

ลิขิต ระวังใจ 
ชนนิกานต์ แนปัญญา

๓. ติดตาม/ตรวจสอบการดำเนินโครงการ (C) 
    ติดตาม  นเิทศ  และตรวจสอบผลการดำเนนิงานเปน็ระยะ ๆ  
เพือ่ทราบปญัหา อปุสรรค หรอืความกา้วหนา้ของการ
ดำเนินงาน

เมษายน 
๒๕๖๓ - 
เมษายน 
๒๕๖๔

-
ลิขิต ระวังใจ 

ชนนิกานต์ แนปัญญา 
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โครงการที่ ๑๑   :  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
สอดคลอ้งกบัเปา้ประสงค ์: ข้อที่ ๑๓ ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่สมดุล  
        เหมาะสมกับสังคม วัย และการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
     ข้อที่ ๑๙ ผูเ้รยีนมคีณุธรรม จรยิธรรม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์คดิเปน็ ทำเปน็แกป้ญัหาเปน็  
        มีทักษะการใช้เทคโนโลยี มีความสามารถในการสื่อสารและสามารถดำรงชีวิตใน 
                 สังคมอย่างมีความสุข 
ลักษณะโครงการ  :  ต่อเนื่อง 
ฝ่ายงาน   :  วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ        :  นายอุดม แหลมจริง  
      นายศุภชัย  พิสสมัย 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน/ประเดน็พจิารณา ตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
 มาตรฐานที่ ๑ คณภาพผู้เรียน 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๓.๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ 
      นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ระยะเวลาดำเนินการ   :  เมษายน ๒๕๖๓  ถึง เมษายน ๒๕๖๔ 
______________________________________________________________________________________ 

หลักการและเหตุผล 
 ดว้ยกลุม่สาระสงัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม ไดจ้ดัทำแผนงบประมาณโครงการ “สง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรม” 
ประจำปกีารศกึษา ๒๕๖๓ ขึน้เพือ่ใหน้กัเรยีนไดศ้กึษา เรยีนรูห้ลกัธรรมคำสอนขององคพ์ระสมัมาสมัพทุธเจา้ ไดพ้บปะ
สนทนาธรรมกบัพระสงฆท์ีเ่ปน็วทิยากร  สง่เสรมิใหเ้ปน็คนดมีศีลีธรรม มุง่มัน่กระทำความด ีมจีติสาธารณะ รกัษาสาธารณะสมบตั ิ
ให้เป็นคนด ี คนเกง่ ของสถานศกึษา ชมุชนสงัคมและประเทศชาต ิโดยมกีารประชมุยอ่ยในกลุม่สาระกำหนดขอบขา่ยของงาน 
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้การจัดกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่คาดหวังไว้ กลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมจึงกำหนดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมขึ้นเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและความเป็น
พลเมืองโลกที่ดีขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีมารยาทงามตามแบบไทย 
 ๒. เพื่อฝึกให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
 ๓. เพื่อฝึกให้นักเรียนมีความเป็นผู้นำ  และทำงานเป็นหมู่คณะ 
 ๔. เพื่อฝึกให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ 

 

        แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน               ๖๕



เป้าหมาย 
 เชิงคุณภาพ 
  ๑. นักเรียนโรงเรียนไผ่งามวิทยามีมารยาทงามตามแบบไทย 
  ๒. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
  ๓. นักเรียนมีความเป็นผู้นำ และทำงานเป็นหมู่คณะ 
  ๔. นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ 

 เชิงปริมาณ 
  ร้อยละ ๙๕ ของนักเรียนโรงเรียนไผ่งามวิทยาได้รับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
  
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม/งาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
๑. วางแผนดำเนินการ (P) 
    ๑.๑. ศกึษานโยบายโรงเรยีนในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ 
    ๑.๒. ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 
    ๑.๓. ศกึษาบรบิทและสภาพความเปน็ไปไดใ้นการ
พัฒนาโครงการ 
    ๑.๔ จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อคณะกรรมการ

เมษายน 
๒๕๖๓

- อุดม แหลมจริง 
ศุภชัย พิสสมัย 

๒. ดำเนินการตามแผน (D) 
    ดำเนินกิจกรรมตามโครงการดังต่อไปนี้ 
       ๒.๑ กิจกรรมมารยาทงามตามแบบไทย 

    ๒.๒ กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม

พฤษภาคม 
๒๕๖๓ – 
เมษายน 
๒๕๖๔

๕๐๐ 

๑๓,๐๐๐ 

อุดม แหลมจริง 
ศุภชัย พิสสมัย 
อุดม แหลมจริง 
ศุภชัย พิสสมัย

๓. ติดตาม/ตรวจสอบการดำเนินโครงการ (C) 
    ติดตาม  นเิทศ  และตรวจสอบผลการดำเนนิงานเปน็ระยะ ๆ  
เพือ่ทราบปญัหา อปุสรรค หรอืความกา้วหนา้ของการ
ดำเนินงาน

พฤษภาคม 
๒๕๖๓ – 
เมษายน 
๒๕๖๔

- อุดม แหลมจริง 
ศุภชัย พิสสมัย 

๔. การปรบัปรงุแกไ้ขการดำเนนิโครงการครัง้ตอ่ไป (A) 
   ๔.๑. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 
   ๔.๒. นำผลการดำเนินงานไปวางแผนพัฒนาต่อไป

พฤษภาคม 
๒๕๖๓ – 
เมษายน 
๒๕๖๔

- อุดม แหลมจริง 
ศุภชัย พิสสมัย

รวม ๑๓,๕๐๐

 

        แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน               ๖๖







โครงการที่ ๑๒   :  โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สอดคลอ้งกบัเปา้ประสงค ์:   ข้อที่ ๑ ถึง ๑๙ 
ลักษณะโครงการ  :  ต่อเนื่อง 
ฝ่ายงาน   :  งานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ        :  นางปิยมณฑ ์  มณฑา 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน/ประเดน็พจิารณา ตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๒. มีบระบบหริการการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ระยะเวลาดำเนินการ   :  เมษายน ๒๕๖๓  ถึง เมษายน ๒๕๖๔ 
______________________________________________________________________________________ 

หลักการและเหตุผล 
 การที่สถานศึกษาจะจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษานั้น สิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญ คือ 
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด  และบุคคลที่สามารถทำให้การศึกษาเกิดประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์สูงสุดคือครู ผู้สอน เพราะครูผู้สอนเป็นตัวกำหนดประสิทธิภาพของนักเรียนภารกิจหลักที่สำคัญ  ของ
สถานศึกษา คือการดำเนินการให้มีการจัดกระบวน  การเรียนรู้ในสถานศึกษาให้สามารถสร้างเสริมนักเรียนให้            
มีพัฒนาการทุกด้าน ดังนั้นครูผู้สอนจึงควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในด้านจัดกระบวนการเรียนรู้ และ
มีความรูท้างวชิาการทีท่นัตอ่เหตกุารณ ์ การสง่เสรมิเทคนคิการจดัการเรยีนการสอนและการเขยีนแผนการจดั การเรยีนรูท้ี ่   
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจึงเป็นนวัตกรรมที่มีจุดมุ่งหมายให้ใช้เป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาการศึกษา ซึ่งบุคลากรที่สำคัญที่
จะเป็นผู้ปฏิบัติภารกิจหลักนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ คือ ครูผู้สอน การอบรมพัฒนาบุคลากร 
 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง และเป็นหัวใจสำคัญของการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายของการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน ดังนั้นการอบรมพัฒนาบุคลากรด้าน
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์สำคัญควบคู่กับ การปฏิรูปการเรียนรู้และแผน
พัฒนาโรงเรียนไผ่งามวิทยา  ที่มุ่งส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาเป็นครูมืออาชีพอย่างจริงจัง 

วัตถุประสงค์ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตรงจากการไปเข้ารับการอบรม ประชุม
สัมมนาและไปศึกษาดูงาน 

เป้าหมาย 
 เชิงคุณภาพ 
  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตรงจากการไปเข้ารับการอบรม 
ประชุมสัมมนาและไปศึกษาดูงาน 
 เชิงปริมาณ 
  ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนไผ่งามวิทยาได้รับการพัฒนา   

 

        แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน               ๖๙



ขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม/งาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

๑. วางแผนดำเนินการ (P) 
    ๑.๑. ศกึษานโยบายโรงเรยีนในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ 
    ๑.๒. ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 
    ๑.๓. ศกึษาบรบิทและสภาพความเปน็ไปไดใ้นการ
พัฒนาโครงการ 
    ๑.๔ จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อคณะกรรมการ

เมษายน 
๒๕๖๓

- ปิยมณฑ์  มณฑา 

๒. ดำเนินการตามแผน (D) 
    ดำเนินการตามโครงการดังต่อไปนี ้
    ๒.๑ กิจกรรมประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา  

    ๒.๒ กิจกรรมจัดหาครูอัตราจ้างชั่วคราว 

    ๒.๓ กิจกรรมพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 

เมษายน 
๒๕๖๓ - 
เมษายน 
๒๕๖๔

๒,๐๐๐ 

๗๒,๐๐๐ 

๘,๐๐๐

ปิยมณฑ์  มณฑา 

ปิยมณฑ์  มณฑา 

ปิยมณฑ์  มณฑา 

๓. ติดตาม/ตรวจสอบการดำเนินโครงการ (C) 
    ติดตาม  นเิทศ  และตรวจสอบผลการดำเนนิงานเปน็ระยะ ๆ  
เพือ่ทราบปญัหา อปุสรรค หรอืความกา้วหนา้ของการ
ดำเนินงาน

เมษายน 
๒๕๖๓ - 
เมษายน 
๒๕๖๔

- ปิยมณฑ์  มณฑา 

๔. การปรบัปรงุแกไ้ขการดำเนนิโครงการครัง้ตอ่ไป (A) 
   ๔.๑. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 
   ๔.๒. นำผลการดำเนินงานไปวางแผนพัฒนาต่อไป เมษายน 

๒๕๖๓ - 
เมษายน 
๒๕๖๔

- ปิยมณฑ์  มณฑา 

รวม ๘๒,๐๐๐

 

        แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน               ๗๐







โครงการที่ ๑๓   :  โครงการพัฒนาระบบบริหารการเงินและพัสดุ 
สอดคลอ้งกบัเปา้ประสงค ์: ข้อที่ ๑ ถึง ๑๙ 
ลักษณะโครงการ  :  ต่อเนื่อง 
ฝ่ายงาน   :  งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ        :  นางสุณิสา ระวังใจ 
      นางปิยมณฑ์  มณฑา 
      นางสาวรุจิรา อักษร 
      นายศุภชัย  พิสสมัย 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน/ประเดน็พจิารณา ตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๒. มีบระบบหริการการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ระยะเวลาดำเนินการ   :  เมษายน ๒๕๖๓  ถึง เมษายน ๒๕๖๔ 
______________________________________________________________________________________ 

หลักการและเหตุผล 
 จากการตรวจสอบภายใน ตามระบบควบคุมภายในพบว่า การจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงที่ต้องควบคุม เพราะ
การจดัซือ้ยงัไมค่อ่ยตรงกบัความตอ้งการและไมเ่พยีงพอตอ่ความตอ้งการ  เนือ่งจากขาดการสำรวจความตอ้งการลว่งหนา้
และงบประมาณมจีำนวนจำกดั ดงันัน้จงึตอ้งมกีารวางแผนการจดัซือ้จดัจา้ง และระดมทรพัยากร  วสัดอุปุกรณ ์จากองคก์ร 
หรือมูลนิธิอื่น  เพื่อให้เงินอุดหนุนมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการในการจัดซื้อพัสดุของแต่ละชั้นเรียน และเป็น      
ค่าสาธารณูปโภค นอกจากนั้นแล้วโรงเรียนจะต้องจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศให้พร้อม รวมทั้งการปรับปรุงงานการ
เงิน พัสดุให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้องตามระเบียบกฎเกณฑ์ และตามแนวปฏิบัติของทางราชการ การจัดทำโครงการนี้เพื่อให้
เกิดความคล่องตัวในการจัดทำหลักฐาน และการรายงานต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อให้งานการเงิน จัดทำอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎเกณฑ์ และเป็นปัจจุบัน 
 ๒. เพื่อการจัดซื้อ จัดจ้าง ที่ถูกต้องตามระเบียบกฎเกณฑ์ คุ้มค่า ตรงกับความต้องการที่จะใช้ประโยชน์ 

เป้าหมาย 
 เชิงคุณภาพ 
  ๑. งานการเงิน จัดทำอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎเกณฑ์ และเป็นปัจจุบัน 
  ๒. การจดัซือ้ จดัจา้ง ถกูตอ้งตามระเบยีบกฎเกณฑ ์คุม้คา่ ตรงกบัความตอ้งการทีจ่ะใชป้ระโยชน ์

 เชิงปริมาณ 
  -  

 

        แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน               ๗๓



ขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม/งาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

๑. วางแผนดำเนินการ (P) 
    ๑.๑. ศกึษานโยบายโรงเรยีนในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ 
    ๑.๒. ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 
    ๑.๓. ศกึษาบรบิทและสภาพความเปน็ไปไดใ้นการ
พัฒนาโครงการ 
    ๑.๔ จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อคณะกรรมการ

เมษายน 
๒๕๖๓

- ปิยมณฑ์ มณฑา 
สุณิสา ระวังใจ 
รุจิรา  อักษร

๒. ดำเนินการตามแผน (D) 
    ดำเนินกิจกรรมตามโครงการดังต่อไปนี้ 
     ๒.๑ สาธารณูปโภค 

    ๒.๒ กิจกรรมระบบบริหารการเงิน 
    ๒.๓ กิจกรรมงานพัสดุ

เมษายน 
๒๕๖๓ – 
เมษายน 
๒๕๖๔

๑๔๐,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 
๖,๐๐๐

ปิยมณฑ์ มณฑา 
สุณิสา ระวังใจ 
สุณิสา ระวังใจ 
รุจิรา  อักษร 
ศุภชัย พิสสมัย 

๓. ติดตาม/ตรวจสอบการดำเนินโครงการ (C) 
    ติดตาม  นเิทศ  และตรวจสอบผลการดำเนนิงานเปน็ระยะ ๆ  
เพือ่ทราบปญัหา อปุสรรค หรอืความกา้วหนา้ของการ
ดำเนินงาน

เมษายน 
๒๕๖๓ – 
เมษายน 
๒๕๖๔

- ปิยมณฑ์ มณฑา 
สุณิสา ระวังใจ 
รุจิรา  อักษร 
ศุภชัย พิสสมัย

๔. การปรบัปรงุแกไ้ขการดำเนนิโครงการครัง้ตอ่ไป (A) 
   ๔.๑. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 
   ๔.๒. นำผลการดำเนินงานไปวางแผนพัฒนาต่อไป

เมษายน 
๒๕๖๓ – 
เมษายน 
๒๕๖๔

- ปิยมณฑ์ มณฑา 
สุณิสา ระวังใจ 
รุจิรา  อักษร 
ศุภชัย พิสสมัย

รวม ๑๔๙,๐๐๐
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โครงการที่ ๑๔   :  โครงการประชุมผู้ปกครอง 
สอดคลอ้งกบัเปา้ประสงค ์: ข้อที่ ๖ ครูและวิทยากรภายนอกร่วมกันจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ลักษณะโครงการ  :  ต่อเนื่อง 
ฝ่ายงาน   :  บริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ        :  นางวิชชุดา  อาวรณ์ 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน/ประเดน็พจิารณา ตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๒. มีบระบบหริการการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๔. ตรวจสอบและประเมนิผูเ้รยีนอยา่งเปน็ระบบ และนำผลมาพฒันาผูเ้รยีน 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ 
      ปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้
ระยะเวลาดำเนินการ   :  เมษายน ๒๕๖๓  ถึง มีนาคม ๒๕๖๔ 
______________________________________________________________________________________ 

หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และมีทักษะด้านต่างๆรวมทั้งการเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีนั้น โรงเรียน
ตระหนักว่าโรงเรียนไม่สามารถดำเนินการได้โดยลำพัง ถ้าขาดการประสานงานและช่วยเหลือจากชุมชนและผู้ปกครอง  
เพราะผู้ปกครองมีส่วนในการอบรมดูแลนักเรียน ซึ่งเป็นบุตรหลานของตนเองในขณะเมื่อเด็กอยู่กับครอบครัว โรงเรียน
จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการประสานงาน ติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูล อันเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อีกทั้งโรงเรียนและผู้ปกครองจะได้มีโอกาส  
เพิ่มความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ซึ่งจะยังประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่  ความสัมพันธ์ระหว่าง
บ้านกับโรงเรียน นับเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการเรียนของเด็ก ทั้งสองฝ่ายจึงต้องติดต่อและร่วมมือกันเพื่อส่ง
เสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่าง ๆของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ พ่อแม่ ผู้ปกครองสมควรที่จะได้รู้จักกับครู
ของลูก รับรู้นโยบาย - แนวการสอน ระเบียบของโรงเรียน กิจกรรมและการบ้านที่ครูมอบหมายให้ลูกเพื่อจะได้ช่วย    
ส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกหลานได้ถูกต้องเหมาะสม 
 โรงเรียนไผ่งามวิทยา  จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการจัดดำเนินการระบบ  
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียนอย่างเต็มความสามารถ 
เพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศ  โรงเรียนจึงจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน         
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อให้ทางโรงเรียนได้ประสานความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระหว่างบ้านกับ
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
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วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
 ๒. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียน 
 ๓. เพื่อร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนในการส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่างๆของนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ๔. เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับครูที่ปรึกษา ทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ปกครองนักเรียนอัน
เปน็การแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนัระหวา่งครทูีป่รกึษาประจำชัน้และผูป้กครองนกัเรยีน ซึง่จะนำไปสูค่วามรว่มมอืในการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและร่วมกันส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียน 

เป้าหมาย 
 เชิงคุณภาพ 
  ๑. บ้านและโรงเรียนมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 
  ๒. ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียน 
  ๓. ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่างๆของนักเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๔. ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับครูที่ปรึกษา ทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ปกครองนักเรียนอัน
เปน็การแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนัระหวา่งครทูีป่รกึษาประจำชัน้และผูป้กครองนกัเรยีน ซึง่จะนำไปสูค่วามรว่มมอืในการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและร่วมกันส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียน 

 เชิงปริมาณ 
  ร้อยละของคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนไผ่งามวิทยาที่เข้าร่วม 
  
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม/งาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

๑. วางแผนดำเนินการ (P) 
    ๑.๑. ศกึษานโยบายโรงเรยีนในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ 
    ๑.๒. ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 
    ๑.๓. ศกึษาบรบิทและสภาพความเปน็ไปไดใ้นการ
พัฒนาโครงการ 
    ๑.๔ จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อคณะกรรมการ

เมษายน 
๒๕๖๓

- วิชชุดา  อาวรณ์ 
ครูทุกคน

๒. ดำเนินการตามแผน (D) 
    ดำเนินกิจกรรมตามโครงการดังต่อไปนี้ 
       ๒.๑  กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ ๑ 
       ๒.๒  กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ ๒

เมษายน 
๒๕๖๓ - 
เมษายน 
๒๕๖๔

๑,๐๐๐ วิชชุดา  อาวรณ์ 
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การประเมินผล 

กิจกรรม/งาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

๓. ติดตาม/ตรวจสอบการดำเนินโครงการ (C) 
    ติดตาม  นเิทศ  และตรวจสอบผลการดำเนนิงานเปน็ระยะ ๆ  
เพือ่ทราบปญัหา อปุสรรค หรอืความกา้วหนา้ของการ
ดำเนินงาน

เมษายน 
๒๕๖๓ - 
เมษายน 
๒๕๖๔

- วิชชุดา  อาวรณ์ 

๔. การปรบัปรงุแกไ้ขการดำเนนิโครงการครัง้ตอ่ไป (A) 
   ๔.๑. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 
   ๔.๒. นำผลการดำเนินงานไปวางแผนพัฒนาต่อไป

เมษายน 
๒๕๖๓ - 
เมษายน 
๒๕๖๔

- วิชชุดา  อาวรณ์ 

รวม ๑,๐๐๐

ประเด็นการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ประเมินผล เกณฑ์การประเมิน (ค่าเป้าหมาย)
เชิงปริมาณ 
    รอ้ยละของคณะคร ูนกัเรยีน และ         
ผูป้กครองโรงเรยีนไผง่ามวทิยาทีเ่ขา้รว่ม

แบบรายงาน ร้อยละ ๙๐

เชิงคุณภาพ 
    ๑. บา้นและโรงเรยีนมคีวามสมัพนัธ์
อันดีระหว่างกัน 
    ๒. ผูป้กครองนกัเรยีนมสีว่นรว่มใหข้อ้มลู 
ขอ้เสนอแนะในการพฒันาโรงเรยีน 
    ๓. ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการ
ด้านต่างๆของนักเรียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
    ๔. ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับ
ครูที่ปรึกษา ทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างผู้ปกครองนักเรียนอันเป็นการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูที่

ปรึกษาประจำชั้นและผู้ปกครอง

นักเรียน ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและร่วมกัน

ส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหานักเรียน

แบบประเมินความพึงพอใจ มีความพึงพอใจในประเด็นต่างๆอยู่ใน

ระดับดี ขึ้นไป
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โครงการที่ ๑๕   :  โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน งานธุรการ งานสารบรรณ 
สอดคลอ้งกบัเปา้ประสงค ์: ข้อ ๑ - ๑๙ 
ลักษณะโครงการ  :  ต่อเนื่อง 
ฝ่ายงาน   :  บริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ        :  นางวิชชุดา  อาวรณ์ 
      นางดวงเดือน จิตรกล้า 
       นางสาวชมพูเพ็ญ  ศิริคาม 
      นางสาวนภาพร  ดีมาก 
      นางสาวดาราพร  ดีมาก 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน/ประเดน็พจิารณา ตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๒. มีบระบบหริการการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ระยะเวลาดำเนินการ   :  เมษายน ๒๕๖๓  ถึง เมษายน ๒๕๖๔ 
______________________________________________________________________________________ 

หลักการและเหตุผล 
 ในการจดัเรยีนการสอนสิง่ทีจ่ะสง่ผลใหก้ารดำเนนิการบรรลตุามวตัถปุระสงคท์ีต่ัง้ไวอ้ยา่งแทจ้รงินัน้ประกอบดว้ยปัจจัย

หลายด้านช่วยส่งเสริมกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านครู นักเรียน ชุมชน หรือองค์ประกอบเล็ก ๆ น้อย ๆ ต่าง งานสำนักงานหรือ
ธุรการโรงเรียนเป็นงานที่คอยส่งเสริม ให้การสนับสนุน และอำนวยความ  สะดวก ซึ่งถือว่าเป็นจุดหน้าบ้านของโรงเรียน
จำเปน็ทีจ่ะตอ้งดดู ี มคีวามพรอ้ม ทีส่ดุเพือ่รบับรกิารผูท้ีจ่ะมาใชบ้รกิารตา่ง ๆ ไดอ้ยา่งสะดวก วสัดสุำนกังานเปน็สิง่สำคญั
อยา่งมากทีจ่ะตอ้งมเีพยีงพอสำหรบัความตอ้งการของผูท้ีจ่ะมาใชบ้รกิาร เพือ่จะนำไปใชป้ระโยชนต์ามวตัถปุระสงคน์ัน้ ๆ 
เพื่อเป็นผลต่อเนื่องไปถึงเป้าหมายสำคัญของโรงเรียน  นั่นคือ การมีคุณภาพ 
  
วัตถุประสงค์ 
 ๑. วัสดุสำนักงานที่เพียงพอกับความต้องการของบุคลากรภายในโรงเรียน 
 ๒. โรงเรียนมีวัสดุใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนได้อย่างเพียงพอกับความต้องการ 
 ๓. บุคลากรในโรงเรียนมีวัสดุในการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
 ๔. กิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนสำเร็จลุล่วงด้วยด ี

เป้าหมาย 
 เชิงคุณภาพ 
  ๑. โรงเรียนมีวัสดุสำนักงานใช้อย่างเพียงพอในการทำกิจกรรมของโรงเรียน 
  ๒. คณะครูและบุคลากรภายในโรงเรียนมีวัสดุไว้ใช้อย่างเพียงพอกับความต้องการ 

 เชิงปริมาณ 
  คณะครูและบุคลากรภายในโรงเรียนมีวัสดุไว้ใช้อย่างเพียงพอกับความต้องการ ร้อยละ ๑๐๐ 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม/งาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

๑. วางแผนดำเนินการ (P) 
    ๑.๑. ศกึษานโยบายโรงเรยีนในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ 
    ๑.๒. ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 
    ๑.๓. ศกึษาบรบิทและสภาพความเปน็ไปไดใ้นการ
พัฒนาโครงการ 
    ๑.๔ จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อคณะกรรมการ

เมษายน 
๒๕๖๓

- วิชชุดา อาวรณ์ 
ดวงเดือน จิตรกล้า 
ชมพูเพ็ญ ตั้งเชิง 
นภาพร  ดีมาก 
ดาราพร  ดีมาก

๒. ดำเนินการตามแผน (D) 
    ดำเนินกิจกรรมตามโครงการดังต่อไปนี้ 
       ๒.๑  จดัซือ้วสัดสุำนกังาน งานธรุการ งานสารบรรณ

เมษายน 
๒๕๖๓ – 
เมษายน 
๒๕๖๔

๒๕,๐๐๐
วิชชุดา อาวรณ์ 
ดวงเดือน จิตรกล้า 
ชมพูเพ็ญ ตั้งเชิง 
นภาพร  ดีมาก 
ดาราพร  ดีมาก

๓. ติดตาม/ตรวจสอบการดำเนินโครงการ (C) 
    ติดตาม  นเิทศ  และตรวจสอบผลการดำเนนิงานเปน็ระยะ ๆ  
เพือ่ทราบปญัหา อปุสรรค หรอืความกา้วหนา้ของการ
ดำเนินงาน

เมษายน 
๒๕๖๓ – 
เมษายน 
๒๕๖๔

- วิชชุดา อาวรณ์ 
ดวงเดือน จิตรกล้า 
ชมพูเพ็ญ ตั้งเชิง 
นภาพร  ดีมาก 
ดาราพร  ดีมาก

๔. การปรบัปรงุแกไ้ขการดำเนนิโครงการครัง้ตอ่ไป (A) 
   ๔.๑. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 
   ๔.๒. นำผลการดำเนินงานไปวางแผนพัฒนาต่อไป

เมษายน 
๒๕๖๓ – 
เมษายน 
๒๕๖๔

- วิชชุดา อาวรณ์ 
ดวงเดือน จิตรกล้า 
ชมพูเพ็ญ ตั้งเชิง 
นภาพร  ดีมาก 
ดาราพร  ดีมาก

รวม ๒๕,๐๐๐
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โครงการที่ ๑๖   :  โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
สอดคลอ้งกบัเปา้ประสงค ์: ข้อ 3  จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ  :  ต่อเนื่อง 
ฝ่ายงาน   :  บริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ        :  นายวรวิทย์  โคตรศรีหา 
      นายชยันต์ ตื้อใจมา 
      นายลิขิต   ระวังใจ 
      นายทองอยู่   ใจชื่นบาน 
       นายปรีชา  บุญยืน 
      นายสายยุทธ  ตั้งเชิง 
      นายพันธ์ทิพย์  ตั้งอารมณ์ 

สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน/ประเดน็พจิารณา ตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
      อย่างมีคุณภาพ 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้

ระยะเวลาดำเนินการ   :  เมษายน ๒๕๖๓  ถึง เมษายน ๒๕๖๔ 
______________________________________________________________________________________ 

หลักการและเหตุผล 
 สภาพแวดล้อมในโรงเรียนต้องมีการติดตามดูแลเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะด้านอาคารสถานที่ซึ่งมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างจนเปลี่ยนสภาพจากในอดีตอย่างมากมีความสวยงามและควรที่จะมีการดำรงรักษา
ดูแลให้ปากฎภาพให้เหมาะสมสวยงามและดียิ่งขึ้น ฝ่ายอาคารสถานที่จึงได้จัดทำโครงการเพื่อตอบสนองและส่งเสริม
สภาพที่กล่าวมา เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนบุคลากรในโรงเรียนได้รับความพึงพอใจและรักในสถาบันของตนสืบไป 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อดูแลรักษาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 
2. เพื่อปรับปรุงพัฒนาด้านอาคารสถานที่ 
3. โรงเรียนมีการจัดการด้านสุขาภิบาลที่ดี  สิ่งแวดล้อมสวยงาม น่าอยู่ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย  
4. มีสิ่งอำนวยความสะดวก และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียนพอเพียง 
5. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม  ในการรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน  ตลอดจนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

 

        แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน               ๘๔



เป้าหมาย 
 เชิงคุณภาพ 
  1. งานอาคารสถานที่ในโรงเรียนสามารถให้การบริการแก่บุคลากรในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
                2. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม เพื่อผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น 

 เชิงปริมาณ 
   1. มสีิง่อำนวยความสะดวกพอเพยีง อยูใ่นสภาพใชก้ารได ้สภาพแวดลอ้มรม่รืน่ และมแีหลง่เรยีนรูส้ำหรบัผูเ้รยีน 

      2. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม น่าอยู่ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย 
                3. ครูและนักเรียนมีอาคารเรียน แหล่งแหล่งรู้ที่เหมาะสม เพียงพอต่อการเรียนการสอน 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม/งาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

๑. วางแผนดำเนินการ (P) 
    ๑.๑. ศกึษานโยบายโรงเรยีนในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ 
    ๑.๒. ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 
    ๑.๓. ศกึษาบรบิทและสภาพความเปน็ไปไดใ้นการ
พัฒนาโครงการ 
    ๑.๔ จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อคณะกรรมการ

เมษายน 
๒๕๖๓

-
วรวิทย์  โคตรศรีหา 
ชยันต์  ตื้อใจมา 
ลิขิต  ระวังใจ 
ทองอยู่  ใจชื่นบาน 
ปรีชา  บุญยืน 
สายยุทธ  ตั้งเชิง 
พันธ์ทิพย์ ตั้งอารมณ์

๒. ดำเนินการตามแผน (D) 
    ดำเนินกิจกรรมตามโครงการดังต่อไปนี้ 
       ๒.๑  big cleaning day  
       ๒.๒ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสถานที่ 

เมษายน 
๒๕๖๓ – 
เมษายน 
๒๕๖๔

๖๐,๐๐๐

วรวิทย์  โคตรศรีหา 
ชยันต์  ตื้อใจมา 
ลิขิต  ระวังใจ 
ทองอยู่  ใจชื่นบาน 
ปรีชา  บุญยืน 
สายยุทธ  ตั้งเชิง 
พันธ์ทิพย์ ตั้งอารมณ์

๓. ติดตาม/ตรวจสอบการดำเนินโครงการ (C) 
    ติดตาม  นเิทศ  และตรวจสอบผลการดำเนนิงานเปน็ระยะ ๆ  
เพือ่ทราบปญัหา อปุสรรค หรอืความกา้วหนา้ของการ
ดำเนินงาน

เมษายน 
๒๕๖๓ – 
เมษายน 
๒๕๖๔ 

- วรวิทย์  โคตรศรีหา
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การประเมินผล 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สภาพภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนมีความสวยงาม  
2. อาคารสถานที่มีปลอดภัย มั่นคงและแข็งแรง 
3. โรงเรียนมีการจัดการด้านสุขาภิบาลที่ดี  สะอาดและปลอดภัย  
4. มีสิ่งเอื้อต่อการเรียนรู้ และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียนพอเพียง 

กิจกรรม/งาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

๔. การปรบัปรงุแกไ้ขการดำเนนิโครงการครัง้ตอ่ไป (A) 
   ๔.๑. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 
   ๔.๒. นำผลการดำเนินงานไปวางแผนพัฒนาต่อไป

เมษายน 
๒๕๖๓ – 
เมษายน 
๒๕๖๔

- วรวิทย์  โคตรศรีหา

รวม ๖๐,๐๐๐

ประเด็นการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ประเมินผล เกณฑ์การประเมิน (ค่าเป้าหมาย)

เชิงปริมาณ 
1. มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียง 
อยู่ในสภาพใช้การได้ สภาพแวดล้อม
ร่มรื่น และมแีหลง่เรยีนรูส้ำหรบัผูเ้รยีน 
2. โรงเรยีนมสีภาพแวดลอ้มทีส่วยงาม นา่อยู ่
อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย 
3. ครูและนักเรียนมีอาคารเรียน 
แหล่งแหล่งรู้ที่เหมาะสม เพียงพอต่อ
การเรียนการสอน

- บริบทของสถานศึกษา/
แบบสอบถามความพึงพอใจ/
แบบประเมินโครงการ 

- บริบทของสถานศึกษา ปลอดภัย 
มั่นคง แข็งแรง 

- มีผลการประเมินความพึงพอใจใน
ระดับดี 

เชิงคุณภาพ 
1. งานอาคารสถานทีใ่นโรงเรยีนสามารถ
ให้การบริการแก่บุคลากรในโรงเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
2. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่
เหมาะสม เพื่อผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น

- แบบประเมินความพึงพอใจ - ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดี 
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โครงการที่ ๑๗   :  โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
สอดคลอ้งกบัเปา้ประสงค ์:ข้อที่ ๑๒ ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม  
                 และสติปัญญาที่สมดุล เหมาะสมกับสังคม วัย และการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
      ข้อที่ ๑๙ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คิดเป็น ทำเป็น  
                                              แก้ปัญหาเป็น มีทักษะการใช้เทคโนโลยี มีความสามารถในการสื่อสารและ 
                                              สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 
ลักษณะโครงการ  :  ต่อเนื่อง 
ฝ่ายงาน   :  วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ        :  นางศุภพร    ทิศใหม่ 
      นางสาวจินตนา   ปันดี 
      นายณัฐกิจ  ผิวร่วมชาติ 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน/ประเดน็พจิารณา ตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
 มาตรฐานที่ ๑ คณภาพผู้เรียน 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
      อย่างมีคุณภาพ 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๓.๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ 
      นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ระยะเวลาดำเนินการ   :  เมษายน ๒๕๖๓  ถึง มีนาคม ๒๕๖๔ 
______________________________________________________________________________________ 

หลักการและเหตุผล 
 การมีสุขภาพดี ถือเป็นลักษณะอันพึงประสงค์ประการแรกของคนไทย  แต่ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาสุขภาพ
และการสาธารณสุขได้เปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทั้งนี้สาเหตุเนื่องมาจากการมีพฤติกรรมสุขภาพ
ที่ไม่ถูกต้องของบุคคลตลอดจนปัญหาสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางสังคม ซึ่งนับวันแนวโน้มของปัญหาเหล่านี้
ย่อมมีความรุนแรงขึ้น ดังนั้นเพื่อให้ผู้เรียนได้มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งเป็นการวางรากฐานด้าน
สุขภาพให้เข้มแข็งด้วยการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพตั้งแต่แรกเริ่ม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเผชิญกับ
ปัญหาและสภาวการณ์ที่คุกคามต่อสุขภาพได้ 
 งานบริการอนามัยโรงเรียน มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกัน รักษา และส่งเสริมสุขภาพนักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนทุกคนให้สมบูรณ์ พร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม อันเป็นการพัฒนาคนซึ่งเป็นการพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ ตามนโยบายของทางราชการ เพื่อให้บริการทางด้านสุขภาพทั้งการรักษาพยาบาล     
การป้องกัน และการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้ทุกคนในโรงเรียนได้มีความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเอง              
เพื่อให้้นักเรียนมีประสบการณ์  ทัศนคติทางอนามัยที่ถูกต้อง 

 

        แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน               ๘๘



วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนทุกคน  
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างสม่ำเสมอ 

 3.  เพื่อจัดบริการด้านสุขภาพอนามัยให้แก่นักเรียนทุกคน 
 4. เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับบริการด้านสุขภาพ             
 5. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อ 
ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ  และปัญหาทางเพศ                                      
 6. เพื่อให้ผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
 ๗.  เพื่อรวบรวมสถิติการเจ็บป่วยของผู้ใช้บริการห้องพยาบาล 

เป้าหมาย 
 เชิงคุณภาพ 
  ๑. นักเรียนโรงเรียนไผ่งามวิทยาได้รับบริการด้านสุขอนามัย 
  ๒ นักเรียนมีสุขอนามัยที่ดี  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  มีความรู้เกี่ยวกับด้านสุขภาพอนามัย 
   
 เชิงปริมาณ 
  นักเรียนโรงเรียนไผ่งามวิทยาทุกคนได้รับบริการด้านสุขอนามัยที่เหมาะสม 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม/งาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

๑. วางแผนดำเนินการ (P) 
    ๑.๑. ศกึษานโยบายโรงเรยีนในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ 
    ๑.๒. ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 
    ๑.๓. ศกึษาบรบิทและสภาพความเปน็ไปไดใ้นการ
พัฒนาโครงการ 
    ๑.๔ จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อคณะกรรมการ

เมษายน 
๒๕๖๓

- ศุภพร  ทิศใหม่
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2. ดำเนินการตามแผน (D) 
    ดำเนินการตามโครงการตามกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
    2.1 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

    2.2 กิจกรรม อย.น้อย 

    2.3 กิจกรรมด้านอาหารและนม 
    ๒.๔ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

    ๒.๕ กิจกรรมสุขาน่าใช้ 

    ๒.๖ กิจกรรมฟันสวย ยิ้มใส 

    ๒.๗ กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน 

    ๒.๘ ยาสามัญประจำบ้าน 

    ๒.๙ กิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น 

    ๒.๑๐ กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพนักเรียน

เมษายน 
๒๕๖๓ - 
เมษายน 
๒๕๖๔ 

- 

- 

- 
- 

๔,๐๐๐ 

๖,๐๐๐ 

- 

๒,๐๐๐ 

- 

1,000

จินตนา  ปันดี 
ศุภพร  ทิศใหม่ 
จินตนา  ปันดี 
ศุภพร  ทิศใหม่ 
ณัฐกิจ  ผิวร่วมชาติ 
ศุภพร  ทิศใหม่ 
จินตนา  ปันดี 
ศุภพร  ทิศใหม่ 
จินตนา  ปันดี 
ศุภพร  ทิศใหม่ 
จินตนา  ปันดี 
ณัฐกิจ  ผิวร่วมชาติ 
ศุภพร  ทิศใหม่ 
จินตนา  ปันดี 
ศุภพร  ทิศใหม่ 
จินตนา  ปันดี 
ศุภพร  ทิศใหม่ 
จินตนา  ปันดี 
ศุภพร  ทิศใหม่ 
ณัฐกิจ  ผิวร่วมชาติ 
ศุภพร  ทิศใหม่

๓. ติดตาม/ตรวจสอบการดำเนินโครงการ (C) 
    ติดตาม  นเิทศ  และตรวจสอบผลการดำเนนิงานเปน็ระยะ ๆ  
เพือ่ทราบปญัหา อปุสรรค หรอืความกา้วหนา้ของการ
ดำเนินงาน

เมษายน 
๒๕๖๓ - 
เมษายน 
๒๕๖๔

- ศุภพร  ทิศใหม่

๔. การปรบัปรงุแกไ้ขการดำเนนิโครงการครัง้ตอ่ไป (A) 
   ๔.๑. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 
   ๔.๒. นำผลการดำเนินงานไปวางแผนพัฒนาต่อไป

เมษายน 
๒๕๖๔

- ศุภพร  ทิศใหม่

รวม ๑๓,๐๐๐
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โครงการที่ ๑๘   :  โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
สอดคลอ้งกบัเปา้ประสงค ์:  ข้อ 12. ผูเ้รยีนมพีฒันาการดา้นรา่งกาย อารมณ ์จติใจ สงัคม และสตปิญัญาทีส่มดลุ เหมาะสมกับ 
       สังคม วัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
      ข้อ 19. ผู้เรยีนมคีณุธรรม จรยิธรรม คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์คดิเปน็ ทำเปน็และสามารถ 
       ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ลักษณะโครงการ  :  ต่อเนื่อง 
ฝ่ายงาน   :  บริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ        :  นางชนนิกานต์  แสนปัญญา 
      นางศุภพร    ทิศใหม่ 
      นางสุณิสา  ระวังใจ 
      นายเศกสรรค์   อิทธิผล 
      นายวรวิทย์  โคตรศรีหา 
      นายกำพล   คำปา 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน/ประเดน็พจิารณา ตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
 มาตรฐานที่ ๑ คณภาพผู้เรียน 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๑. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

ระยะเวลาดำเนินการ   :  เมษายน ๒๕๖๓  ถึง เมษายน ๒๕๖๔ 
______________________________________________________________________________________ 

หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนไผ่งามวิทยาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  ตำบลเมืองมาย อำเภอ แจ้ห่ม 
จังหวดัลำปาง สงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาลำปางเขต 3 พืน้ทีบ่รกิาร 6หมูบ่า้นคอืบา้นไผแ่พะ บา้นไผป่ง บา้นไผท่อง 
บ้านนางาม  บ้านนาไหม ้และบ้านแม่เบิน ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง มีภารกิจหลัก 3 ประการ   ตาม
นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดังนี้ 
1. จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กอายุ 4 ปี (อนุบาล 1-2) เพื่อให้มีความ
พร้อมทางร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญาในการที่จะเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาต่อไป 

2. จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 และจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1–3 ให้เด็กทุกคนที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนตามพระราช
บัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  

3. สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545   ของ
การจัดการศึกษาให้มีศักยภาพมาตรฐานและสัมฤทธิ์ผลเพื่อดำเนินการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป 
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เนื่องในสถานการณ์ปัจจุบันสารเสพติดได้ระบาดและแพร่หลายทุกรูปแบบไปในหมู่ผู้คนเสพติดและลุกลาม  ไป
ถึงกลุ่มนักเรียนและเยาวชนอันเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต    

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ได้เล็งเห็นความจำเป็นดังกล่าวจึงได้ประชุมหารือกับคณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน และ
หน่วยงานในพื้นที่ ที่จะช่วยกันรณรงค์การให้ความรู้และทักษะในการป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษาให้แก่นักเรียน
และเยาวชนในตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่มต่อไป 

วัตถุประสงค์  
1. เป็นการเฝ้าระวังเด็กนักเรียนกับสารเสพติด 
2. เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดแก่เด็กและเยาวชน 
3. ให้โรงเรียนปลอดสารเสพติด  รวมถึงการทะเลาะวิวาท ชู้สาว และสื่อลามกอนาจาร 
1. ครูบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนไผ่งามวิทยาทุกคนได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องสารเสพติดต่างๆ 
2. ครูบุคลากรและนักเรียนตระหนักในโทษจากสารเสพติด 
3. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีคุณธรรมและเข้าร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขโรงเรียนจัดการศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพ 

เป้าหมาย 
 เชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีคุณธรรมและเข้าร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข 

     2. นักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ์  รู้จักตนเอง และควบคุมตนเองได้  เรียนรู้อย่างมีความสุข  
  
 เชิงปริมาณ 
  1. ครบูคุลากรและนกัเรยีนในโรงเรยีนไผง่ามวทิยาทกุคนไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจเรือ่งสารเสพตดิตา่งๆ 

     2. ครูบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนไผ่งามวิทยาทุกคนปลอดจากยาเสพติด 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม/งาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

๑. วางแผนดำเนินการ (P) 
    ๑.๑. ศกึษานโยบายโรงเรยีนในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ 
    ๑.๒. ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 
    ๑.๓. ศกึษาบรบิทและสภาพความเปน็ไปไดใ้นการ
พัฒนาโครงการ 
    ๑.๔ จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อคณะกรรมการ 

เมษายน 
๒๕๖๓

- ชนนิกานต์ แสนปัญญา
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กิจกรรม/งาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

2. ดำเนินการตามแผน (D) 
    2.1  ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงงาน/กิจกรรมฯ 
และมอบหมายภาระงาน 
    ๒.๒ การดำเนินกิจกรรม 
           2.2.1 กิจกรรมห้องเรียนสีขาว (ห้องละ 500) 
           2.2.2 กิจกรรมลูกเสือด้านยาเสพติด  
           2.2.3 กิจกรรมห้องเรียนอุ่นใจ 

           2.2.4 กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกัน เฝ้าระวังและ
แก้ปัญหายาเสพติดและอบายมุข 
         2.2.5  กิจกรรมคลินิกเสมารักษ์ 

         2.2.6  กิจกรรมประเมินสถานศึกษาสีขาว

เมษายน 
๒๕๖๓ - 
เมษายน 
๒๕๖๔

- 

๑,000 
1,500 

- 

1,000 

- 

2,000

ชนนิกานต์ แสนปัญญา 

ชนนิกานต์ แสนปัญญา 
เศกสรรค์  อิทธิผล 
สุณิสา  เขื่อนแก้ว 
ศุภพร  ทิศใหม่ 
สุณิสา  ระวังใจ 

เศกสรรค์  อิทธผล 
กำพล  คำปา 

ชนนิกานต์ แสนปัญญา

๓. ติดตาม/ตรวจสอบการดำเนินโครงการ (C) 
    ติดตาม  นเิทศ  และตรวจสอบผลการดำเนนิงานเปน็ระยะ ๆ  
เพือ่ทราบปญัหา อปุสรรค หรอืความกา้วหนา้ของการ
ดำเนินงาน

เมษายน 
๒๕๖๓ - 
เมษายน 
๒๕๖๔

- ชนนิกานต์ แสนปัญญา

๔. การปรบัปรงุแกไ้ขการดำเนนิโครงการครัง้ตอ่ไป (A) 
   ๔.๑. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 
   ๔.๒. นำผลการดำเนินงานไปวางแผนพัฒนาต่อไป

เมษายน 
๒๕๖๓ - 
เมษายน 
๒๕๖๔

- ชนนิกานต์ แสนปัญญา

รวม ๖,๕๐๐
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โครงการที่ ๑๙  : เติมใจให้กันสานสัมพันธ์พี่น้อง TO BE NUMBER ONE 
สอดคล้องกับเป้าประสงค์: ข้อที่ ๖ ครูและวิทยากรภายนอกร่วมกันจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 
ฝ่ายงาน   : บริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ  : นางศุภพร   ทิศใหม่ 
              นางวิชชุดา อาวรณ์ 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน/ประเดน็พจิารณา ตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
 มาตรฐานที่ ๑ คณภาพผู้เรียน 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
      อย่างมีคุณภาพ 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๓.๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ 
      นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้
   ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๔. ตรวจสอบและประเมนิผูเ้รยีนอยา่งเปน็ระบบ และนำผลมาพฒันาผูเ้รยีน 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ 
      ปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้
ระยะเวลาดำเนินการ   :  เมษายน ๒๕๖๓  ถึง เมษายน ๒๕๖๔ 
________________________________________________________________________________ 

หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากโรงเรียนไผ่งามวิทยาได้จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนไผ่งามวิทยาขึ้น เพื่อเป็นศูนย์
รวมในการบริการแก่สมาชิกอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งสมาชิกผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงหลักการจัดตั้งชมรม TO BE 
NUMBER ONE ดังนั้นเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิก TO BE NUMBER ONE ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบ
เช่นเดียวกับบริการของชมรม TO BE NUMBER ONE  ในโรงเรียนไผ่งามวิทยา ตลอดจนการพัฒนาทักษะชีวิต พัฒนา 
EQ และพฒันาบคุลกิภาพ ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม จากการเขา้รว่มกจิกรรมกลุม่ไดเ้พือ่นและประสบการณจ์ากการเรยีนรูซ้ึ่ง
จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตใจและพัฒนาไปสู่ความเป็นหนึ่งที่เหมาะสมกับตนเอง และให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับเยาวชน เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาความไม่เข้าใจเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และวิธีการป้องกัน 
ปัญหาเดก็ตดิเกม และปญัหาทีเ่กดิจากการจราจรเปน็ตน้ แกนนำเยาวชนชมรม TO BE NUMBER ONE จงึจดักจิกรรม
เติมใจให้กันสานสัมพันธ์พี่น้อง TO BE NUMBER ONE ขึ้นโดยพัฒนาทักษะของสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 
โรงเรียนไผง่ามวทิยา โดยมุง่เนน้ใหส้มาชกิมโีอกาสเขา้รว่มกจิกรรมเตมิใจใหก้นัสานสมัพนัธพ์ีน่อ้ง    TO BE NUMBER ONE 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อให้สมาชิก TO BE NUMBER ONE ได้ทำกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง TO BE NUMBER ONE 

๒. เพื่อให้สมาชิก TO BE NUMBER ONE ได้เรียนรู้เรื่องการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
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๓. เพื่อให้สมาชิก TO BE NUMBER ONE ได้เรียนรู้วินัยจารจรและอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา 
๔. เพื่อให้สมาชิก TO BE NUMBER ONE ได้เรียนรู้สภาพปัญหาเด็กติดเกมส์และการใช้สื่อทางอินเตอร์เน็ต

อย่างถูกต้องและสร้างสรรค ์
๕. เพื่อให้สมาชิก TO BE NUMBER ONE ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา EQ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและลด

ความเครียดทางจิตใจ 
๖. เพื่อให้สมาชิก TO BE NUMBER ONE ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสมาชิกและปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงด้านยาเสพติด 
๗. เพื่อให้สมาชิก TO BE NUMBER ONE มีโอกาสเข้าถึงกิจกรรมที่ทำแล้วตนเองและผู้อื่นเกิดความสุข ทำให้

เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง กล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออกอย่างมั่นใจ 
๘. เพื่อให้สมาชิก TO BE NUMBER ONE ได้เรียนรู้และป้องกันปัญหายาเสพติด สุรา และบุหรี ่

กลุ่มเป้าหมาย 
   ด้านปริมาณ 

๑. เด็กอายุระหว่าง ๗ - ๑๕ ปี เป็นเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE 
๒. รอ้ยละ ๙๐ ของสมาชกิ TO BE NUMBER ONE ไดท้ำกจิกรรมสานสมัพนัธพ์ีน่อ้ง TO BE NUMBER ONE 
๓. รอ้ยละ๙๐ ของ TO BE NUMBER ONE ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา EQ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้าง

ภูมิคุ้มกันและลดความเครียดทางจิตใจ 

ด้านคุณภาพ 
 ๑. สมาชิก TO BE NUMBER ONE ได้เรียนรู้เรื่องการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 ๒. สมาชิก TO BE NUMBER ONE ได้เรียนรู้วินัยจารจรและอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา 
 ๓. สมาชิก TO BE NUMBER ONE ได้เรียนรู้สภาพปัญหาเด็กติดเกมส์และการใช้สื่อทางอินเตอร์เน็ต

อย่างถูกต้องและสร้างสรรค ์
 ๔. สมาชิก TO BE NUMBER ONE ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสมาชิกและปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงด้านยาเสพติด 
 ๕. สมาชิก TO BE NUMBER ONE มีโอกาสเข้าถึงกิจกรรมที่ทำแล้วตนเองและผู้อื่นเกิดความสุข 

ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง กล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออกอย่างมั่นใจ 
 ๖. สมาชิก TO BE NUMBER ONE ได้เรียนรู้และป้องกันปัญหายาเสพติด สุรา และบุหรี ่
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ขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

๑. วางแผนดำเนินการ (P) 
    ๑.๑ ศึกษานโยบาย กลยุทธ์ ของ สพฐ.หน่วยงานต้นสังกัด
และโรงเรียน 
    ๑.๒ ประชุมครูระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
    ๑.๓ จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
    ๑.๔ เสนอโครงการต่อต้นสังกัดเพื่อขอความเห็นชอบ 
    ๑.๕ เสนอโครงการเพื่อขอสนับสนุนเงินงบประมาณต่อ 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย

เมษายน 
๒๕๖๓

- ศุภพร ทิศใหม่  
วิชชุดา อาวรณ์ 
ครูทุกคน

๒. ดำเนินการตามแผน (D) 
    กิจกรรมที่ ๑ จัดค่ายสมาชิก TO BE NUMBER ONE 
    ๒.๑ อบรมใหค้วามรู ้การปอ้งกนัปญัหายาเสพตดิ สรุา และบหุรี ่
    ๒.๒ อบรมให้ความรู ้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงด้าน
ยาเสพติด   
    ๒.๓ อบรมให้ความรู ้เรื่องเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
    ๒.๔ เรยีนรูว้นิยัจารจรและอบุตัเิหตทุีจ่ะเกดิขึน้อยูต่ลอดเวลา 
    ๒.๕ เรียนรู้สภาพปัญหาเด็กติดเกมส์และการใช้สื่อทาง
อินเตอร์เน็ตอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ 
    ๒.๖ การพัฒนา EQ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต 

 

เมษายน 
๒๕๖๓ 

- 
เมษายน 
๒๕๖๔

๕,๐๐๐ ศุภพร ทิศใหม่  
วิชชุดา อาวรณ์ 
ครูทุกคน
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กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมที่ ๒ การเลอืกตัง้ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE 
กิจกรรมที่ ๓ การแข่งขันประกวด TO BE NUMBER ONE 
กิจกรรมที่ ๔ การแสดงความสามารถ ความกล้าแสดงออกของ
สมาชิกชมรม  TO BE NUMBER ONE ในพธิเีปดิงานกจิกรรมตา่งๆ 
กิจกรรมที่ ๕ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันยาเสพติด และให้
คำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE

เมษายน 
๒๕๖๓ 

- 
เมษายน 
๒๕๖๔

-
ศุภพร ทิศใหม่  
วิชชุดา อาวรณ์ 
ครูทุกคน

๓. ติดตาม/ตรวจสอบการดำเนินโครงการ (C) 
         ผู้บริหารจิเทศติดตามการดำเนินงานและคอยอำนวย
ความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไป

ตามภาระงานที่โครงการฯกำหนด

เมษายน 
๒๕๖๓ 

- 
เมษายน 
๒๕๖๔

-
ศุภพร ทิศใหม่  
วิชชุดา อาวรณ์ 
ครูทุกคน

๔. การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินโครงการครั้งต่อไป (A) 
  ๑.จัดทำรายงานโครงการฯ นำเสนอฝ่ายบริหารและหน่วย
งานผู้ให้การสนับสนุนโครงการ 
  ๒.สรุป/วางแผนพัฒนาโครงการ

เมษายน 
๒๕๖๓ 

- 
เมษายน 
๒๕๖๔

-
ศุภพร ทิศใหม่  
วิชชุดา อาวรณ์ 
ครูทุกคน

รวม ๕,๐๐๐
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5.การประเมินผล   
ประเด็นการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ประเมิน เกณฑ์การประเมิน (ค่าเป้าหมาย)

เชิงปริมาณ 
    ๑. เด็กอายุระหว่าง 7-15 ปี เป็น
เยาวชนสมาชกิ TO BE NUMBER ONE 
    ๒. รอ้ยละของสมาชกิ TO BE 
NUMBER ONE ไดท้ำกจิกรรมสาน
สมัพนัธพ์ีน่อ้ง TO BE NUMBER ONE 
    ๓. รอ้ยละของ TO BE NUMBER 
ONE ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา EQ 
ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและลด

ความเครียดทางจิตใจ

แบบประเมิน/ 
รายงานผลการดำเนินงาน 

แบบประเมิน/ 
รายงานผลการดำเนินงาน 

แบบประเมิน/ 
รายงานผลการดำเนินงาน

๒๑๒ คน 

ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป

เชิงคุณภาพ 
๑. สมาชิก TO BE NUMBER ONE 
ได้เรียนรู้เรื่องการป้องกันโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์ 
   ๒. สมาชิก TO BE NUMBER ONE 
ได้เรียนรู้วินัยจารจรและอุบัติเหตุที่จะ

เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา 
   ๓. สมาชิก TO BE NUMBER ONE 
ได้เรียนรู้สภาพปัญหาเด็กติดเกมส์

และการใช้สื่อทางอินเตอร์เน็ตอย่าง

ถูกต้องและสร้างสรรค ์
   ๔. สมาชิก TO BE NUMBER ONE 
ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ

สมาชิกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

กลุ่มเสี่ยงด้านยาเสพติด 
   ๕. สมาชิก TO BE NUMBER ONE 
มีโอกาสเข้าถึงกิจกรรมที่ทำแล้ว

ตนเองและผู้อื่นเกิดความสุข ทำให้
เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง กล้าคิด 
กล้าทำ และกล้าแสดงออกอย่างมั่นใจ 
   ๖. สมาชิก TO BE NUMBER ONE 
ได้เรียนรู้และป้องกันปัญหายาเสพติด 
สุรา และบุหรี่

แบบประเมนิ/รายงานผลการดำเนนิงาน 

แบบประเมนิ/รายงานผลการดำเนนิงาน  

แบบประเมนิ/รายงานผลการดำเนนิงาน 

แบบประเมนิ/รายงานผลการดำเนนิงาน 

แบบประเมนิ/รายงานผลการดำเนนิงาน 

แบบประเมนิ/รายงานผลการดำเนนิงาน 

รู้วิธีป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

รู้วินัยจารจรและอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น

อยู่ตลอดเวล 

นักเรียนรู้สภาพปัญหาเด็กติดเกมส์

และการใช้สื่อทางอินเตอร์เน็ตอย่าง

ถูกต้องและสร้างสรรค์ 

นักเรียนมีความรู้ ได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับสมาชิก และมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงด้าน

ยาเสพติด 
นักเรียนมีคุณลักษณะความภูมิใจใน

ตนเอง กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก
อย่างมั่นใจอยู่ในระดับดี 

นักเรียนรู้วิธีป้องกันปัญหายาเสพติด 
สุรา และบุหรี่
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โครงการที่ ๒๐   : ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
สอดคลอ้งกบัเปา้ประสงค ์: ข้อที่ ๑๙ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค ์คิดเป็น ทำเป็น  
                                              แก้ปัญหาเป็น มีทักษะการใช้เทคโนโลยี มีความสามารถในการสื่อสารและ 
                                              สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 
ลักษณะโครงการ  :  ต่อเนื่อง 
ฝ่ายงาน   :  บริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ        :  นายเศกสรรค์  อิทธิผล 
      นายศุภชัย  พิสสมัย 
      นายชยันต์  ตื้อใจมา 
      นายกำพล  คำปา 
      นายวรวิทย์  โคตรศรีหา 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน/ประเดน็พจิารณา ตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
 มาตรฐานที่ ๑ คณภาพผู้เรียน 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๑. การมกีระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีส่รา้งโอกาสใหผู้เ้รยีน ทกุคนมสีว่นรว่ม 

ระยะเวลาดำเนินการ   :  เมษายน ๒๕๖๓  ถึง เมษายน ๒๕๖๔ 
______________________________________________________________________________________ 

หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสภาพปัจจุบันในท่ามกลางสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และผลกระทบจากการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมทำให้เกิดปัญหาต่างๆ สังคมให้ความสำคัญกับวัตถุและเทคโนโลยีซึ่งมีผลกระทบต่อจิตใจเด็กและเยาวชนเป็น
อย่างมาก โรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญว่าควรวางระเบียบแบบแผน การนำเอาความคิดที่ดีงามโดยเฉพาะการ  
พัฒนาจิตพิสัย ให้เป็นคนสนใจใฝ่รู้และสร้างสรรค์ มีน้ำใจ มีวินัย  ภูมิใจในความเป็นไทย และรู้จักการบริโภคด้วย
ปัญญาในวิถีชีวิตไทย จะช่วยให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทุกด้านอย่างเต็มที่ 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. นักเรียนมีความรู้และเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 ๒. นักเรียนมีความรู้ เข้าใจ และสามารถปฏิบัติตนในการเลือกผู้แทนเพื่อเข้าไปทำงานในสภานักเรียน 
 ๓. นักเรียนมีความรู้ เข้าใจ และสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการสภานักเรียน 
 ๔. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
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เป้าหมาย 
 เชิงคุณภาพ 
  มีคณะกรรมการสภานักเรียนที่เกิดจากการเลือกตั้ง 
 เชิงปริมาณ 
  ร้อยละการมีส่วนร่วมในการเลือกคณะกรรมการสภานักเรียน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม/งาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

๑. วางแผนดำเนินการ (P) 
    ๑.๑ ประชุมคณะครู และกำหนดโครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
    ๑.๒ เสนอโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
    ๑.๓ เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
    ๑.๔ ประชมุคณะคร ูแตง่ตัง้คณะกรรมการดำเนนิการ

เมษายน 
๒๕๖๓

- เศกสรรค์ อิทธิผล 
ศุภชัย  พิสสมัย

2. ดำเนินการตามแผน (D) 
    ดำเนนิการตามโครงการสง่เสรมิประชาธปิไตยในโรงเรยีนดงันี ้
    กิจกรรมสภานักเรียน

เมษายน 
๒๕๖๓ -   
เมษายน 
๒๕๖๔

1,500

เศกสรรค์ อิทธิผล 
ศุภชัย  พิสสมัย 
ชยันต์ ตื้อใจมา 
กำพล  คำปา 

วรวิทย์  โคตรศรีหา

๓. ติดตาม/ตรวจสอบการดำเนินโครงการ (C) 
ติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะๆ เพื่อทราบปัญหา 
อุปสรรค หรือความก้าวหน้าของการดำเนินงาน

เมษายน 
๒๕๖๓ -   
เมษายน 
๒๕๖๔

เศกสรรค์ อิทธิผล 
ศุภชัย  พิสสมัย

๔. การปรบัปรงุแกไ้ขการดำเนนิโครงการครัง้ตอ่ไป (A) 
    ๔.๑ สรุป ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
ตามโครงการ 
    ๔.๒ นำผลการดำเนินงานไปวางแผนพัฒนาต่อไป

เมษายน 
๒๕๖๓ -   
เมษายน 
๒๕๖๔

- เศกสรรค์ อิทธิผล 
ศุภชัย  พิสสมัย

รวม ๒,๐๐๐
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โครงการที่ ๒๑   :  โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬา 
สอดคลอ้งกบัเปา้ประสงค ์: ข้อที่ ๑๙ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค ์คิดเป็น ทำเป็น  
                                              แก้ปัญหาเป็น มีทักษะการใช้เทคโนโลยี มีความสามารถในการสื่อสารและ 
                                              สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 
ลักษณะโครงการ  :  ต่อเนื่อง 
ฝ่ายงาน   :  บริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ        :  นายณัฐกิจ   ผิวร่วมชาติ 
      นายลิขิต  ระวังใจ 
      นายชยันต์ ตื้อใจมา 
      นายกำพล  คำปา 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน/ประเดน็พจิารณา ตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
 มาตรฐานที่ ๑ คณภาพผู้เรียน 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
             ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๓. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม 
      หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๓.๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ 
      นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ระยะเวลาดำเนินการ   :  เมษายน ๒๕๖๓  ถึง เมษายน ๒๕๖๔ 
______________________________________________________________________________________ 

หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๕) มาตรา ๒๔ กล่าวไว้ว่า
กระบวนการเรยีนรู ้ ตอ้งจดัเนือ้หาสาระและกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจ ความถนดัและความแตกตา่งของผูเ้รยีน 
ฝึกทักษะ กระบวนการคดิการจดัการ การเผชญิสถานการณจ์รงิ ฝกึการปฏบิตั ิใหท้ำได ้คดิเปน็ รกัการอา่น และเกดิการใฝรู่้
อย่างตอ่เนือ่งผสมผสานความรูต้า่งๆ อยา่งสมดลุรวมทัง้ปลกูฝงัคณุธรรม คา่นยิม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงคไ์วใ้นทกุวชิา 
ครูสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนรอำนวยความสะดวกให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 
 โรงเรียนไผ่งามวิทยา ได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา จนนำไป  สู่
ความเป็นเลิศด้านกีฬา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเด็กนักเรียนให้เล่นกีฬาและออกกำลังกาย การฝึกความสามัคคี ความ
อดทน ความมีระเบียบวินัย รวมทั้งยังสร้างนักกีศาไปแข่งขันในระดับจังหวัด เป็นไปตามแนวทางการจัดการศึกษา พระ
ราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรฐานการเรียนรู้การ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ดังนั้นโรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บาน จึงจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้
มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านกีฬาได้อย่างเต็มความสามารถ 

 

        แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน               ๑๐๘



วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม 
 ๒. เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทางด้านกีฬาและกรีฑา 
          ๓.เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภัย 
  
เป้าหมาย 
 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับจังหวัด 

 เชิงปริมาณ 
  ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนไผ่งามวิทยาได้ออกกำลังกาย 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม/งาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

๑. วางแผนดำเนินการ (P) 
    ๑.๑. ศกึษานโยบายโรงเรยีนในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ 
    ๑.๒. ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 
    ๑.๓. ศกึษาบรบิทและสภาพความเปน็ไปไดใ้นการ
พัฒนาโครงการ 
    ๑.๔ จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อคณะกรรมการ

เมษายน 
๒๕๖๓

- ณัฐกิจ  ผิวร่วมชาติ

๒. ดำเนินการตามแผน (D) 
    ดำเนินกิจกรรมตามโครงการดังต่อไปนี้ 
       ๒.๑  กจิกรรมแขง่ขนักฬีานกัเรยีน 
        ๒.๒  กจิกรรมคดัเลอืกนกักฬีาตวัแทนโรงเรยีน 
        ๒.๓  จดัซือ้อปุกรณก์ฬีา 
        ๒.๔ กจิกรรมแขง่ขนักฬีาภายนอก

เมษายน 
๒๕๖๓ – 
เมษายน 
๒๕๖๔

๑๐,๐๐๐ 
- 

๔,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐

ณัฐกิจ  ผิวร่วมชาติ 
ลิขิต  ระวังใจ 
กำพล  คำปา 
ชยันต์  ตื้อใจมา

๓. ติดตาม/ตรวจสอบการดำเนินโครงการ (C) 
    ติดตาม  นเิทศ  และตรวจสอบผลการดำเนนิงานเปน็ระยะ ๆ  
เพือ่ทราบปญัหา อปุสรรค หรอืความกา้วหนา้ของการ
ดำเนินงาน

เมษายน 
๒๕๖๓ – 
เมษายน 
๒๕๖๔ 

- ณัฐกิจ  ผิวร่วมชาติ

 

        แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน               ๑๐๙







โครงการที่ ๒๒   :  โครงการพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน 
สอดคลอ้งกบัเปา้ประสงค ์:  ข้อ 12. ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่สมดุล  
        เหมาะสมกับสังคม วัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
      ข้อ 19. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คิดเป็น ทำเป็นและ   
       สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ลักษณะโครงการ  :  ต่อเนื่อง 
ฝ่ายงาน   :  บริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ        :  นางชนนิกานต์  แสนปัญญา 
      นายเศกสรรค์  อิทธิผล 
      นางศุภพร  ทิศใหม่ 
      นายอุดม   แหลมจริง 
      นายวรวิทย์  โคตรศรีหา  
      นางปิยมณฑ์   มณฑา 

สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน/ประเดน็พจิารณา ตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
 มาตรฐานที่ ๑ คณภาพผู้เรียน 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๒. มีบระบบหริการการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ระยะเวลาดำเนินการ   :  เมษายน ๒๕๖๓  ถึงเมษายน ๒๕๖๔ 
______________________________________________________________________________________ 

หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากสังคมปัจจุบันนี้มีสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวกระตุ้นและยั่วยุหลายด้าน ที่จะทำให้นักเรียนมีปัญหาซึ่ง
นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสนี้มีวันที่กำลังพัฒนาทุกด้าน และควรที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เจริญงอกงาม   ไป
ในทิศทางที่ถูก ประกอบกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้นักเรียนเกิดความสับสนซึ่งอาจทำให้นักเรียนกับผู้
ปกครองเกิดการห่างเหินกันและพฤติกรรมแปลก ๆ ก็ตามมา และนักเรียนต้องเตรียมตัวประกอบอาชีพในอนาคต ดัง
นั้นต้องมีโครงการนี้เกิดขึ้น 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดำเนินงานที่มีแบบแผนขั้นตอนชัดเจนในการส่งเสริม พัฒนา 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล          
โดยยึดหลักการมีส่วนรับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติร่วมแก้ไขปัญหาจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของนักเรียนให้มีทักษะการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีความสุข 
 โรงเรียนไผ่งามวิทยา ได้ดำเนินการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมิน
โครงการในปีการศึกษา 2560  พบว่า  การดำเนินการติดตามกิจกรรมของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนยังต้องพัฒนา  
แบบเอกสารต่าง ๆ ยังไม่เป็นแนวทางเดียวกัน  ทางงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ขึ้น 

 

        แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน               ๑๑๒



วัตถุประสงค์ 
 ผลผลิต (Output) 

    1. นักเรียนได้รับการดูแลช่วย และส่งเสริมพัฒนาเต็มตาม ศักยภาพ เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และ สติปัญญา  

    2. โรงเรียนมีการจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 
 ผลลัพธ์ (Outcomes) 

    3. ส่งเสริมสร้าง  และพัฒนาความรู้  ความสามารถ (IQ) ของนักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
พัฒนาการทางอารมณ์ (EQ) จริยธรรมทางสังคม (MQ) และความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะอุปสรรค (AQ) 

    4. สร้างสัมพันธภาพ  ความเข้าใจ  ความเห็นอกเห็นใจอันดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 

เป้าหมาย 
 เชิงคุณภาพ 
   1. นกัเรยีนไดร้บัการพฒันาเตม็ตาม ศกัยภาพ เปน็คนทีส่มบรูณท์ัง้ดา้นรา่งกาย อารมณ ์สงัคม และ สตปิญัญา  

     2. สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดีและอบอุ่น  
     3. นักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ์  รู้จักตนเอง และควบคุมตนเองได้  เรียนรู้อย่างมีความสุข  

  
 เชิงปริมาณ 
  1. นักเรียนโรงเรียนไผ่งามวิทยาทุกคน  ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสม  ตามความเป็นจริง  

     2. มแีบบฟอรม์งานระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีนทีเ่ปน็แบบเดยีวกนั ครบถว้น และงา่ยตอ่การนำไปใช้ 
     3. ผูป้กครองรอ้ยละ 80 ใหค้วามรว่มมอืในการชว่ยเหลอืนกัเรยีนจนสง่ผลใหผู้เ้รยีนมคีา่นยิมทีด่งีาม 

 

        แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน               ๑๑๓



ขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม/งาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

๑. วางแผนดำเนินการ (P) 
    ๑.๑. ศกึษานโยบายโรงเรยีนในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ 
    ๑.๒. ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 
    ๑.๓. ศกึษาบรบิทและสภาพความเปน็ไปไดใ้นการ
พัฒนาโครงการ 
    ๑.๔ จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อคณะกรรมการ

เมษายน 
๒๕๖๓

- ชนนกิานต ์ แสนปญัญา

2. ดำเนินการตามแผน (D) 
    2.1  ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงงาน/กิจกรรมฯ 
และมอบหมายภาระงาน 
    2.2  การดำเนินกิจกรรม 
       2.2.1 กิจกรรมเติมเต็มศักยภาพครูเพื่อการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
        2.2.2 กจิกรรมประชมุชัน้เรยีน ภาคเรยีนที ่1/2560 
        2.2.3 กจิกรรมประชมุชัน้เรยีน ภาคเรยีนที ่2/2560 
       2.2.4 เยี่ยมบ้าน 
       2.2.5 กิจกรรมคัดกรองและช่วยเหลือนักเรียน 
       2.2.6 กิจกรรมประกันอุบัติเหตุผู้เรียน 
       2.2.7 กิจกรรมงานปกครอง 

       2.2.8 กิจกรรมงานแนะแนว

เมษายน 
๒๕๖๓ - 
เมษายน 
๒๕๖๔

- 

- 

- 
- 

1,000 
2,000 

13,000 
๒,000 

1,000

ชนนิกานต์ แสนปัญญา 

เศกสรรค์/ศุภพร 

ชนนิกานต/์ครปูระจำชัน้ 
ชนนกิานต/์ครปูระจำชัน้ 

ชนนิกานต์ 
ชนนิกานต์  
ปิยมณฑ์ 

เศกสรรค์/อุดม/ 
วรวิทย์ 
ชนนิกานต์

๓. ติดตาม/ตรวจสอบการดำเนินโครงการ (C) 
    ติดตาม  นเิทศ  และตรวจสอบผลการดำเนนิงานเปน็ระยะ ๆ  
เพือ่ทราบปญัหา อปุสรรค หรอืความกา้วหนา้ของการ
ดำเนินงาน

เมษายน 
๒๕๖๒ – 
มกราคม 
๒๕๖๓

- ชนนกิานต ์ แสนปญัญา

๔. การปรบัปรงุแกไ้ขการดำเนนิโครงการครัง้ตอ่ไป (A) 
   ๔.๑. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 
   ๔.๒. นำผลการดำเนินงานไปวางแผนพัฒนาต่อไป

มีนาคม 
๒๕๖๓

- ชนนกิานต ์ แสนปญัญา

รวม ๑๙,๐๐๐
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โครงการที่ ๒๓   :  โครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สอดคลอ้งกบัเปา้ประสงค ์: ข้อที่ ๑  จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
    ข้อที่ ๗  อนุบาลมีความรู้ และสามารถสานลายพื้นฐานได ้
    ข้อที่ ๘  ป.๑ - ๓ มีความรู้ มีทักษะในการสานและสร้างชิ้นงานอย่างง่ายได้คนละ ๑ ชิ้น 
    ข้อที่ ๙  ป.๔ - ๖ มีความรู้มีทักษะในการสานและสร้างชิ้นงานอย่างง่ายได้คนละ ๑ ชิ้น 
    ข้อที่ ๑๐ ม.๑ - ๓ มีความรู้ ทักษะในงานสาน ออกแบบต่อยอดชิ้นงานได้ 
    ข้อที่ ๑๑ นักเรียนทุกคนตระหนักเห็นคุณค่าและสืบสานภูมิปัญญาด้านการจักสาน 
              ข้อที่ ๑๓ ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม  
     และสติปัญญาที่สมดุล เหมาะสมกับสังคม วัย และการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
    ข้อที่ ๑๘ ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และ 
                                 ทักษะการใช้เทคโนโลยี ที่เหมาะสมช่วงวัย 
                       ข้อที่ ๑๙ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค ์คิดเป็น ทำเป็น  
                                แก้ปัญหาเป็น มีทักษะการใช้เทคโนโลยี มีความสามารถในการสื่อสารและสามารถ 
                                ดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 
ลักษณะโครงการ  :  ต่อเนื่อง 
ฝ่ายงาน   :  บริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ        :  นายอุดม   แหลมจริง 
      นายศุภชัย   พิสสมัย 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน/ประเดน็พจิารณา ตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
 มาตรฐานที่ ๑ คณภาพผู้เรียน 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
             ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๓. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม 
      หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๓.๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ 
      นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้

ระยะเวลาดำเนินการ   :  เมษายน ๒๕๖๓  ถึง มีนาคม ๒๕๖๔ 
______________________________________________________________________________________ 

หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู ้ สถานศึกษาได้ตระหนักถึง
ความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๔ มาตรา ๒๒ การจัดการ
ศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด   

 

        แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน               ๑๑๗



 กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
มาตรา๒๔(๕) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวก
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ จากสื่อการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ มาตรา ๒๕ รัฐต้อง  
ส่งเสรมิการดำเนนิงานและการจดัตัง้แหลง่การเรยีนรูต้ลอดชวีติทกุรปูแบบ ไดแ้ก ่หอ้งสมดุประชาชน พพิธิภณัฑ ์หอศลิป ์
สวนสตัว ์สวนสาธารณ สวนพฤกษศาสตร ์อทุยาน วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีศนูยก์ารกฬีา และนนัทนาการ แหลง่ขอ้มลู
และแหล่งเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ  
 สถานศกึษาจงึมคีวามตระหนกัในความสำคญัของทางดา้นการเรยีนรูไ้ดเ้ตม็ศกัยภาพ ไดจ้ดัการเรยีนรูโ้ดยยดึผูเ้รยีน
เป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม   
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สถานศึกษาจึงได้จัดทำแหล่งเรียนรู้ การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาการเรียนรู้ 
และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 
 โรงเรยีนไผง่ามวทิยา ไดเ้ลง็เหน็ความจำเปน็ดงักลา่วจงึใหม้กีารศกึษาแหลง่เรยีนรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ใหแ้กน่กัเรยีน
ในโรงเรียนฯ ต่อไป 
  
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทำการเกษตร 
 ๒. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะการจักสาน และมีเจตคติที่ดีต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๓. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา และประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น 

เป้าหมาย 
 เชิงคุณภาพ 
  ๑. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทำการเกษตร 
  ๒. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะการจักสาน และมีเจตคติที่ดีต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๓. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู ้ภูมิปัญญา และประวัติศาสตร์ใน 

 เชิงปริมาณ 
  ร้อยละ ๙๕ ของนักเรียนโรงเรียนไผ่งามวิทยาที่ร่วมกิจกรรม 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม/งาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

๑. วางแผนดำเนินการ (P) 
    ๑.๑. ศกึษานโยบายโรงเรยีนในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ 
    ๑.๒. ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 
    ๑.๓. ศกึษาบรบิทและสภาพความเปน็ไปไดใ้นการ
พัฒนาโครงการ 
    ๑.๔ จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อคณะกรรมการ

เมษายน 
๒๕๖๓

- อุดม  แหลมจริง 
ศุภชัย พิสสมัย

๒. ดำเนินการตามแผน (D) 
    ดำเนินกิจกรรมตามโครงการดังต่อไปนี้ 
       ๒.๑  ศกึษาแหลง่เรยีนรูใ้นทอ้งถิน่

เมษายน 
๒๕๖๓ – 
เมษายน 
๒๕๖๔

๕๐๐

อุดม  แหลมจริง 
ศุภชัย พิสสมัย

๓. ติดตาม/ตรวจสอบการดำเนินโครงการ (C) 
    ติดตาม  นเิทศ  และตรวจสอบผลการดำเนนิงานเปน็ระยะ ๆ  
เพือ่ทราบปญัหา อปุสรรค หรอืความกา้วหนา้ของการ
ดำเนินงาน

เมษายน 
๒๕๖๓ – 
เมษายน 
๒๕๖๔

- อุดม  แหลมจริง 
ศุภชัย พิสสมัย

๔. การปรบัปรงุแกไ้ขการดำเนนิโครงการครัง้ตอ่ไป (A) 
   ๔.๑. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 
   ๔.๒. นำผลการดำเนินงานไปวางแผนพัฒนาต่อไป

เมษายน 
๒๕๖๓ – 
เมษายน 
๒๕๖๔

- อุดม  แหลมจริง 
ศุภชัย พิสสมัย

รวม ๕๐๐
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โครงการที่ ๒๔    :  โครงการส่งเสริมนาฏศิลป์ไทย 
สอดคล้องกับเป้าประสงค์: ข้อที่ ๑๒ ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
       ที่สมดุล เหมาะสมกับสังคม วัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
ลักษณะโครงการ    : โครงการต่อเนื่อง 
ฝ่ายงาน         : บริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ           : นางศุภพร    ทิศใหม่ 
     นางชนนิกานต์   แสนปัญญา  
     นางวราภรณ์   วงศ์ดวงใส 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน/ประเดน็พจิารณา ตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
 มาตรฐานที่ ๑ คณภาพผู้เรียน 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
      อย่างมีคุณภาพ 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๓.๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ 
      นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ระยะเวลาดำเนินการ   :  เมษายน 256๓  ถึง เมษายน ๒๕๖๔ 
________________________________________________________________________________ 

หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันสื่อและเทคโนโลยีรวมถึงวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามีอิทธิพลและบทบาทอย่างมาก  ทำให้เยาวชนรุ่น
ใหม่ละเลยด้านศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมไทยรวมถึงนาฏศิลป์ไทย  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องส่งเสริมให้นักเรียนรู้
และเขา้ใจ  และมสีว่นรว่มในกจิกรรมอนรุกัษศ์าสนา   ประเพณ ี  ศลิปะ  และวฒันธรรมไทย  ดงันัน้เพือ่มใิหศ้ลิปวฒันธรรม
ด้านนาฏศิลป์ของไทยเราต้องสูญสลาย  จึงควรส่งเสริมและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับนาฏศิลป์ เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่
เยาวชน  และเปดิโอกาสใหเ้ยาวชนไดน้ำศลิปะดา้นนาฏศลิปเ์ผยแพรสู่ช่มุชนของตน  อนัจะนำมาซึง่เปา้หมายทีพ่งึประสงค ์ 
คือเยาวชนได้ เรียนรู้ เข้าใจ มีทัศนคติที่ดีต่อนาฏศิลป์ไทย เกิดความซาบซึ้ง  ความภาคภูมิใจ รู้จักรักและหวงแหนและ
สืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมไทยให้ดำรงอยู่ต่อไป 
 นาฏศิลป์ไทยเป็นวัฒนธรรมไทยที่งดงามแขนงหนึ่งที่ควรอนุรักษ์ไว้ให้สืบต่อไป   เพราะเป็นการแสดงออกถึง 
ความสวยงามอ่อนช้อย   แสดงออกถึงขนบธรรมเนียมต่างๆของไทย และเพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการแสดงที่หลากหลาย  
เพื่อให้นักเรียนได้ชมการแสดงที่หลากหลายรวมถึงผู้แสดงก็แสดงได้หลายรูปแบบ 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย 
 ๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักและชื่นชมการแสดงนาฏศิลป์ไทย 
 3.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพด้านนาฏศิลป์ไทยประยุกต์  
 4.  เพือ่ใหน้กัเรยีนมคีวามรกั หวงแหนและมคีวามภาคภมูใิจในการอนรุกัษ ์และเผยแพรน่าฏศลิปไ์ทยประยกุต ์
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 5. เพือ่ใหน้กัเรยีนเขา้รว่มในกจิกรรมของโรงเรยีน ชมุชนและกจิกรรมการประกวดแขง่ขนัตามโอกาสอนัเหมาะสม 
          6.  เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด 

เป้าหมาย  
 เชิงคุณภาพ 
  พัฒนาการแสดงนาฏศิลป์ไทยของโรงเรียนไผ่งามวิทยาให้เป็นที่รู้จักและนิยมชมชอบของบุคคลทั่วไป
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทยทางด้านนาฏศิลป์ไทย 
 เชิงปริมาณ 
  ๑. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายในชุมนุมนาฏศิลป์ทุกคนได้แสดงนาฏศิลป์ไทย 
  ๒. นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมชมการแสดงนาฏศิลป์ไทย 
         3. นักเรียนตระหนักในคุณค่านาฏศิลป์ไทยและภูมิปัญญาไทย 
                     4. นักเรียนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ และเผยแพร่นาฏศิลป์ไทยประยุกต์  
                     5. นกัเรยีนมสีว่นรว่มในกจิกรรมของโรงเรยีน ชมุชนและกจิกรรมการประกวดแขง่ขนัตามโอกาสอนัเหมาะสม 
                     6. นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด          

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม/งาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

๑. วางแผนดำเนินการ (P) 
    ๑.๑ รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ และนำมาศึกษาการ
ดำเนินงาน/กิจกรรมฯ ในปีที่ผ่านมา 
    ๑.๒  ประชุมคณะครูเพื่อชี้แจง  ทำความเข้าใจและ
หารือการดำเนินงาน 
    ๑.๓  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงาน/กิจกรรม 
    ๑.๔  จดัทำงาน/กจิกรรมเสนอเพือ่อนมุตังิาน/กจิกรรม 
    ๑.๕  แตง่ตัง้คณะกรรมการดำเนนิงาน/กจิกรรม 
    ๑.๖ ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงงาน/กิจกรรมฯ 
และมอบหมายภาระงาน

 เมษายน 
๒๕๖๓ - 
เมษายน 
๒๕๖๔

- ศภุพร  ทศิใหม่

๒. ดำเนินการตามแผน (D) 
    การดำเนินกิจกรรม 
    ๒.๑ จัดซื้ออุปกรณ์การแสดงนาฏศิลป ์

    ๒.๒ ฝึกซ้อมรำวงมาตรฐาน 

     
    ๒.๓ กิจกรรมแต่งหน้า ทำผม

เมษายน 
๒๕๖๓ - 
เมษายน 
๒๕๖๔

๑,๐๐๐ 

- 

๑,๐๐๐

วราภรณ ์ วงศด์วงใส 
ชนนกิานต ์แสนปญัญา 
วราภรณ ์ วงศด์วงใส 
ชนนกิานต ์แสนปญัญา 
นางศภุพร  ทศิใหม ่

นางศภุพร  ทศิใหม่
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๓. ติดตาม/ตรวจสอบการดำเนินโครงการ (C) 
    ๓.๑  ผู้รับผิดชอบงาน/กิจกรรมมีการติดตามผลและ
ตรวจสอบการดำเนินงานตามงาน/กิจกรรม 
    ๓.๒  รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมงาน/
กิจกรรมฯ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข 
    ๓.๓  ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
    ๓.๔  สรปุงาน/กจิกรรม และรายงานผลงาน/กจิกรรม

เมษายน 
๒๕๖๓ - 
เมษายน 
๒๕๖๔

- 

- 

- 
-

ศภุพร  ทศิใหม่

๔. การปรบัปรงุแกไ้ขการดำเนนิโครงการครัง้ตอ่ไป (A) 
    ๔.๑ กำหนดแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงาน
ในครั้งต่อไป ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

    ๔.๒ จัดทำข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

เมษายน 
๒๕๖๓ - 
เมษายน 
๒๕๖๔

- 

-

ศภุพร  ทศิใหม่

รวม 2,000
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โครงการที่ ๒๕   :  โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ 
สอดคลอ้งกบัเปา้ประสงค ์: ข้อ 12. ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
       ที่สมดุล เหมาะสมกับสังคม วัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
      ข้อ 19. ผูเ้รยีนมคีณุธรรม จรยิธรรม คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์คดิเปน็ ทำเปน็และสามารถ 
       ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ลักษณะโครงการ  :  ต่อเนื่อง 
ฝ่ายงาน   :  บริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ        :  นายชยันต์   ตื้อใจมา 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน/ประเดน็พจิารณา ตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
 มาตรฐานที่ ๑ คณภาพผู้เรียน 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๓.๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ 
      นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้

ระยะเวลาดำเนินการ   :  เมษายน ๒๕๖๓  ถึง เมษายน ๒๕๖๔ 
______________________________________________________________________________________ 

หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยมีกฎหมายจำกัดพื้นที่สูบบุหรี่ กำหนดให้โรงเรียนที่ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ 
100 % เพื่อคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ แต่ในการปฏิบัติเรายังพบเห็นหลากหลายผู้คนสูบบุหรี่ในโรงเรียน     
สร้างความรำคาญใหแ้กผู่ไ้มส่บูบหุรีใ่นชวีติประจำจนเกดิเปน็ความเคยชนิ ทีไ่ดเ้หน็การสบูบหุรีห่รอืไดก้ลิน่ควนับหุรีใ่นโรงเรยีน 
 โรงเรียนไผ่งามวิทยา (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) ตระหนักว่า บุหรี่เป็นสินค้าฆ่าคนที่มีขายทั่วไปในท้องตลอดและเห็น
ความสำคัญของการสร้างค่านิยมไม่สูบบุหรี่ จึงเห็นว่าการขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่อย่างเป็นรูปธรรม    
เป็นแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้โรงเรียนไผ่งามวิทยา (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)  เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ การดำเนินการ
โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ จะช่วยให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ปลอดภัยจากพิษภัยของบุหรี่ได้ 

วัตถุประสงค์ 
 ผลผลิต (Outputs) 
1. เป็นการเฝ้าระวังเด็กนักเรียนกับบุหรี ่
2. เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่แก่เด็กและเยาวชน 
3. ให้โรงเรียนปลอดบุหรี่   
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 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. ครูบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนไผ่งามวิทยาทุกคนได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องของบุหรี่ 
2. ครูบุคลากรและนักเรียนตระหนักในโทษจากสารที่มีอยู่ในบุหรี่ 
3. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีคุณธรรมและเข้าร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข โรงเรียนจัดการศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพ 

เป้าหมาย 
 เชิงคุณภาพ 
  โรงเรียนเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ 100 % 

 เชิงปริมาณ 
  นักเรียน ครู  ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาทุกคนไม่เป็นผู้สูบบุหรี่ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม/งาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

๑. วางแผนดำเนินการ (P) 
    ๑.๑. ศกึษานโยบายโรงเรยีนในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ 
    ๑.๒. ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 
    ๑.๓. ศกึษาบรบิทและสภาพความเปน็ไปไดใ้นการ
พัฒนาโครงการ 
    ๑.๔ จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อคณะกรรมการ

เมษายน 
๒๕๖๓ - 
เมษายน 
๒๕๖๔

- ชยันต์  ตื้อใจมา 
ครูทุกคน

2. ดำเนินการตามแผน (D) 
    2.1  ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงงาน/กิจกรรมฯ 
และมอบหมายภาระงาน 
          1. แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
โรงเรียนปลอดบุหรี่ 
           2. ประกาศนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
           3. จัดสภาพแวดล้อมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
           4. สอดแทรกเรื่องบุหรี่ในการเรียนการสอน
และกิจกรรมนอกหลักสูตร 
           5. การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการขับเคลื่อน
โรงเรียนปลอดบุหรี่ 
           6. การดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่ 
           7. การมีกิจกรรมร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

เมษายน 
๒๕๖๓ - 
เมษายน 
๒๕๖๔

500

ชยันต์  ตื้อใจมา 
ครูทุกคน 

 

        แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน               ๑๒๘







โครงการที่ ๒๖    : โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
สอดคล้องกับเป้าประสงค์ : ข้อที่ ๖   ครูและวิทยากรภายนอกร่วมกันจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      ข้อที่  ๑๙ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันถึงประสงค์ คิดเป็น ทำเป็น  
         แก้ปัญหาเป็น มีทักษะการใช้เทคโนโลยี มีความสามารถในการสื่อสารและ 
          สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ลักษณะโครงการ  :  ต่อเนื่อง 
ฝ่ายงาน   :  วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ        :  นายสิิริวัฒน์    หลู่โน 
      นางสาวรุจิรา  อักษร 
      นางสุณิสา  ระวังใจ 
      นางศุภพร    ทิศใหม่ 
      นางสาวสุพรรษา  ชมภู 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน/ประเดน็พจิารณา ตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
 มาตรฐานที่ ๑ คณภาพผู้เรียน 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
      อย่างมีคุณภาพ 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๓.๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ 
      นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้

ระยะเวลาดำเนินการ   :  เมษายน ๒๕๖๓  ถึง เมษายน ๒๕๖๔ 
________________________________________________________________________________ 

หลักการและเหตุผล 
 กระบวนการเรียนรู้ในปัจจุบันนี้เน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างรอบด้านผู้เรียนสามารถที่จะเรียนรู้ได้จาก

แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาการเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
กระบวนการที่เน้นประสบการณ์ตรงซึ่งจะเกิดความรู้ที่คงทนถาวรที่สุดในตัวผู้เรียน  

ดังนั้นในทุกปีการศึกษาทางโรงเรียนไผ่งามวิทยาจึงได้จัดให้มีโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้

เดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆนอกสถานศึกษา ซึ่งจะก่อให้เกิดการประสบการณ์การเรียนรู้ที่คงทนถาวร และ
ความหลากหลายของประสบการณ์การเรียนรู้นอกเหนือจากที่ได้รับการเรียนรู้ในสถานศึกษาของตนเองอยู่แล้ว 

วัตถุประสงค์ 
 นักเรียนโรงเรียนไผ่งามวิทยาเกิดองค์ความรู้ใหม่ 

 

        แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน                ๑๓๑



เป้าหมาย  
 เชิงคุณภาพ 
  ๑. นักเรียนเกิดองค์ความรู้ใหม่จากการเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
  ๒. นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
  
 เชิงปริมาณ 
  ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม/งาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1. วางแผนดำเนินการ (P) 
    1.๑. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
    1.๒  ขอนุมัติโครงการ 
    1.๓. แต่งตั้งคณะทำงาน 
    1.๔. จัดทำปฏิทินงาน 
    1.๕. ประชมุคณะกรรมการเพือ่วางแผนการดำเนนิการ

เมษายน 
๒๕๖๓ - 
 เมษายน 
256๔

- สิริวัฒน์ หลู่โน 
วิชาการช่วงชั้น

2. ดำเนินการตามแผน (D) 
    จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาของ
นักเรียน 
   ๒.๑. ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
   ๒.๒. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖ 
   ๒.๓. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
   ๒.๔. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

เมษายน 
๒๕๖๓ - 
 เมษายน 
256๔

1๗,๒00 
๑๔,๖00 
๘,๘00 
๒๕,๐๐๐

รุจิรา อักษร 
ศุภพร ทิศใหม่ 
สุณิสา ระวังใจ 
สุพรรษา ชมภู

3. ติดตาม/ตรวจสอบการดำเนินโครงการ (C) 
    3.1 วิเคราะห์/สรุปผลการดำเนินงาน 
    3.2 ประเมินนวัตกรรมการจัดการศึกษา

เมษายน 
๒๕๖๓ - 
 เมษายน 
256๔

สิริวัฒน์ หลู่โน 
วิชาการช่วงชั้น

4. การปรบัปรงุแกไ้ขการดำเนนิโครงการครัง้ตอ่ไป (A) 
    4.1 ประชุมกรรมการเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการนำ
เสนอการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงาน

ครั้งต่อไป 
    4.2 เขียนรายงานผลการดำเนินงานฯ

เมษายน 
๒๕๖๓ - 
 เมษายน 
256๔

สิริวัฒน์ หลู่โน 
วิชาการช่วงชั้น

รวม 65,600

 

        แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน                ๑๓๒





โครงการที่ ๒๗    : โครงการกิจกรรมลดเวลาเรียน/ชุมนุม 
สอดคล้องกับเป้าประสงค์ : ข้อที่ ๖   ครูและวิทยากรภายนอกร่วมกันจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      ข้อที่  ๑๙ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันถึงประสงค์ คิดเป็น ทำเป็น  
         แก้ปัญหาเป็น มีทักษะการใช้เทคโนโลยี มีความสามารถในการสื่อสารและ 
          สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ลักษณะโครงการ  :  ต่อเนื่อง 
ฝ่ายงาน   :  วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ        :  นายสิิริวัฒน์  หลู่โน 
       นางสาวสุพรรษา  ชมภู 
      ครูประจำชั้น 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน/ประเดน็พจิารณา ตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
 มาตรฐานที่ ๑ คณภาพผู้เรียน 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
      อย่างมีคุณภาพ 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๓.๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ 
      นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้

ระยะเวลาดำเนินการ   :  เมษายน ๒๕๖๓  ถึง เมษายน ๒๕๖๔ 
________________________________________________________________________________ 
หลักการและเหตุผล 
 การจดัการศกึษาตามแนวปฏริปูการศกึษามจีดุมุง่หมายทีส่ำคญัคอื การพฒันาคนไทย   ใหไ้ดร้บัการศกึษาอยา่งมี
คุณภาพ ให้เป็นคนดี คนเก่ง และ มีความสุข  
 เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนสูงขึ้น สามารถเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
สิ่งประดิษฐ์และทักษะทางวิชาการในเวทีแข่งขันระดับต่าง ๆ ได้มากขึ้น ย่อมทำให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของตนเองและ
ภูมิใจในสถาบันการศึกษา มากขึ้น   
 โรงเรยีนจงึจดัใหม้โีครงการพฒันาผูเ้รยีนสูค่วามเปน็เลศิขึน้ เพือ่พฒันาผูเ้รยีนไดเ้ตม็ศกัยภาพตามความสามารถ 
และความถนัดของผู้เรียน 

วัตถุประสงค์ 
 นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตามความสนใจ 

 

        แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน                ๑๓๔



เป้าหมาย  
 เชิงคุณภาพ 
  การประเมินนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพตามความสนใจ 
  
 เชิงปริมาณ 
  ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพตามความสนใจ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม/งาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1. วางแผนดำเนินการ (P) 
    1.๑. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
    1.๒  ขอนุมัติโครงการ 
    1.๓. แต่งตั้งคณะทำงาน 
    1.๔. จัดทำปฏิทินงาน 
    1.๕. ประชมุคณะกรรมการเพือ่วางแผนการดำเนนิการ

เมษายน 
๒๕๖๓ -  
เมษายน 
256๔

- สิริวัฒน์ หลู่โน 
สุพรรษา ชมภู

2. ดำเนินการตามแผน (D) 
    กิจกรรมลดเวลาเรียน/ชุมนุม เมษายน 

๒๕๖๓ -  
เมษายน 
256๔

๘,๘๔๐ สิริวัฒน์ หลู่โน 
สุพรรษา ชมภู

3. ติดตาม/ตรวจสอบการดำเนินโครงการ (C) 
    3.1 วิเคราะห์/สรุปผลการดำเนินงาน 
    3.2 ประเมินนวัตกรรมการจัดการศึกษา

เมษายน 
๒๕๖๓ -  
เมษายน 
256๔

- สิริวัฒน์ หลู่โน 
สุพรรษา ชมภู

4. การปรบัปรงุแกไ้ขการดำเนนิโครงการครัง้ตอ่ไป (A) 
    4.1 ประชมุกรรมการเพือ่ใหข้อ้เสนอแนะในการนำเสนอ
การประเมนิไปใชใ้นการปรบัปรงุการดำเนนิงานครัง้ตอ่ไป 
    4.2 เขียนรายงานผลการดำเนินงานฯ

เมษายน 
๒๕๖๓ -  
เมษายน 
256๔

- สิริวัฒน์ หลู่โน 
สุพรรษา ชมภู

รวม 8,840

 

        แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน                ๑๓๕





โครงการที่ ๒๘   :  โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน ICT 
สอดคลอ้งกบัเปา้ประสงค ์:  ข้อ 4.    ครูมีการผลิตสื่อ นวัตกรรม และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียน 
                                              การสอนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ชิ้น 
                                   ข้อ 18. ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต  
        และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมตามช่วงวัย 
ลักษณะโครงการ  :  ต่อเนื่อง 
ฝ่ายงาน   :  วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ        :  นางชนนิกานต์  แสนปัญญา 
      นายเศกสรรค์  อิทธิผล 
      นายวรวิทย์  โคตรศรีหา 
      นายณัฐกิจ  ผิวร่วมชาติ 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน/ประเดน็พจิารณา ตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
 มาตรฐานที่ ๑ คณภาพผู้เรียน 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
      อย่างมีคุณภาพ 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
      จัดการเรียนรู้ 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้

ระยะเวลาดำเนินการ   :  เมษายน ๒๕๖๓  ถึง เมษายน ๒๕๖๔ 
______________________________________________________________________________________ 

หลักการและเหตุผล 
 ตามกรอบนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารรวมเปน็เขม็ทศิในการ

ชี้นำการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยในช่วงศตวรรษที่ 21 ที่เน้นการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนรำพาเข้าสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
และอกีทัง้รฐับาลไดก้ำหนดนโยบายตามโครงการพเิศษ (นโยบายเรยีนฟร ี เรยีนด ี มคีณุภาพ) นัน้และเพือ่เปน็การสนอง
กลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป้าหมายของโรงเรียนในฝัน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
จัดหาทรัพยากรเพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร สื่อ วัสดุ คุรุภัณฑ์ 
รวมถงึการจดัการขอ้มลูสารสนเทศทีเ่ปน็ระบบ สะดวกรวดเรว็ทนัทว่งทตีอ่การเรยีกใชง้าน โครงการ “พฒันาศกัยภาพดา้น ICT” 
จึงเป็นโครงการที่สามารถตอบสนองเป้าหมายดังกล่าว 
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วัตถุประสงค์ 
 ผลผลิต (Output) 
      1. ครแูละบคุคลการทางการศกึษามสีือ่เทคโนโลยทีีม่ปีระสทิธภิาพใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนและการจดัการ 
     2. นกัเรยีน/ผูม้าขอรบับรกิารไดใ้ชส้ือ่เทคโนโลยเีพือ่การแสวงหาความรูอ้ยา่งเพยีงพอและทนัตอ่เหตกุารณ ์
      3. โรงเรยีนมหีอ้งศนูยเ์ทคโนโลยเีพือ่การศกึษาและการเรยีนรูส้ำหรบัใหบ้รกิารทัง้ภายในโรงเรยีนและนอกโรงเรยีน 
 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
      1. เพื่อเป็นการสนองตอบกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
      3. นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ใหม่ๆ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มมากขึ้น 
  
เป้าหมาย 
 เชิงคุณภาพ 
  1. เพื่อเป็นการสนองตอบกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเต็มที่  
     2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการขึ้น ร้อยละ 3  
     3. เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ใหม่ๆ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 3 
  
 เชิงปริมาณ 
   1. เพื่อให้ครูและบุคคลการทางการศึกษามีสื่อเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและการบริหารจัดการ ร้อยละ 90 
     2. เพื่อให้นักเรียน/ผู้มาขอรับบริการได้ใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการแสวงหาความรู้อย่างเพียงพอและทันต่อ
เหตุการณ์ ร้อยละ 80 
     3. เพื่อให้โรงเรียนมีห้องศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับให้บริการทั้งภายในโรงเรียน
และนอกโรงเรียน ร้อยละ 80 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม/งาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

๑. วางแผนดำเนินการ (P) 
    ๑.๑. ศกึษานโยบายโรงเรยีนในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ 
    ๑.๒. ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 
    ๑.๓. ศกึษาบรบิทและสภาพความเปน็ไปไดใ้นการ
พัฒนาโครงการ 
    ๑.๔ จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อคณะกรรมการ

เมษายน 
๒๕๖๓

- ชนนกิานต ์ แสนปญัญา
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2. ดำเนินการตามแผน (D) 
    2.1  ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงงาน/กิจกรรมฯ 
และมอบหมายภาระงาน 

2.  การดำเนินกิจกรรม 
           2.2.1 กิจกรรม ICT ในห้องเรียน           

          2.2.๒ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ 
ICT (นักเรียนแกนนำ) โรงเรียนในด้านการจัดการและใช้
สื่อเทคโนโลยี

เมษายน 
๒๕๖๓ - 
เมษายน 
๒๕๖๔ ๖,000 

1,000 

ชนนกิานต ์ แสนปญัญา 
เศกสรรค ์อทิธผิล 
วรวทิย ์ โคตรศรหีา 
ณฐักจิ ผวิรว่มชาต ิ
ชนนกิานต ์ แสนปญัญา 

๓. ติดตาม/ตรวจสอบการดำเนินโครงการ (C) 
    ติดตาม  นเิทศ  และตรวจสอบผลการดำเนนิงานเปน็ระยะ ๆ  
เพือ่ทราบปญัหา อปุสรรค หรอืความกา้วหนา้ของการ
ดำเนินงาน

เมษายน 
๒๕๖๓ - 
เมษายน 
๒๕๖๔

- ชนนกิานต ์ แสนปญัญา

๔. การปรบัปรงุแกไ้ขการดำเนนิโครงการครัง้ตอ่ไป (A) 
   ๔.๑. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 
   ๔.๒. นำผลการดำเนินงานไปวางแผนพัฒนาต่อไป

เมษายน 
๒๕๖๓ - 
เมษายน 
๒๕๖๔

- ชนนกิานต ์ แสนปญัญา

รวม ๗,๐๐๐
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การประเมินผล 
ประเด็นการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ประเมินผล เกณฑ์การประเมิน (ค่าเป้าหมาย)

เชิงปริมาณ 
    1. ครูและบุคคลการทางการศึกษา
มีสื่อเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพใช้ใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ

การบริหารจัดการ ร้อยละ 80 
    2. นักเรียน/ผู้มาขอรับบริการได้ใช้
สื่อเทคโนโลยีเพื่อการแสวงหาความรู้

อย่างเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ 
ร้อยละ 80 
    3. โรงเรียนมีห้องศูนย์เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับ

ให้บริการทั้งภายในโรงเรียนและนอก

โรงเรียน ร้อยละ 80

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

- แบบบันทึกการขอใช้บริการ
ห้องศูนย์เทคโนโลยี 

- มีสื่อเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียน      
การสอนทุกห้องเรียน 

- นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจในระดับดี 

- บันทึกการเข้าใช้บริการห้องศูนย์ฯ   
ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 
    1. เพื่อเป็นการสนองตอบกลยุทธ์
ของสำนักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเต็มที่  
    2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนและการบริหารจัดการ

ขึ้น ร้อยละ 3  
   3. นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ใหม่ๆ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มมากขึ้น  
ร้อยละ 3 

- แบบประเมินโครงการ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

- ผลการประเมินความพึงพอใจ         
อยู่ในระดับดี 
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โครงการที่ ๒๙   :  โครงการ Zero  Waste  School 
สอดคลอ้งกบัเปา้ประสงค ์:  ข้อที่ ๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ 
                                            เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ลักษณะโครงการ  :  ต่อเนื่อง 
ฝ่ายงาน   :  วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ        :  นายศุภชัย  พิสสมัย  
      นายเศกสรรค์  อิธิผล 
      นายชยันต์   ตื้อใจมา 
      นายลิขิต ระวังใจ 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน/ประเดน็พจิารณา ตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
 มาตรฐานที่ ๑ คณภาพผู้เรียน 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
      อย่างมีคุณภาพ 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๓.๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ 
      นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ระยะเวลาดำเนินการ   :  เมษายน ๒๕๖๔๓ ถึง เมษายน ๒๕๖๔ 
______________________________________________________________________________________ 

หลักการและเหตุผล 
 การจัดทำโครงการโรงเรยีนปลอดขยะ (Zero Waste School)  ขึน้ โดยมวีตัถปุระสงค ์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน   
การสรา้งเครอืขา่ยสถานศึกษา ทีด่ำเนนิกจิกรรม  ลด คดัแยก และนำกลบัขยะมาใชป้ระโยชน ์ การรวบรวมขยะเพื่อส่งไป
กำจัดอย่างถูกต้อง ปลูกฝังจิตสำนึก การลด คัดแยกขยะ และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในสถานศึกษา สร้างระบบ
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการจัดการขยะภายในสถานศึกษา ปลูกฝัง
ลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียน เพื่อมุ่งสู่สถานศึกษาปลอดขยะอย่างแท้จริง  
 โรงเรียนไผ่งามวิทยา  จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของโครงการ Zero Waste School โดยดำเนินกิจกรรม ลด คัด
แยก และนำกลับขยะมาใช้ประโยชน์ รวมถึงการรวบรวมขยะ ส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง ปลูกฝังจิตสำนึก การลด   คัด
แยกขยะ และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในสถานศึกษา สร้างกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียนผ่านกิจกรรมต่างๆ และ
สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของผูเ้รยีนในการจดัการขยะ ทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา  การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมใหม่ในการ
ดำเนินชีวิตประจำวันอย่างพอเพียง จะทำให้เป็นการปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียน   เพื่อมุ่งสู่
โรงเรียนปลอดขยะอย่างแท้จริง และจนกลายเป็นนิสัยที่ดีงาม 
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วัตถุประสงค์ 
 1. เพือ่กระตุน้ รณรงคเ์สรมิสรา้งจติสำนกึและความรูค้วามเขา้ใจถงึแนวทางในการลดปรมิาณขยะ การแยกขยะ
และการนำขยะไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการรวบรวมขยะเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี 
       ๒.นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน มีความรู้ในการกำจัดขยะได้อย่างถูกต้อง 
      ๓. โรงเรียนสะอาด น่าอยู่ด้านกายภาพ     

เป้าหมาย 
 เชิงคุณภาพ 
   คณะคร ูนกัเรยีน และบคุลากรในโรงเรยีน มจีติสำนกึและความรูค้วามเขา้ใจถงึแนวทางในการลดปรมิาณขยะ 
การแยกขยะและการนำขยะไปใช้ประโยชน ์รวมทั้งการรวบรวมขยะเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี 

 เชิงปริมาณ 
  ๑.ร้อยละของคณะครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนที่ได้รับการรณรงค์เข้าร่วม 
  ๒.ร้อยละของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน มีความรู้ในการกำจัดขยะได้อย่างถูกต้อง 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม/งาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

๑. วางแผนดำเนินการ (P) 
    ๑.๑. ศกึษานโยบายโรงเรยีนในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ 
    ๑.๒. ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 
    ๑.๓. ศกึษาบรบิทและสภาพความเปน็ไปไดใ้นการ
พัฒนาโครงการ 
    ๑.๔ จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อคณะกรรมการ

เมษายน 
๒๕๖๓

- ศุภชัย  พิสสมัย 
ชยันต์  ตื้อใจมา   
ลิขิต ระวังใจ 

เศกสรรค์  อิทธิผล

๒. ดำเนินการตามแผน (D) 
    ดำเนินกิจกรรมตามโครงการดังต่อไปนี้ 
      ๒.๑ สร้างถังขยะ ตามอาคารเรียน 
      ๒.๒ จัดทำธนาคารขยะ 
      ๒.๓ กิจกรรมตาวิเศษ  
      ๒.๔ จัดเวรทำความสะอาดรับผิดชอบ 
      ๒.๕ จัดนักเรียนดูแลถังขยะ แต่ละถัง 
      ๒.๖ จัดสานไม้ไผ่บริเวณรอบต้นไม้ 
      ๒.๗ จัดช่องระบายน้ำ ร้านค้า 

เมษายน  
๒๕๖๓ – 
เมษายน  
๒๕๖๔

๓,๐๐๐ ศุภชัย  พิสสมัย 
ชยันต์  ตื้อใจมา   
ลิขิต ระวังใจ 

เศกสรรค์  อิทธิผล
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การประเมินผล 

กิจกรรม/งาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
๓. ติดตาม/ตรวจสอบการดำเนินโครงการ (C) 
    ติดตาม  นเิทศ  และตรวจสอบผลการดำเนนิงานเปน็ระยะ ๆ  
เพือ่ทราบปญัหา อปุสรรค หรอืความกา้วหนา้ของการ
ดำเนินงาน

เมษายน  
๒๕๖๓ – 
เมษายน  
๒๕๖๔

- ศุภชัย  พิสสมัย 
ชยันต์  ตื้อใจมา   
ลิขิต ระวังใจ 

เศกสรรค์  อิทธิผล

๔. การปรบัปรงุแกไ้ขการดำเนนิโครงการครัง้ตอ่ไป (A) 
   ๔.๑. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 
   ๔.๒. นำผลการดำเนินงานไปวางแผนพัฒนาต่อไป

เมษายน  
๒๕๖๓ – 
เมษายน  
๒๕๖๔

- ศุภชัย  พิสสมัย 
ชยันต์  ตื้อใจมา   
ลิขิต ระวังใจ 

เศกสรรค์  อิทธิผล

รวม ๓,๐๐๐

ประเด็นการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ประเมินผล เกณฑ์การประเมิน (ค่าเป้าหมาย)
เชิงปริมาณ 
    ร้อยละของคณะครู นักเรียน และ
บุคลากรในโรงเรียนที่ได้รับการรณรงค์

เข้าร่วม 
    ร้อยละของนักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียน ทิ้งขยะกำจัดขยะได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม

แบบรายงาน ร้อยละ ๙๐

เชิงคุณภาพ 
    คณะคร ูนักเรียน และบุคลากรใน
โรงเรียน มีจิตสำนึกและความรู้ความ
เข้าใจถงึแนวทางในการลดปรมิาณขยะ 
การแยกขยะและการนำขยะไปใช้  
ประโยชน์ รวมทั้งการรวบรวมขยะ
เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี 

แบบประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความรู้ความเข้าใจใน

ประเด็นต่างๆอยู่ในระดับดี ขึ้นไป
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โครงการที่ ๓๐   :  โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
สอดคลอ้งกบัเปา้ประสงค ์: ข้อที่ ๓ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ  :  โครงการใหม่ 
ฝ่ายงาน   :  วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ        :  นางสาวสุพรรษา  ชมภู 
      นายสิริวัฒน์  หลู่โน 
      นางสุณิสา   ระวังใจ 
      นางสาวรุจิรา  อักษร 
      นางสาวปาริชาติ ขัตตระกูล 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน/ประเดน็พจิารณา ตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
 มาตรฐานที่ ๑ คณภาพผู้เรียน 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
             ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๓. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม 
      หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
      อย่างมีคุณภาพ 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๓.๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ 
      นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้

ระยะเวลาดำเนินการ   :  เมษายน ๒๕๖๓  ถึง เมษายน ๒๕๖๔ 
______________________________________________________________________________________ 

หลักการและเหตุผล 
 ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริบางประการเกี่ยวกับการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื การสอนและ อบรมใหเ้ดก็มจีติสำนกึในการอนรุกัษพ์"ืชพรรณนัน้ควรใชว้ธิกีารปลกูฝงัใหเ้ดก็เหน็ความงดงาม 
ความน่าสนใจ และเกิด ความปิติที่จะ ทำการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิด
ความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิด ผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะทำให้เด็กเกิดความเครียดซึ่งจะเป็นผล
เสียแก่ประเทศในระยะยาว สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจึงเป็นการ ดำเนินงานที่อิงรูปแบบของ  “สวนพฤกษศาสตร”์ 
โดยมกีารรวบรวมพนัธุไ์มท้ีม่ชีวีติ มแีหลง่ขอ้มลูความรูเ้กีย่วกบัพนัธุไ์ม ้ มกีารศกึษาตอ่เนือ่ง มกีารเกบ็ตวัอยา่งพนัธุไ์มแ้หง้
พันธุ์ไม้ดอง มีการรวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเข้ามาปลูก รวบรวมไว้ในโรงเรียนและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการบันทึกรายงาน
และข้อมูล รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ มีมุมสำหรับศึกษาค้นคว้ และมีการนำไปใช้ประโยชน์    เป็นสื่อ
การเรยีนการสอนในวชิาตา่ง ๆ เปน็การดำเนนิงานใหส้อดคลอ้งกบัสภาพทอ้งถิน่ไมฝ่นืธรรมชาตแิละเปน็ไปตามความสนใจ
และความพร้อมของโรงเรียน ดำเนินการโดยความสมัครใจไม่ให้เกิดความเครียด จากพระราชดำริและพระราโชวาทของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเรื่องของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนซึ่งมีความสอดคล้องกับงาน
ปกติในเรื่องของการเรียนการสอนและในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ดังนั้น         
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ทางโรงเรยีนจงึไดม้กีารประชมุหารอืและเหน็พอ้ง ตอ้งกนัทีจ่ะรว่มสนองพระราชดำร ิดำเนนิงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 
และได้ สมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ของ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
โดยการจัดทำโครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน ในปีการศึกษา 256๓ 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนมีความรัก และเห็นคุณค่าของพืชพรรณและทรัพยากร 
 2. เพื่อใหโ้รงเรยีนเปน็แหลง่รวบรวมตวัอยา่งพรรณไม ้ขอ้มลูพรรณไม ้และการเกบ็รกัษาเพือ่ประโยชนท์างการศกึษา 
 3. เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในโรงเรียน  

เป้าหมาย 
 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนระดับชั้น ป.๑ - ม.๓ มีความรักและเห็นคุณค่าของพืชพรรณและทรัพยากร และมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในโรงเรียน  

 เชิงปริมาณ 
  นักเรียนระดับชั้น ป.๑ - ม.๓ เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม/งาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

๑. วางแผนดำเนินการ (P) 
    ๑.๑. ศกึษานโยบายโรงเรยีนในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ 
    ๑.๒. ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 
    ๑.๓. ศกึษาบรบิทและสภาพความเปน็ไปไดใ้นการ
พัฒนาโครงการ 
    ๑.๔ จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อคณะกรรมการ

เมษายน 
๒๕๖๓

- สุพรรษา  ชมภู 
สิริวัฒน์  หลู่โน 
ปาริชาติ  ขัตตระกูล 
สุณิสา ระวังใจ 
รุจิรา  อักษร

๒. ดำเนินการตามแผน (D) 
    ดำเนินกิจกรรมตามโครงการดังต่อไปนี้ 
       ๒.๑  กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน

เมษายน 
๒๕๖๓ – 
เมษายน 
๒๕๖๔

๔,๐๐๐ สุพรรษา  ชมภู 
สิริวัฒน์  หลู่โน 
ปาริชาติ  ขัตตระกูล 
สุณิสา ระวังใจ 
รุจิรา  อักษร

๓. ติดตาม/ตรวจสอบการดำเนินโครงการ (C) 
    ติดตาม  นเิทศ  และตรวจสอบผลการดำเนนิงานเปน็ระยะ ๆ  
เพือ่ทราบปญัหา อปุสรรค หรอืความกา้วหนา้ของการ
ดำเนินงาน

เมษายน 
๒๕๖๓ – 
เมษายน 
๒๕๖๔

- สุพรรษา  ชมภู 
สิริวัฒน์  หลู่โน 
ปาริชาติ  ขัตตระกูล
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โครงการที่ ๓๑  : ลูกเสือ - เนตรนารี 
สอดคล้องกับเป้าประสงค์: ข้อที่ ๖ ครูและวิทยากรภายนอกร่วมกันจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
                                 ข้อที่ ๑๘ ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะ 
                                             ชีวิต และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมตามช่วงวัย 
     ข้อที่ ๑๙ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คิดเป็น ทำเป็น           
       แก้ปัญหาเป็น มีทักษะการใช้เทคโนโลยี มีความสามารถในการสื่อสารและ 
       สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 
ลักษณะโครงการ      : โครงการต่อเนื่อง 
ฝ่ายงาน            : วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ        : นายเศกสรรค์  อิทธิผล 
     นายกำพล   คำปา 
     นายณัฐกิจ ผิวร่วมชาติ 
     นายชยันต์ ตื้อใจมา 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน/ประเดน็พจิารณา ตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
 มาตรฐานที่ ๑ คณภาพผู้เรียน 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
      อย่างมีคุณภาพ 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๓.๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ 
      นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้
   ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๔. ตรวจสอบและประเมนิผูเ้รยีนอยา่งเปน็ระบบ และนำผลมาพฒันาผูเ้รยีน 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ 
      ปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

ระยะเวลาดำเนินการ   :  เมษายน ๒๕๖๓  ถึง เมษายน ๒๕๖๔ 
________________________________________________________________________________ 

หลักการและเหตุผล 
    กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ทางโรงเรียนต้องจัดให้ผู้เรียนจึงจะครบตามหลักสูตรการ
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ  เนตรนารี   เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  
และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได ้

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม และเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
 ๒. เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ    
  รอ้ยละของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่๑ -  ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่๓  โรงเรยีนไผง่ามวทิยามสีว่นรว่มในกจิกรรม   
และเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีตามหลักสูตร 
  
 ด้านคุณภาพ     
  นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม/งาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

๑. วางแผนดำเนินการ (P) 
    ๑.๑ ศึกษานโยบายโรงเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ 
     ๑.๒ ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 
     ๑.๓ ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาโครงการ 
    ๑.๔ ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงงาน/กิจกรรมฯ 
และมอบหมายภาระงาน

เมษายน 
๒๕๖๓ – 
เมษายน 
๒๕๖๔

- 

- 
- 

-

เศกสรรค์  อิทธิผล 
ครูทุกคน

๒. ดำเนินการตามแผน (D) 
    การดำเนินกิจกรรม 
    ๒.๑ กจิกรรมวนัสถาปนาลกูเสอื/พธิทีบทวนคำปฏญิาณ 
    ๒.๒ กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี   
    ๒.๓ กิจกรรมเดินทางสำรวจลูกเสือสำรอง 
    ๒.๔ กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าคายพักแรมของลูก
เสือสามัญ,สามัญรานใหญ่   

เมษายน 
๒๕๖๓ – 
เมษายน 
๒๕๖๔

๕๐๐ 
๕๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

เศกสรรค์  อิทธิผล 
กำพล  คำปา 
ณัฐกิจ ผิวรวมชาติ 
ชยันต์ ตื้อใจมา 

๓. ติดตาม/ตรวจสอบการดำเนินโครงการ (C) 
    ๓.๑  ผู้รับผิดชอบงาน/กิจกรรมมีการติดตามผลและ
ตรวจสอบการดำเนินงานตามงาน/กิจกรรม 
    ๓.๒  รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมงาน/
กิจกรรมฯ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข 
    ๓.๓  ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
    ๓.๔  สรปุงาน/กจิกรรม และรายงานผลงาน/กจิกรรม

เมษายน 
๒๕๖๓ – 
เมษายน 
๒๕๖๔

- 

- 

- 
-

เศกสรรค์  อิทธิผล 
กำพล  คำปา 
ณัฐกิจ ผิวรวมชาติ 
ชยันต์ ตื้อใจมา 
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การประเมินผล 

๔. การปรบัปรงุแกไ้ขการดำเนนิโครงการครัง้ตอ่ไป (A) 
   ๔.๑ กำหนดแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานใน
ครั้งต่อไป ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
   ๔.๒ จัดทำข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

เมษายน 
๒๕๖๓ – 
เมษายน 
๒๕๖๔

- 

-

เศกสรรค์  อิทธิผล 
กำพล  คำปา 
ณัฐกิจ ผิวรวมชาติ 
ชยันต์ ตื้อใจมา 

รวม 2๕,000

ประเด็นการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ประเมินผล เกณฑ์การประเมิน 
(ค่าเป้าหมาย)

เชิงปริมาณ 
   รอ้ยละของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปี
ที ่๑ -  ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่๓  โรงเรยีนไผ่
งามวทิยามสีว่นรว่มในกจิกรรม   และ
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี
ตามหลักสูตร 

แบบประเมินโครงการ/ 
บันทึกเวลาเรียน

นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมกิจกรรม

เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความรับ
ผิดชอบต่อตนเอง และใช้ชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

แบบประเมินผู้เรียน อยู่ในระดับดีขึ้นไป

 

        แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน                  ๑๕๒





โครงการที่ ๓๒   :  โครงการการจัดกิจกรรมวันสำคัญ 
สอดคลอ้งกบัเปา้ประสงค ์: ข้อที่ ๑๘ ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และ 
                                             ทักษะการใช้เทคโนโลยี ที่เหมาะสมช่วงวัย 
               ข้อที่ ๑๙ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค ์คิดเป็น ทำเป็น  
                                              แกป้ญัหาเปน็ มทีกัษะการใชเ้ทคโนโลย ีมคีวามสามารถในการสือ่สารและสามารถ 
                                              ดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 
ลักษณะโครงการ  :  ต่อเนื่อง 
ฝ่ายงาน   :  วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ        :  นายอุดม    แหลมจริง 
      นายศุภชัย  พิสสมัย 

สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน/ประเดน็พจิารณา ตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
 มาตรฐานที่ ๑ คณภาพผู้เรียน 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
             ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๓. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม 
      หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
      อย่างมีคุณภาพ 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๓.๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ 
      นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้
   ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๔. ตรวจสอบและประเมนิผูเ้รยีนอยา่งเปน็ระบบ และนำผลมาพฒันาผูเ้รยีน 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ 
      ปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้
ระยะเวลาดำเนินการ   :  เมษายน ๒๕๖๓  ถึง เมษายน ๒๕๖๔ 
______________________________________________________________________________________ 

หลักการและเหตุผล 
 จากความเปลี่ยนแปลงของระบบทางสังคม  เศรษฐกิจและการเมือง กระบวนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และกระบวนการเสริมสร้างความรู้  คุณธรรม และจริยธรรมของผู้
เรียนไปตามสภาวะดังกล่าวนั้นด้วยและจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๔๒   ได้กำหนดบทบาทหน้าที่
ของสถานศึกษา  ของหน่วยงานทางการศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน  ชุมชนและสังคมไว้อย่างชัดเจนในเรื่องของ
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  จึงเป็นหน้าที่ของทุกองค์กรและทุกส่วนของสังคมที่จะต้องเข้ามามีบทบาทและ      
มีส่วนร่วมเพื่อให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ ตลอดจนในสภาพสังคมปัจจุบันนี ้     
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ผู้เรียนและเยาวชนมักจะรับเอาวัฒนธรรม    ความเชื่อและแนวคิด มาจากสังคมต่างชาติมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต
กันเป็นอันมาก  ทำให้การศึกษาไม่ได้ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างแท้จริง 

สังคมในชุมชนกลับหลงลืมหรือละเลยประเพณ ี  วัฒนธรรมที่ดีงามของภูมิปัญญาไทย  และวิถีชีวิตแบบไทย   
ทำให้การพัฒนาทางด้านร่างกาย  สังคม  อารมณ์  และสติปัญญาเป็นไปอย่างไม่มีทิศทางและไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ของการจดัการศกึษา   และดงัจะเหน็ไดจ้ากการทีน่กัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนของโรงเรยีนตำ่ นกัเรยีนมคีณุลกัษณะ
ไม่พึงประสงค ์เหลา่นี ้ นบัวา่มปีญัหาดา้นความประพฤต ิ การคบเพือ่นตา่งเพศ   การใชด้ำเนนิชวีติทีไ่มอ่ยูใ่นกรอบของสงัคม  
การใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา  และปัญหาอื่นที่ตามมาอีกมาก 
 โรงเรยีนไผง่ามวทิยาจงึไดต้ระหนกัในภาระหนา้ทีใ่นอนัทีจ่ะตอ้งแกไ้ขปญัหาของผูเ้รยีนใหเ้ปน็คนด ีมคีณุธรรมและ
จริยธรรมอยู่ในสังคมภายในและนอกโรงเรียนได้นั้น จึงได้กำหนดโครงการส่งเสริมทักษะและพัฒนาผู้เรียนขึ้น          
เพือ่ทีจ่ะใหก้ารจดัการศกึษาเปน็ไปตามปรชัญาทีว่า่  “ ผูเ้รยีนตอ้งเปน็คนด ี เปน็คนเกง่   และอยูใ่นสงัคมอยา่งมคีวามสขุ” 
โรงเรียนจึงได้มีโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆขึ้นเพื่อให้นักเรียนและชุมชนเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของ
วันสำคัญนั้นๆไปด้วย 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ 

๒. เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของวันสำคัญต่าง ๆ 

เป้าหมาย 
 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของวันสำคัญต่างๆ 

 เชิงปริมาณ 
  ร้อยละ ๙๕ ของจำนวนนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม/งาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

๑. วางแผนดำเนินการ (P) 
    ๑.๑. ศกึษานโยบายโรงเรยีนในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ 
    ๑.๒. ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 
    ๑.๓. ศกึษาบรบิทและสภาพความเปน็ไปไดใ้นการ
พัฒนาโครงการ 
    ๑.๔ จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อคณะกรรมการ 

เมษายน 
๒๕๖๓ - 
เมษายน 
๒๕๖๔

- อุดม  แหลมจริง
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กิจกรรม/งาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
๒. ดำเนินการตามแผน (D) 
    ดำเนินการตามโครงการดังต่อไปนี ้
    ๒.๑ กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา (วิสาขบูชา      
วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา ฯลฯ ) 
    ๒.๒ กิจกรรมพิธีไหว้ครู 

    ๒.๓ กิจกรรมวันสุนทรภู่  
    ๒.๔ กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 

    ๒.๕ กิจกรรมวันอาเซียน 

    ๒.๖ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

    ๒.๗ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
    ๒.๘ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์น้อย 
    ๒.๙ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

    ๒.๑๐ กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
    ๒.๑๑ กิจรรมวันคริสต์มาส 

    ๒.๑๒ กิจกรรมแห่งความสำเร็จ  

    ๒.๑๓ วันสถาปนาโรงเรียน 

    ๒.๑๔ วันเด็กแห่งชาต ิ

เมษายน 
๒๕๖๓ - 
เมษายน 
๒๕๖๔

๓,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

๑,๒๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

- 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๕๐๐ 

๘,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๕,๐๐๐

อุดม แหลมจริง 
ศุภชัย พิสสมัย 
ศุภชัย พิสสมัย 
กำพล  คำปา 
สุพรรษา  ชมภู 
สุพรรษา  ชมภู 
จินตนา  ปันดี 
อุดม แหลมจริง 
ศุภชัย พิสสมัย 
สิริวัฒน์ หลู่โน 
สุณิสา เขื่อนแก้ว 
ปาริชาติ  ขัตตะกูล 
อุดม แหลมจริง 
ศุภชัย พิสสมัย 
วราภรณ์ วงศ์ดวงใส 
รุจิรา อักษร 
พิมพาพร  วังท่า 
อุดม แหลมจริง 
ศุภชัย พิสสมัย 
ศุภพร   ทิศใหม่ 
วรวิทย์   โครตรสีหา 
รุจิรา อักษร 
สุพรรษา  ชมภู 
อุดม แหลมจริง 
วราภรณ์ วงศ์ดวงใส 
ศุพภร  ทิศใหม่ 
ชยันต์  ตื้อใจมา 
อุดม แหลมจริง  
วรวิทย์  โคตรศรีหา 
วิชชุดา อาวรณ์ 
พิมพาพร  วังท่า 
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โครงการที่ ๓๓  : ตอบสนองกิจกรรม/โครงการพิเศษ 
สอดคล้องกับเป้าประสงค์: ข้อที่ ๓ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
                                 ข้อที่ ๑๘ ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะ 
                                             ชีวิต และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมตามช่วงวัย 
     ข้อที่ ๑๙ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คิดเป็น ทำเป็น           
       แก้ปัญหาเป็น มีทักษะการใช้เทคโนโลยี มีความสามารถในการสื่อสารและ 
       สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 
ลักษณะโครงการ      : โครงการต่อเนื่อง 
ฝ่ายงาน            : วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ        : นายสิริวัฒน์ หลู่โน 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน/ประเดน็พจิารณา ตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
  มาตรฐานที่ ๑ คณภาพผู้เรียน 
  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ระยะเวลาดำเนินการ   :  เมษายน ๒๕๖๓  ถึง เมษายน ๒๕๖๔ 
________________________________________________________________________________ 

หลักการและเหตุผล 
    การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะต้องให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจำปี หลักสูตรของสถานศึกษา 
สมรรถนะของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน และในการดำเนินงานในแต่ละปีการศึกษา              
ได้มีโครงการพิเศษต่างๆตามนโยบายทางการศึกษา และจากหน่วยงานภายนอก ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  
  ฝ่ายวิชาการโรงเรียนไผ่งามวิทยา ได้เล็งเห็นความสำคัญต่างๆที่อาจะเกิดขึ้นหลังจากการวางแผนปฏิบัติการ
ประจำปีในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งบางกิจกรรมมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการดำเนินงาน ฝ่ายวิชาการจึงได้จัดทำ
โครงการนี้ขึ้นเพื่อตอบสนองโครงการหรือกิจกรรมต่างๆที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. โรงเรียนมีกิจกรรม/โครงการพิเศษต่างๆตามนโยบายทางการศึกษา และจากหน่วยงานภายนอก 
 ๒. กิจกรรม/โครงการพิเศษต่างๆส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ    
  -  
 ด้านคุณภาพ     
 ๑. โรงเรียนมีกิจกรรม/โครงการพิเศษต่างๆตามนโยบายทางการศึกษา และจากหน่วยงานภายนอก 
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 ๒. กิจกรรม/โครงการพิเศษต่างๆส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม/งาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

๑. วางแผนดำเนินการ (P) 
     ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงงาน/กิจกรรมฯ และ
มอบหมายภาระงาน

เมษายน 
๒๕๖๓ - 
เมษายน 
๒๕๖๔

- 

- 
- 

-

สิริวัฒน์ หลู่โน 
ครูทุกคน

๒. ดำเนินการตามแผน (D) 
   สนับสนุนกิจกรรม/โครงการพิเศษต่าง เมษายน 

๒๕๖๓ - 
เมษายน 
๒๕๖๔

261,094.88
สิริวัฒน์ หลู่โน 
ครูทุกคน

๓. ติดตาม/ตรวจสอบการดำเนินโครงการ (C) 
    ๓.๑  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการพิเศษต่างๆมีการ
ตดิตามผลและตรวจสอบการดำเนนิงานตามงาน/กจิกรรม 
    ๓.๒  รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม/กิ
โครงการพิเศษต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข 
    ๓.๓  ประเมนิผลการจดักจิกรรม/โครงการพเิศษตา่งๆ 
    ๓.๔  สรปุงาน/กจิกรรม และรายงานผลงาน/กจิกรรม

เมษายน 
๒๕๖๓ - 
เมษายน 
๒๕๖๔

- สิริวัฒน์ หลู่โน 
ครูทุกคน

๔. การปรบัปรงุแกไ้ขการดำเนนิโครงการครัง้ตอ่ไป (A) 
   ๔.๑ กำหนดแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานใน
ครั้งต่อไป ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
   ๔.๒ จัดทำข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

เมษายน 
๒๕๖๓ - 
เมษายน 
๒๕๖๔

- สิริวัฒน์ หลู่โน 
ครูทุกคน

รวม 261,094.88
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รายชื่อคณะกรรมการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2563 

1. นายเสวก    จัดสวย  ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่งามวิทยา       ประธานกรรมการ 
2. นางปิยมณฑ์   มณฑา  ครู คศ.3     รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวจินตนา ปันดี  ครู คศ.3     กรรมการ 
4. นายบุญธรรม   มณฑา  ครู คศ.3     กรรมการ 
5. นายวิทูร   ปินตา  ครู คศ.3      กรรมการ 
6. นางสาวเพ็ญศร ี แต้มคล่อง ครู คศ.3     กรรมการ  
7. นางชนนิกานต์ แสนปัญญา ครู คศ.2     กรรมการ 
8. นางวราภรณ์  วงค์ดวงใส ครู คศ.2     กรรมการ 
9. นางวิชชุดา   อาวรณ์  ครู คศ.2     กรรมการ 
10. นายเศกสรรค์ อิทธิผล  ครู คศ.1     กรรมการ 
11. นางสาวพิมพาพร   วังท่า  ครู คศ.1     กรรมการ 
12. นางศุภพร   ทิศใหม่  ครู คศ.1     กรรมการ 
13. นายชยันต์  ตื้อใจมา  ครู คศ.1     กรรมการ 
14. นายอุดม  แหลมจริง ครู คศ.1     กรรมการ 
15. นายศุภชัย  พิสสมัย  ครู คศ.2     กรรมการ   
16. นายวรวิทย์   โคตรศรีหา ครู คศ.1     กรรมการ 
17. นางสุณิสา  ระวังใจ  ครู คศ.1     กรรมการ 
18. นางสาวรุจิรา   อักษร  ครู คศ.1     กรรมการ 
19. นายกำพล    คำปา  ครู คศ.1     กรรมการ 
20. นายณัฐกิจ  ผิวร่วมชาติ ครู คศ.1     กรรมการ 
21. นางสาวสุพรรษา ชมภู  ครูผู้ช่วย      กรรมการ 
22. นางสาวปาริชาติ ขัตตระกูล ครูอัตราจ้าง     กรรมการ 
23. นายลิขิต   ระวังใจ  ครูอัตราจ้าง     กรรมการ 
24. นายสิริวัฒน ์ หลู่โน  ครู คศ.1     กรรมการและเลขานกุาร 
25. นางดวงเดือน จิตรกล้า  ธุรการโรงเรียน     ผู้ช่วยเลขานุการ 
26. นางชมภูเพ็ญ ศิริคาม  ธุรการโรงเรียน     ผู้ช่วยเลขานุการ 
27. นางสาวดาราพร ดีมาก  ธุรการโรงเรียน     ผู้ช่วยเลขานุการ 
28. นางสาวนภาพร ดีมาก  ธุรการโรงเรียน     ผู้ช่วยเลขานุการ  
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ภาคผนวก 
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