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โรงเรียนบ้านทับกี่ 
กลุ่มโรงเรียนโป่งอิปุ่ม 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมเลย เขต ๓ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 



 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านทับกี่ 

เรื่อง   เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

................................................... 
 ด้วยโรงเรียนบ้านทับกี่  ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒  เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการ  ท าให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ  และสอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ตลอดจนสนองเจตนารมณ์พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 และโรงเรียนบ้านทับกี่ได้เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้าร่วมประชุมวางแผน  เพ่ือ
พิจารณาและเสนอแนะ  แผนงาน/โครงการส าหรับพัฒนาโรงเรียน  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒  นั้น  
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทับกี่  ได้ร่วมกันพิจารณา  และให้ความเห็นชอบโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. โครงการพฒันาการจัดการศึกษาปฐมวัย       
๒. โครงการพัฒนางานวิชาการ        
๓. โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ      
๔. โครงการพัฒนาหลักสูตร         
๕. ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ(NT,O-Net) ตามแนวทาง PLC    
๖. โครงการพัฒนากิจกรรมดนตรี -นาฎศิลป์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยและอีสาน  
๗. โครงการการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสูการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ   
๘. โครงการศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานที่     
๙. โครงการปรับปรุงห้องสมุด  ๓  ดี        
๑๐. โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  
๑๑. โครงการโรงเรียนสีขาว รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (To Be Number  One)   
๑๒. โครงการฝึกทักษะการงานงานวิชาชีพ       
๑๓. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน      
๑๔. โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล     
๑๕. โครงการโรงเรียนคุณธรรมในสถานศึกษาปี ๖๒ และอบรมปฏิบัติธรรม   

 ๑๖. โครงการนิเทศภายใน         
๑๗. โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ตามแนวพระราชด าริ 
 ๑๘.โครงการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 

๑๙. โครงการการบริหารการเงินและบัญชีในโรงเรียน      
๒๐. โครงการระดมทุนจัดท าผ้าป่าเพื่อการศึกษา      



๒๑. โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา     
๒๒. โครงการอาหารกลางวัน         
๒๓. โครงการโรงเรียนส่งเสรมิสุขภาพและพัฒนางานอนามัยในโรงเรียน    
๒๔. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน – เยี่ยมบ้านนักเรียน นักเรียนพักนอน  
 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน        
๒๕. โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบงานสารบรรณ และสารสนเทศ   
๒๖. โครงการประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมวันส าคัญ และความสัมพันธ์ชุมชน   
๒๗. โครงการฝึกอบรมและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี และลูกเสือ ๓ ดี   
๒๘. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสถานที่ พัฒนาสิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภค  
๒๙. โครงการกิจกรรมสหกรณ์เพ่ือศูนย์การเรียนรู้      
๓๐. โครงการส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน สภานักเรียน    
๓๑. โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน กีฬากลุ่ม และกีฬา สพป.     
๓๒. โครงการจัดอาหารเสริม(นม)       
๓๓. โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ 
๓๔. โครงการจัดซื้อ/จัดหา /ซ่อมแซม สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ครุภัณฑ์ทางการศึกษา  
๓๕.โครงการระบบน้ าประปาและน้ าดื่มในโรงเรียน 
๓๖.โครงการคัดแยกขยะพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 

 คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทับกี่   ได้พิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ  จึงลงนามเป็นส าคัญ 
 

(ลงชื่อ).................................................... 
(นายสะดวก   สุภาษิ) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทับก่ี 

(ลงชื่อ)....................................กรรมการ  (ลงชื่อ)..............................................กรรมการ 
            (นายสงกรานต์   สภุาษิ)                 (นายช านาญ   ศิริ) 

(ลงชื่อ)....................................กรรมการ  (ลงชื่อ)..............................................กรรมการ 
            (นางสุพิส   ค าบุดษิ)                (นางสังวาลย์  พิมพ์พุฒิ) 

(ลงชื่อ)....................................กรรมการ  (ลงชื่อ)..............................................กรรมการ 
            (นายพิเชษฐ์   วิบูลย์ค า)                  (นายอดุลย์   ค าภู) 

(ลงชื่อ)....................................กรรมการ  (ลงชื่อ)..........................................กรรมการและเลขานุการ 
            (นางเยาวเรศ   ค าบุดษิ)           (นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 
 
 
 
 



 
ค าน า 

 
  โรงเรียนบ้านทับกี่ กลุ่มโรงเรียนโป่งอิปุ่ม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย   เป็นโรงเรียนดีศรีต าบล เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๓ เป็นโรงเรียนประชารัฐ  เมื่อปี พ.ศ.
๒๕๕๙ โรงเรียนได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานด้านการ
สอนและการจัดกิจกรรมด้านอ่ืน ๆ ของโรงเรียน ตามภารกิจของโรงเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
ก าหนดในการจัดท าแผนครั้งนี้โรงเรียนได้ยึดถือนโยบายของ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ และความจ าเป็น ปัญหา และความต้องการของโรงเรียน 
เป็นหลักโดยได้ค านึงถึงความจ าเป็นที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วนการจัดท าแผนในครั้งนี้โรงเรียนได้ลง
รายละเอียดครบแน่นอนทุกส่วน เช่น งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ  จึงจัดไว้เป็นลักษณะรวม ๆ  
  โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ฉบับนี้ จะเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานของโรงเรียน เพ่ือพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขอขอบคุณคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคน  กรรมการสถานศึกษา ตัวแทนนักเรียน และ ผู้ปกครองนักเรียนที่ให้ความร่วมมือ
ในการจัดท าครั้งนี้ 
 
 
 

คณะครูโรงเรียนบ้านทับกี่ 
๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สารบัญ 
            หน้า 
 บันทึกความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
 ค าน า 

สารบัญ 
ส่วนที่  ๑   บทน า  
 ๑.  เอกลักษณ์ของโรงเรียน        ๒ 
 ๒.  ประวัติโรงเรียนบ้านทับกี่        ๔ 
 ๓.  ข้อมูลพื้นฐาน         ๕ 

๑.๔.  ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและผลงานที่ประสบผลส าเร็จ    ๑๔ 
ส่วนที่  ๒  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. สพป.เลย.๓ ทิศทางของสถานศึกษา 
 ๑.  นโยบายรัฐบาล          ๒๐ 

๒. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ       ๒๒ 
๓. นโยบายของนายกรัฐมนตรี(พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา)     ๒๔ 
๔.นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     ๓๐ 
๔.ทิศทางการพัฒนา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓   ๓๑ 
๕. ทิศทางของสถานศึกษา        ๓๘ 

 ๒.  วิสัยทัศน ์          ๓๘ 
.๓.  กลยุทธ์โรงเรียน         ๓๙ 

ส่วนที่   ๓  รายละเอียดงาน/โครงการและงบประมาณ 
 ๓.๑ งบประมาณปี ๒๕๖๒  ที่โรงเรียนได้รับจัดสรร      ๕๒ 

๓.๒  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๖๒ รายการงบประจ า    ๕๒ 
๓.๓ สรุปงานโครงการ และงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒    ๕๓ 
๓.๔ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย      ๕๗ 
๓.๕ โครงการพัฒนางานวิชาการ        ๖๐ 
๓.๖ โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ      ๖๖ 
๓.๗ โครงการพัฒนาหลักสูตร        ๖๙ 
๓.๘ ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ(NT,O-Net) ตามแนวทาง PLC   ๗๒ 
๓.๙ โครงการพัฒนากิจกรรมดนตรี -นาฎศิลป์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยและอีสาน  ๗๕ 
๓.๑๐ โครงการการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสูการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ   ๗๙ 
๓.๑๑ โครงการศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานที่     ๘๒ 
๓.๑๒ โครงการปรับปรุงห้องสมุด  ๓  ดี       ๘๕ 
๓.๑๓ โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ๘๙ 
๓.๑๔ โครงการโรงเรียนสีขาว รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (To Be Number  One)  ๙๑ 
๓.๑๕ โครงการฝึกทักษะการงานงานวิชาชีพ      ๙๔ 
๓.๑๖ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน      ๙๗ 



๓.๑๗ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล               ๑๐๐ 
๓.๘ โครงการโรงเรียนคุณธรรมในสถานศึกษาปี ๖๒ และอบรมปฏิบัติธรรม            ๑๐๓ 
๓.๑๙ โครงการนิเทศภายใน        ๑๐๖ 
๓.๒๐ โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ตามแนวพระราชด าริ         ๑๐๘ 
๓.๒๑ โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้       ๑๑๒ 
๓.๒๒ โครงการการบริหารการเงินและบัญชีในโรงเรียน     ๑๑๕ 
๓.๒๓ โครงการระดมทุนเพ่ือการศึกษา       ๑๑๗ 
๓.๒๔ โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา     ๑๑๙ 
๓.๒๕ โครงการอาหารกลางวัน        ๑๒๒ 
๓.๒๖ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและพัฒนางานอนามัยในโรงเรียน   ๑๒๕ 
๓.๒๗ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน – เยี่ยมบ้านนักเรียน นักเรียนพักนอน  
 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน       ๑๒๘ 
๓.๒๘ โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบงานสารบรรณ และสารสนเทศ    ๑๓๑ 
๓.๒๙ โครงการประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมวันส าคัญ และความสัมพันธ์ชุมชน   ๑๓๓ 
๓.๓๐ โครงการฝึกอบรมและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี และลูกเสือ ๓ ดี  ๑๓๖ 
๓.๓๑ โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ พัฒนาสิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภค   ๑๓๙ 
๓.๓๒ โครงการกิจกรรมสหกรณ์        ๑๔๓ 
๓.๓๓ โครงการส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน สภานักเรียน   ๑๔๖ 
๓.๓๔ โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน กีฬากลุ่ม และกีฬา สพป.    ๑๕๒ 
๓.๓๕ โครงการจัดอาหารเสริม(นม)       ๑๕๔ 
๓.๓๖ โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ      ๑๕๖ 
๓.๓๗ โครงการจัดซื้อ/จัดหา /ซ่อมแซม สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ครุภัณฑ์ทางการศึกษา  ๑๕๙ 
๓.๓๘  โครงการ ระบบประปาและน้ าดื่มโรงเรียน        ๑๖๒ 
๓.๓๙ โครงการคัดแยกขยะพิทักษ์สิ่งแวดล้อม        ๑๖๔

 ภาคผนวก          ๑๖๗ 
  -ค าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 -ค าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 -แผนที่บริเวณโรงเรียน 
 -ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๖๘ ระดับเขต และระดับภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ 

 
 
 



บทน ำ 

ส่วนที่  ๑ 

 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

  

  

  

ตราประจ าโรงเรียน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
อักษรย่อของโรงเรียน 

“ท.ก.” 
ปรัชญาของโรงเรียน 
    การศึกษาพัฒนาชีวิตให้สมบูรณ ์
 

ค าขวัญประจ าโรงเรียน 
 “ประพฤติดี   มีวสิัยทัศน์   เคร่งครัดคุณธรรม    น าประชาธิปไตย” 

 
เว็บไซตโ์รงเรียน 

http:// 
Email: Tubkeeschool๑@gmail.com 

 

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
 

 โรงเรียนบ้ำนทบักี่ 
ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำ
ประถมศึกษำเลย เขต ๓ 



 

 
     
 กสิกรหว่านพืชแล้ว     หวังผล 
ปลูกถั่วย่อมได้ผล               ถั่วแท ้
หว่านข้าวที่นาตน      ข้าวงอก 
จักผิดประเภทแม ้      หนึ่งครั้งฤาม ี
 เปรียบบุคคลผู้ซึ่ง     ท าดี 
กุศลส่งบุญทว ี      สวัสดิ์ได ้
ท าชั่วอเวจ ี       แหล่งรับ   รองนอ 
รู้อยา่งนี้แล้วไซร ้      คิดสร้างแต่กุศล 
 
สีประจ าโรงเรียน 
   
  สีเขียว           
   
  สีเหลอืง         
 
ต้นไม้ประจ าโรงเรียน  ต้นโพธิ์ 
      
ดอกไม้ประจ าโรงเรียน     ดอกราชพฤกษ์ 
 
 
 

 

 

คติธรรมประจ าโรงเรียน 
กลยาณการี  กล  ยาณ  ปาปการี  จ  ปาปก 

(ท าดีไดด้ี   ท าชั่วได้ชัว่) 
 

 



ประวัติโรงเรียนบ้านทับก่ี 
 

 โรงเรียนบ้านทับกี่ได้ปลูกสร้างเมื่อวันที่  ๑๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๐๑  โดยความร่วมมือจาก นายคาน  
กันยาประสิทธิ์   และราษฎรบ้านทับกี่เป็นอาคารเรียนแบบชั่วคราว   ขนาดกว้าง  ๖  เมตร   ยาว  ๑๒ เมตร  
หลังคามุงด้วยหญ้าคา  ฝาไม้ไผ่  ท าม้ารองเรียนนั่งกับพ้ืนดิน  เปิดท าการสอนเมื่อวันที่  ๒๓  ตุลาคม  พ.ศ. 
๒๕๐๑  มีนักเรียนทั้งหมด   ๕๐  คน เป็นชาย  ๒๓  คน  หญิง  ๒๗  คน  จัดชั้นเรียน  ๑  ชั้น  คือ  ชั้น
ประถมศึกษาปีที่  ๑  โดยมีนายค าภา  ยศปัญญา  เป็นครูใหญ ่
 ต่อมาในปีการศึกษา  ๒๕๐๕  ได้ปลูกสร้างอาคารกึ่งถาวร  ขนาดกว้าง  ๖  เมตร ยาว ๑๕  เมตร  
งบประมาณในการก่อสร้าง  จ านวน  ๑๒,๓๑๖  บาท โดยความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้าน  กรรมการ  และราษฎร
หลังคามุงด้วยหญ้าคา   ฝาไม้ไผ่  การสร้างครั้งนี้ไม่ได้งบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ  แต่อย่างใดและถูก
รื้อถอนเพื่อสร้างอาคารใหม่แทนในปี พ.ศ. ๒๕๑๑  และสร้างอาคารเรียนขนาดกว้าง  ๘  เมตร  ยาว  ๑๖  เมตร   
ขั้นโดยใช้งบประมาณจากต้นสังกัดจ านวน 
 ปีการศึกษา ๒๕๑๙  ได้งบประมาณ  ๔๐,๐๐๐  บาท สร้างบ้านพักครู แบบองค์การฯ   ๑    หลัง 
 ปีการศึกษา ๒๕๒๒  ได้งบประมาณ ๙๐,๐๐๐  บาท สร้างบ้านพักครู  แบบสามัญ   ๑ หลัง 
 ปีการศึกษา ๒๕๒๓  ได้งบประมาณ ๑๐,๐๐๐  บาท สร้างส้วมแบบองค์การ  ๑  หลัง  ๒  ที่ต่อปี
การศึกษา  ๒๕๒๓    โรงเรียนได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑  ฉ  ๑  หลัง  ๔  ห้องเรียน  
งบประมาณ   ๔๒๐,๐๐๐  บาท  โดยย้ายสถานที่ก่อสร้างมาปลูกบริเวณโรงเรียนบ้านทับกี่ปัจจุบัน    ในเนื้อท่ี  
๙  ไร่   ๓  งาน   ๘๕  ตารางวา  ระหว่างบ้านทับก่ีกับบ้านผักเน่า 
 ปีการศึกษา  ๒๕๒๖  ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์   แบบองค์การ  ๓๑๒  ขนาดความ
กว้าง  ๖  เมตร   ยาว  ๒๐ เมตร  ราคา  ๕๐,๐๐๐  บาท  ด้วยงบประมาณต้นสังกัดรวมกับงบสมทบ 
 ปีการศึกษา ๒๕๒๗  ได้งบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช.๖๑๑/๒๖  ขนาด  ๒  ที่  จ านวน  ๑  หลัง   
ราคา  ๒๕,๐๐๐  บาท 
 ปีการศึกษา ๒๕๒๙  ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.๑๐๒/๒๖   ๒  ห้องเรียน  ๑  หลัง   
ราคา  ๑๘๐,๐๐๐   บาท 
 ปีการศึกษา  ๒๕๓๗  โรงเรียนได้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ตามนโยบายขยายโอกาสตลอด
ปีการศึกษา 
 ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  โรงเรียนบ้านทับกี่ ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนดีศรีต าบล  รุ่นแรก 
 ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.๑๐๑/๒๖  จ านวน   ๔  ห้องเรียน  
ราคา  ๑,๘๕๓,๖๑๐  บาท 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๕   โรงเรียนบ้านทับกี่ ได้รับการประเมินเป็น  “สถานศึกษาพอเพียง” 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๘  กรมทรัพยากรน้ าบาดาล   ได้มอบระบบประปาและระบบน้ าดื่มแบบ RO  
 ปีการศึกษา ๒๕๕๘  โรงเรียนได้รับงบประมาณ ก่อสร้างส้วม แบบ สปช.๖๑๔/๔๕  ราคา   ๒๔๖,๐๐๐  
บาท และก่อสร้างบ้านพักนักเรียน แบบกรมอาชีวะ    ๔  คูหา ราคา   ๑,๒๒๙,๐๐๐      บาท  
 ปีการศึกษา ๒๕๕๙  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  สปช.๑๐๕/๒๙  ปรบัปรุง ๔ 
ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง  ราคา  ๓,๙๙๙,๐๐๐     บาท  



 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู   สปช.๓๐๑/๒๖      จ านวน  ๒ 
ชั้น ๒ ห้องนอน     ราคา  ๕๒๐,๐๐๐      บาท และรั้วลวดหนาม รอบโรงเรียน จ านวน     บาท 
 ปัจจุบันโรงเรียนบ้านทับกี่มีอาคารเรียน  ๔  หลัง  อาคารเอนกประสงค์  ๒  หลัง อาคารประกอบ  ๔  
หลัง   มีข้าราชการครแูละบุคลากรทั้งสิ้น  ๒๐ คน แยกเป็น ผู้บริหาร  ๑  คน ข้าราชการครู   ๑๔   คน        
พนักงานราชการ   ๑  คน   ครูอัตราจ้าง  ๑  คน  ครูธุรการ  ๑  คน  ครูพ่ีเลี้ยง ๑  คน นักการภารโรง  ๑ คน 
นักเรียน  ๑๙๙  คน       ผู้บริหารสถานศึกษาปัจจุบัน    ชื่อ นายศฤงคาร  หล้ากันหา 

 
 
 

 โรงเรียนบ้านทับกี่   เปิดท าการสอนครั้งแรกเมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๐๑  และได้ย้ายมาในที่ดินปัจจุบันเมื่อ ปี  
พ.ศ. ๒๕๒๓    เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  ปี   พ.ศ.  ๒๕๓๗  เพ่ือบริการ นักเรียนในเขต     
ต าบลอิปุ่ม  อ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย  รวม  ๑๓  หมู่บ้าน  ปัจจุบันเปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน   ๑๑  ห้องเรียน   มีนักเรียน  ๒๑๐  คน  ครู  ๑๕  คน  พนักงานราชการ  
๑  คน ครูอัตราจ้าง  ๑  คน   ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ   ๑   คน นักการภารโรง  ๑  คน  มีอาคารเรียน  จ านวน  ๔  
หลัง   อาคารเอนกประสงค์   ๒   หลัง  บ้านพักครู  ๓  หลัง  ห้องน้ า - ห้องส้วม   ๕  หลัง   สนามบาสเกตบอล  
๑  สนาม  สนามลานกีฬาเอนกประสงค์  ๑  ฟุตบอล   ๑   สนาม  บ้านพักนักเรียน  ห่างไกล  ๑  หลัง   (ได้รับ
บริจาค) และบ้านพักนักเรียน โดยงบประมาณราชการ    ๒    หลัง(แบบกรมอาชีวะ) 

 

ประเภทสนามกีฬา 
 

ล าดับที่ รายการ สร้างเม่ือ จ านวน หมายเหตุ 
๑ สนามบาสเกตบอล  แบบ  สปช. ๒๕๓๘ ๑  
๒ สนามฟุตบอลแบบ  ฟ.๑ ขนาด  ๖๑ x  ๖๑ ๒๕๔๒ ๑  
๓ ลานกีฬาอเนกประสงค์  แบบ  สปช. ๒๕๔๔ ๑  

 

ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 

ล าดับที่ อาคารสถานที ่ ปีท่ีสร้าง จ านวน 
๑ อาคารเอกนกประสงค์แบบองค์การ ๒๕๑๙ ๑  หลัง 
๒ บ้านพักครูแบบอ่ืน ๆ แบบสามัญ) ๒๕๒๒ ๑  หลัง 
๓ ห้องส้วมนอกอาคาร  แบบ  สปช. ๖๑๑/๒๖ ๒๕๒๖/๒๕๒๗ ๑  หลัง 
๔ อาคารเรียนแบบ  สปช.  ๑๐๒/๒๖ ๒๕๒๙ ๑  หลัง 
๕ อาคารเอนกประสงค์แบบ  สปช. ๒๐๒/๒๖ ๒๕๓๒ ๑  หลัง 
๖ บ้านพักครู  แบบ   สปช.๓๐๑/๒๖ ๒๕๓๔ ๑  หลัง 
๗ ถังเก็บน้ าฝน  แบบ   ฝ  ๓๓ ๒๕๓๘ ๑  หลัง 
๘ สระน้ า  ขนาด  ๔๐  ๘๐  ๗  เมตร ๒๕๓๘ ๑  หลัง 
๙ อาคารเรียนแบบ  สปช.  ๑๐๕/ ๒๙   ๘  ห้องเรียน ๒๕๓๙/๒๕๔๐ ๑  หลัง 

๑๐ ห้องส้วมนอกอาคาร  แบบ  สปช.๖๑๑/๒๖ ๒๕๔๑ ๑  หลัง 

ข้อมูลพืน้ฐำนทำงกำรศึกษำ 



๑๑ บ้านพักนักเรียนขนาด  ๒  ห้อง  แบบพิเศษ ๒๕๔๑ ๑  หลัง 
๑๒ อาคารห้องครัว  แบบพิเศษ ๒๕๔๑ ๑  หลัง 
๑๓ ถังเก็บน้ าฝน  แบบ  ฝ. ๓๐ (พิเศษ)  งบมิยาซาวา ๒๕๔๒ ๑  หลัง 
๑๔ สนามเด็กเล่น  (งบบริจาค) ๒๕๔๒ ๑  ชุด 
๑๕ ระบบประปา  (ขนาด  ๔  ถัง) ๒๕๔๒ - 
๑๖ บ้านพักนักเรียนแบบกรมอาชีวะ ๔ คูหา ๒๕๔๘ 

๒๕๕๘ 
๑  หลัง 
๑  หลัง 

๑๗ อาคารเรียน  แบบ  สปช.  ๑๐๑/๒๖ ๒๕๕๔ ๑  หลัง 
๑๘ ห้องน้ า  แบบ  สปช.๖๑๔/๔๕    ๔  ที่นั่ง ๒๕๕๘ ๑ หลัง 
๑๙ ระบบประปาและระบบน้ าดื่มแบบ RO (กรมทรัพยากรฯ) ๒๕๕๘ ๑ ชุด 
๒๐ อาคารเรียน ๑๐๕/๒๙  ปรับปรุง ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง ๒๕๕๙ ๑ หลัง 
๒๑ บ้านพักครู  แบบ   สปช.๓๐๑/๒๖ ๒๕๖๑ ๑  หลัง 

 
ข้อมูลอัตราก าลังครู 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
ชาย หญิง รวม 
๗ ๘ ๑๕ 

 
ข้อมูลครูพนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ธุรการ  ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิเศษ  นักการภารโรง 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
ชาย หญิง รวม 
๑ ๔ ๕ 

 

ข้อมูลจ านวนนักเรียน- จ านวนห้องเรียน 
ชั้น ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ ห้องเรียน 

ชาย หญิง รวม 
อ.๑ ๕ ๗ ๑๒ ๑ 
อ.๒ ๔ ๑๒ ๑๖ ๑ 

รวมอนุบาล ๙ ๑๙ ๒๘ ๒ 
ป.๑ ๕ ๙ ๑๔ ๑ 
ป.๒ ๖ ๑๐ ๑๖ ๑ 
ป.๓ ๘ ๘ ๑๖ ๑ 
ป.๔ ๘ ๒ ๑๐ ๑ 
ป.๕ ๓ ๓ ๖ ๑ 
ป.๖ ๙ ๘ ๑๗ ๑ 



รวมประถม ๓๙ ๔๐ ๗๙ ๖ 
ม.๑ ๒๑ ๒๓ ๔๔ ๑ 
ม.๒ ๖ ๑๐ ๑๖ ๑ 
ม.๓ ๑๐ ๒๑ ๓๑ ๑ 

รวมมัธยมตอนต้น ๓๗ ๕๔ ๙๑ ๓ 
รวมทั้งสิ้น ๘๕ ๑๑๓ ๑๙๘ ๑๑ 

 

 



ข้อมูลครู – อาจารย์  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ที ่ ช่ือ สกุล ต าแหน่ง เลขท่ี

ต าแหน่ง 
อัตราเงิน 

เดือน 
วุฒิ วิชาเอก วิชาโท วันท่ีบรรจ ุ วัน/เดือน/ปีเกิด กรณีที่รับย้าย 

/โอน 
หมายเหต ุ

๑ นายศฤงคาร หล้ากันหา ผอ. ๑๗๓๑ ๔๔,๕๖๐ ค.บ. 
ศษ.บ 

วิทยาศาสตร ์
บริหารการศึกษา 

- ๒๐ มิ.ย.๓๘ ๘  ม.ค. ๑๔ ๘ พ.ย. ๕๖  

๒ นายพิเชษฐ์ วิบูลย์ค า ครู/คศ.๓ ๑๗๓๕ ๔๖,๗๖๐ ค.บ. 
ศษ.ม. 

เทคโนโลย ี
บริหารการศึกษา 

- ๘ ก.ค. ๓๗ ๑๔ ต.ค.๑๓ ๘ ก.ค. ๓๗  

๓ นางสมลักษณ ์ วิบูลย์ค า ครู/คศ.๓ ๑๕๘๖ ๔๕,๒๙๐ ค.บ. 
ศษ.ม. 

คหกรรมศาสตร ์
บริหารการศึกษา 

- ๑๘ พ.ย.๓๗ ๑๓ พ.ค.๑๔ ๑๐ ต.ค. ๔๐  

๔ นางณภัทร สุเทียนทอง ครู/คศ.๓ ๔๙๓๐ ๔๐,๘๖๐ ค.บ. ภาษาไทย - ๑ มี.ค.๓๘ ๒๕ มิ.ย.๒๕๑๐ ๘ สิงหาคม ๕๙  

๕ นายสักรินทร์  แปงใจ ครู/คศ.๓ ๑๗๓๒ ๓๑,๒๕๐ วท.บ. ศิลปะ  ๒๕ ต.ค.๔๙ ๕ ก.ค.๑๖ ๑๖ ต.ค.๕๗  
๖ นายนิธวัฒน์  ค าทะเนตร ครูผู้ช่วย ๑๗๕๔ ๑๖,๙๒๘ ค.บ. คณิตศาสตร ์ - ๒๓ ม.ค.๖๑ ๗ มี.ค.๓๕ -  

๗ นางอัญชลี แก้วย้อย ครู/คศ.๓ ๑๗๓๔ ๓๓,๘๐๐ ค.บ. 
ศศ.ม. 

การศึกษาปฐมวัย 
ปฐมวัยศึกษา 

- ๑๕ มิ.ย.๔๙ ๙  พ.ค. ๑๙ ๙ ก.ค. ๕๒  

๘ นางสาวมยุรี  เหมสุทธิ ครู/คศ.๒ ๑๗๓๗ ๒๕๙๓๐ ค.บ. 
ศศ.ม. 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
บริหารการศึกษา 

- ๑๑ ก.ค.๕๔ ๑๙ ธ.ค.๒๕๓๐ ๒๖ ต.ค.๕๘  

  ๙ นายกฤตยา ค าพิลา ครู/คศ.๓ ๒๒๔๐ ๒๖,๙๗๐ วท.บ. วิทยาศาสตร์สุขภาพ - ๑ ก.พ. ๕๔ ๗ พ.ค. ๒๑ ๑ ก.พ. ๕๔  
๑๐ น.ส.สดุารตัน ์ สีหะวงษ์ ครู/คศ.๑ ๑๖๓๙ ๑๙,๑๐๐ ค.บ. ภาษาอังกฤษ - ๑๖ มี.ค.๕๙ ๑๒ เม.ย.๒๙ -  
๑๑ น.ส.พิชญ์มณฑ ์ สีหะวงศ ์ ครู/คศ.๑ ๑๗๓๙ ๑๗,๙๑๐ ค.บ. ภาษาไทย - ๒๕ ต.ค.๕๙ ๒๐ ส.ค.๓๕ -  

๑๒ นายอภิเชษฐ์  ป้านภูม ิ ครู/คศ.๑ ๑๗๓๓ ๑๗,๙๑๐ ค.บ. ดนตรีศึกษา - ๔ ต.ค.๕๙ ๒๐ ต.ค.๓๒ -  
๑๓ นางสาวรัชธิดา สุโพธิ์ขัน ครู/คศ.๑ ๕๑๕๐ ๑๗,๙๑๐ ค.บ. คอมพิวเตอร ์ - ๑ ธ.ค. ๕๙ ๙  ต.ค.๒๕๓๒ -  
๑๔ น.ส.ณัฐฐาภรณ ์ กุบแจ่ม ครู/คศ.๓ ๕๖๖ ๒๗,๕๘๐ ค.บ. 

ศศ.ม. 
อุตสาหกรรฒสลิป ์
บริหารการศึกษา 

- ๒๑ เม.ย.๕๓ ๑๕ เม.ย.๒๔ ๑๖ ต.ค.๖๑  

๑๕ นายมนัญชัย  กันเจิม ครูผู้ช่วย ๔๓๓๔ ๑๕,๘๐๐ ค.บ. ภาษาอังกฤษ - ๑๗ ธ.ค. ๖๑ ๑๙ ธ.ค. ๓๖ -  



ข้อมูลพนักงานราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 

ที ่ ชื่อ    - สกุล ต าแหน่ง อัตราเงินเดือน วุฒิ วิชาเอก วิชาโท วัน/เดือน/ปีเกิด วันที่ท า
สัญญา 

หมายเหตุ 

๑ นางสาวภัทรนิชา แก้วเสน พนักงานราชการ ๒๓,๔๔๐ ค.บ. สังคมศึกษา - ๑  ม.ค.๒๕๒๑   

 
ข้อมูลอัตราจ้าง 

 
ที ่ ชื่อ    - สกุล ต าแหน่ง อัตราเงินเดือน วุฒิ วิชาเอก วิชาโท วัน/เดือน/ปีเกิด วันที่ท าสัญญา หมายเหตุ 
๑ นางสาวฑิตฐิตา บุญประสพ ธุรการโรงเรียน ๑๕,๐๐๐ ศศ.บ. บัญช ี - ๑๑ ม.ค. ๒๔   
๒ นางสาวแพรวพรรณ  พิมพ์เสนา ครูอัตราจ้าง ๑๕,๐๐๐ ศศ.บ. ชีววิทยา - ๑๑  ก.ย.๓๓   
๓ นางสาววิไล ศิร ิ ครูพ่ีเลี้ยงเด็ก ๙,๐๐๐ ศศ.บ. รัฐศาสตร์ - ๑๓ ก.ย.๒๕๒๖   
๔ นายพิเศษ   พายัพ นักการฯ ๙,๐๐๐ ม.๖ - - ๕ ต.ค.๒๕๑๗   
           

 

 

 

 

 



สภาพที่ตั้งโรงเรียนบ้านทับก่ี 
๑. สภาพที่ตั้งโรงเรียน 

โรงเรียนบ้านทับกี่  ตั้งอยู่ระหว่าง บ้านทับกี่   กับ  บ้าน  ผักเน่า  (หมู่ที่ ๓,๙)  ต าบลอิปุ่ม   
อ าเภอด่านซ้าย   จังหวัดเลย   สภาพภูมิศาสตร์โดยทั่วไปเป็นภูเขาถนนลาดชันและคดโค้ง  มีหลุมบ่อ   บน
พ้ืนผิวถนน   มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

 ทิศเหนือ  ติดต่อ         บ้านนา  บ้านวังเป่ง 
 ทิศใต ้   ติดต่อ        บ้านทุ่งน้ าใส 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อ     บ้านทับก่ี 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อ  บ้านหินแลบ 
            ละติจูด  17.1614624              ลองติจูด  101.2325721 
 

๒. พื้นที่ของโรงเรียน 
พ้ืนที่ของโรงเรียนบ้านทับกี่มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๑๑ ไร่  ๒  งาน  ๕๔  ตารางวา 
 

๓.  จ านวนบุคลากร 
 มีข้าราชการครูทั้งสิ้นจ านวน  ๑๕  คน  ชาย  ๗  คน  หญิง ๘   คน  
 

๔.  จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 ๔.๑ ระดับก่อนประถมศึกษา  จ านวน   ๓๐   คน  ชาย  ๙    คน  หญิง   ๒๑    คน 
 ๔.๒ ระดับประถมศึกษา  จ านวน   ๙๐   คน  ชาย  ๔๕    คน  หญิง   ๔๕   คน 
 ๔.๓ ระดับมัธยมศึกษา  จ านวน   ๗๒    คน  ชาย  ๒๘   คน  หญิง  ๔๔     คน 
 

๕.  จ านวนอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
 ๕.๑ อาคารเรียน แบบ  สปช. ๑๐๒/๒๖ จ านวน   ๒  ห้อง  ๑ หลัง  แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙  จ านวน  ๘  
ห้องเรียน   ๑ หลัง    แบบ  สปช.  ๑๐๑/๒๖  จ านวน  ๔  ห้อง   ๑   หลัง  และ แบบ  สปช.๑๐๕/๒๙  ปรับปรุง   
จ านวน ๔  ห้อง   ๑  หลัง 
 ๕.๒  อาคารประกอบ  ๗   หลัง   อาคารเอกนประสงค์  ๒  หลัง  บ้านพักครู  ๓  หลัง   ส้วม  ๕ หลัง  
บ้านพักนักเรียน   ๓  หลัง 
 ๕.๓  สนามกีฬา/ลานกีฬา   ๓   สนาม 
 

๖. การจัดการศึกษา  และการให้บริการ 
 โรงเรียนบ้านทับกี่  จัดการศึกษา  ๓  ระดับ  คือ  ก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  ซึ่งมีหมู่บ้านที่เป็น
เขตบริการ  ๒  หมู่บ้าน  คือ บ้านผักเน่า และบ้านทับกี่ และจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาสทาง
การศึกษา) มีเขตพ้ืนที่การศึกษา ๑๓ หมู่บ้าน  ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในต าบลอิปุ่ม  อ าเภอด่านซ้าย    จังหวัดเลย 
 
 
 
 



๗. สภาพชุมชน 
 โดยสภาพทั่วไปของชุมชนในเขตพ้ืนที่บริการทางการศึกษา จะเป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก  ที่มีการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันและการประกอบอาชีพส่วนใหญ่จะเป็นฤดูกาลที่ท าแล้วต้องรอการเก็บเกี่ยวเช่น  การท านา   ท าไร่   ท าสวน   
และการรับจ้างบางส่วน   สภาพครอบครัวเป็นครอบครัวที่อาศัยยอยู่ร่วมกันหลายคนประกอบด้วย   พ่อ   แม่   ลูก   
และปู่   ย่า   ตา   ยาย   มีวัด   เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ   ท าบุญ   ตามเทศกาล และมีประเพณีท้องถิ่นที่สืบทอด
กันมาที่ยาวนาน เช่นบุญเลี้ยงหอปู่ตา   ประเพณีบุญไหว้พระธาตุศรีสองรัก  
 

๘. การคมนาคม 
 การคมนาคมใช้เส้นทาง  บ้านน้ าพุงไปต าบลอิปุ่ม  เป็นถนนคอนกรีต  เส้นทางเป็นภูเขาท่ีลาดชัน ผิวถนนเป็น
หลุมเป็นส่วนใหญ่ และยังมีถนนทีใช้คมนาคมที่ยังไม่สะดวกเป็นถนนดินและลูกรังในบางหมู่บ้านระยะทางจาก
โรงเรียนถึงอ าเภอ  ๔๑  กิโลเมตร และจากโรงเรียนถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต ๓  ๔๕   
กิโลเมตร 
 

๙. ศาสนา 
 พ้ืนฐานประชาชนส่วนมากนับถือศาสนาพุทธและมีวัดหรือส านักสงฆ์ประกอบพิธีทางศาสนาและเป็นที่ยึด
เหนี่ยวทางจิตใจ 
 

๑๐. วัฒนธรรม  ประเพณี 
 หมู่บ้านที่เป็นเขตบริการทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านทับกี่  จะมีประเพณีและวัฒนธรรมที่  สืบทอดกันมา
ตั้งแต่บรรพบุรุษ  มีการท าบุญตักบาตรในวันพระ  ๘  ค่ า  ๑๕   ค่ า  และในวันพระก็เป็นวันที่ ชาวบ้านหยุดพักผ่อน
ร่วมกันพัฒนาสถานที่ที่เป็นสาธารณะ การติดต่อสื่อสารภาษาที่ใช้เป็นภาษาถิ่น  เมืองเลย   และภาษาจากต้นตระกูล
ทางด่านซ้าย มีการเลี้ยงหอ   เลี้ยงบ้านทั้งด่านซ้ายและในหมู่บ้านของตนเองตามเวลาก าหนด  ส่วนการละเล่นต่าง ๆ 
ก็จะมีเทศกาล เช่น  การเล่นสะบ้า ในวันสงกรานต์  การเล่นขี่โกงกาง  ม้าสามขา    เล่นลูกช่วง    ข้าวพันก้อน   และ
ท าต้นดอกไม้   ฯลฯ 
 

๑๑. ภูมิปัญญาชุมชน/ท้องถิ่น 
 

 ในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านจะมีภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมายาวนาน และบางอย่างแทบจะหาผู้สืบทอดไม่มีใน
ปัจจุบันชาวบ้านได้น าภูมิปัญญาที่มีอย่าใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับลูกหลาน  นอกจากนั้นยังใช้ภูมิปัญญาเหล่านี้เป็น
เครื่องช่วยในการด ารงชีวิต และภูมิปัญญาบางอย่างเป็นวิถีชีวิตที่สืบทอดต่อกันมา  ภูมิปัญญาในการด ารงชีวิต  เช่น  
การน าไม้ไผ่มาท าเครื่องจักสานเป็นของใช้ในครัวเรือน  การถนอมอาหารแบบธรรมชาติ   ท าหน่อไม้ดอง  หน่อไม้ขวด  
หน่อไม้ปี๊บ  การท าไม้กวาด การทอผ้าพ้ืนเมือง   ภูมิปัญญาที่เป็นวิถี ชีวิต  เช่น  การท าบุญสู่ขวัญ  โดยมีหมอขวัญ
เป็นผู้กล่าวค าขวัญเป็นต้น 
 

 



โครงสร้างการบริหารโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานบริหารวิชาการ 

๑.นางสมลักษณ์ วิบลูย์ค า 

๒.น.ส.รัชธิดา  สุโพธิ์ขันธ 

๓.นางสาวมยุรี เหมสุทธิ 

๔.นางอัญชลี  แก้วย้อย 

๕.นางสาวพิชมณฑ์ สีหะวงศ์ 
๖.นางสาวสุดารัตน์ สหีะวงษ์ 
๗.นายนิธวัฒน์  ค าทะเนตร 

งานบริหารทั่วไป 

๑.นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 

๒.นายกฤตยา  ค าพิลา 

๓.น.ส.ณัฐฐาภรณ์  กุลแจ่ม 

๔.นางสาวแพรวพรรณ พิมพ์เสนา 

๕.นางสาวภัทรนิชา  แก้วเสน 

๖.นางสาววิไล  ศิร ิ

๗.นายสักรินทร์  แปงใจ 

๘.นางณภัทร   สุเทียนทอง 
๙.นายนิธวัฒน์  ค าทะเนตร 
 

งานบริหารงานบุคคล 

๑.นายศฤงคาร หล้ากันหา 

๒.นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทับกี่ 
นายสะดวก  สุภาษิ     นางสุพิส  ค าบุดษิ       นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 
นางสังวาล  พิมพ์พุฒิ       นายช านาญ ศิริ   นายศฤงคาร  หล้ากันหา 
นายสงกรานต์ สุภาษิ   นายอดลุย ์  ค าภู 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต ๓ 

งานบริหารงบประมาณ 

๑.นายศฤงคาร  หล้ากันหา 

๒.นางอัญชลี  แก้วย้อย 

๓.นายอภเิชษฐ์   ป้านภูม ิ

๔.นางสาวภัทรนิชา  แก้วเสน 

๕.นางสาวแพรวพรรณ พิมพ์เสนา 
๖.นายมนญัชัย   กันเจิม 

กลุ่มสาระฯภาษาไทย 
นางณภัทร สุเทียนทอง 
น.ส.พิชมณฑ์ สีหะวงศ์ 

กลุ่มสาระฯคณิตศาสร์ 
นายนิธวัฒน์ ค าทะเนตร 

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร ์

นางสาวมยุรี เหมสุทธิ 

นส.แพรวพรรณ พิมพ์เสนา 

กลุ่มสาระฯสังคม 

นส.ภัทรนิชา แก้วเสน 
 

กลุ่มสารฯศิลปะ 
นายสักรินทร์ แปงใจ 
นายอภิเชษฐ์ ป้านภูมิ 
 
 

กลุ่มสาระฯการงานฯ 
นายพิเชษฐ์ วิบูลย์ค า 
นางสมลักษณ์ วิบูลย์ค า 
นส.รัชธิดา  สุโพธิ์ขันธ 

 

นายศฤงคาร  หล้ากันหา 

ผอ.โรงเรียนบ้านทับกี ่

กลุ่มสารฯสุขศึกษา 
นายกฤตยา ค าพิลา 

ภาษาต่างประเทศ 
นส.สุดารัตน์ สุหะวงษ์ 
นายมนัญชัย กันเจิม 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
นายกฤตยา  ค าพิลา 

อ.๑ 
วิไล ศิริ 

อ.๒ 
อัญชลี แกว้ยอ้ย 

ป.๑ 
ณภัทร สุ
เทียนทอง 

ป.๒ 
แพรวพรรณ  
พิมพ์เสนา 

ป.๓ 
น.ส.ณัฐฐาภรณ์  

กุลแจ่ม 

ป.๔ 
สุดารัตน ์สีหะวงษ ์

สักรนิทร์ แปงใจ 

ป.๕ 
สมลักษณ์ วิบูลย์ค า 

ป.๖ 
ภัทรนิชา แก้วเสน 
นิธวัฒน์ ค าทะ
เนตร 

ม.๑ 
มนัญชัย กันเจิม 
รัชธิดา สุโพธิ์ขันธ 

ม.๒ 
กฤตยา ค าพิลา 

มยุรี เหมสุทธ ิ

ม.๓ 
พิเชษฐ์     
อภิเชษฐ์ 
พิชมณฑ์ 

นักเรียน 



 
โครงสร้างและขอบข่ายของโรงเรียนบ้านทับกี ่
๑. การบริหารวิชาการ 
  -   การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  -   การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
  -   การวัดผล  ประเมินผล  และเทียบโอนผลการเรียน 
  -   การวิจัย   เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
  -   การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
  -   การนิเทศการศึกษา 
  -   การแนะแนวการศึกษา 
  -   การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  -   การส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน 
  -   การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการระดับสถานศึกษาอ่ืน 
  -   การส่งเสริมและสนับสนุนงานการแก่บุคคลครอบครัวองค์กร   หน่วยงาน  และ 
                         สถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 

๒. การบริหารงบประมาณ 
  -   การจัดท าและเสนอของบประมาณ 
  -   การจัดสรรงบประมาณ 

-   การตรวจสอบ   ติดตาม  และประเมินผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
  -   การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
  -   การบริหารการเงิน 
  -   การบริหารบัญชี 
  -   การบริหารพัสดุ   และสินทรัพย์ 
 

๓. การบริหารงานบุคคล 
  -  การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
  -  การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
  -  การเสริมสร้างและประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  -  วินัยและการรักษาวินัย 
  -  การออกจากราชการ 

๔. การบริหารทั่วไป 
  -   การด าเนินธุรการ 
  -   งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  -   งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
           -   การปะสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
           -   การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
  -   งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 



  -   การส่งเสริม  สนับสนุนด้านวิชาการ  งบประมาณ  บุคลากร และการบริหารทั่วไป 
                    -   การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

-   การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
-   การรับนักเรียน 
-   การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบนอกและตามอัธยาศัย 
-   การะดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
-   งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
-   การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
-   การส่งเสริมสนับสนุนและการประสานงานการศึกษาของบุคลากรชุมชน องค์กร หน่วยงาน 

และสถาบัน สังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
-   งานประสานราชการกับเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น  
-   การจัดขบวนการควบคุมในหน่วยงาน 
-   งานบริการสาธารณะประโยชน์ 
-   งานที่ไม่ได้ระบุในงานอ่ืน 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ  (NT) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓ 

วิชา คะแนนเต็ม 
ปีการศึกษา/ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
ด้านภาษา ๑๐๐ ๔๐.๖๓ ๕๒.๘๕  
ด้านการค านวณ ๑๐๐ ๒๓.๓๓ ๓๖.๗๘  
ความสามารถด้าน
เหตุผล 

๑๐๐ ๓๘.๕๗ ๔๗.๘๕  

 

ตารางที่  ๔  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖(O-Net) 

วิชา 
คะแนนเต็ม 

คะแนนร้อยละ 

ปีการศึกษา/คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

ภาษาไทย ๑๐๐ ๕๐.๗๑ ๓๘.๕๕ ๕๑.๗๒ 
คณิตศาสตร์ ๑๐๐ ๓๓.๗๕ ๓๐.๐๐ ๒๖.๘๒ 
ภาษาอังกฤษ ๑๐๐ ๒๖.๖๗ ๒๐.๓๑ ๒๖.๔๘ 
วิทยาศาสตร์ ๑๐๐ ๓๙.๐๘ ๒๙.๗๕ ๓๖.๖๘ 
สังคมฯ ๑๐๐ ๔๒.๕๐   
สุขศึกษา ๑๐๐    
ศิลปะ ๑๐๐    
การงานอาชีพ ๑๐๐    



 

ตารางที่  ๔  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ (O-Net) 

วิชา คะแนนเต็ม 
ปีการศึกษา /คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

ภาษาไทย ๑๐๐ ๔๑.๖๒ ๔๒.๓๘ ๔๗.๒๓ 
คณิตศาสตร์ ๑๐๐ ๒๓.๒๖ ๒๘.๖๗ ๒๔.๓๖ 
วิทยาศาสตร์ ๑๐๐ ๒๘.๐๘ ๓๘.๒๕ ๓๑.๖๔ 
ภาษาอังกฤษ ๑๐๐ ๒๔.๓๘ ๓๐.๐๐ ๒๘.๗๓ 
สังคม ๑๐๐ ๔๔.๐๘   

สุขศึกษา ๑๐๐    

ศิลปะ ๑๐๐    
การงานอาชีพ ๑๐๐    

 

 

ผลการด าเนินงานของโรงเรียนบ้านทับก่ี 
 

๑. ด้านความเสมอภาคทางการศึกษา 
๑. อัตราการเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (ปฐมวัย)  ร้อยละ  ๑๐๐ 
๒. อัตราการเข้าเรียนระดับประถมศึกษา  ( ป.๑ )  ร้อยละ  ๑๐๐ 
๓. อัตราการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษา ( ม.๑ )   ร้อยละ  ๑๐๐ 
๔. จ านวนของผู้เข้าเรียนของผู้พิการ/ด้อยโอกาส  ๑๐ คน   
๕. อัตราการออกกลางคัน       - คน 

      ระดับประถมศึกษา     - คน 
      ระดับมะยมศึกษาตอนต้น     - คน 

๖. อัตราการผ่านช่วงชั้นของนักเรียน    ร้อยละ  ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ และผลงำนที่ประสบควำมส ำเร็จ 

 
 



 
 
๒. ด้านคุณภาพการศึกษา 

๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
 
 

ชั้น ปีการศึกษา 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของนกัเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

เฉลี่ย 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ฯ 

สุข
ศึก

ษา
 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
ฯ 

ภา
ษา

ต่า
งป

ระ
เท

ศ 

ชั้น ป.๑ ๒๕๖๑ ๗๑.๖๗ ๗๔.๑๗ ๖๑.๖๗ ๖๑.๖๗ ๑๐๐ ๘๘.๓๓ ๙๔.๑๗ ๗๒.๕ ๗๕.๐๒ 

ชั้น ป.๒ ๒๕๖๑ ๗๓.๕๓ ๗๒.๗๙ ๗๙.๔๑ ๗๒.๐๖ ๘๗.๕ ๘๔.๕๖ ๘๐.๘๘ ๗๘.๖๘ ๗๘.๖๘ 

ชั้น ป.๓ ๒๕๖๑ ๗๓.๗๕ ๖๖.๒๕ ๖๒.๕ ๖๕.๐๐ ๑๐๐ ๖๖.๒๕ ๗๘.๗๕ ๕๓.๗๕ ๗๐.๗๘ 

ชั้น  ป.๔ ๒๕๖๑ ๗๘.๕๗ ๖๖.๐๗ ๗๕.๐๐ ๗๓.๒๑ ๙๒.๘๕ ๙๔.๖๔ ๙๒.๘๖ ๕๐.๐๐ ๗๗.๙๐ 

ชั้น  ป.๕ ๒๕๖๑ ๗๗.๙๔ ๖๓.๒๔ ๕๑.๔๗ ๗๔.๒๖ ๙๑.๙๑ ๗๐.๕๙ ๕๔.๔๑ ๕๑.๐๓ ๖๖.๘๖ 

ชั้น ป.๖ ๒๕๖๑ ๖๔.๑๓ ๕๙.๒๔ ๕๖.๕๒ ๖๔.๖๗ ๙๕.๑๑ ๗๖.๖๓ ๖๖.๘๕ ๕๐.๒๑ ๖๖.๖๗ 

ชัน ม.๑ ๒๕๖๑ ๖๖.๖๗ ๗๑.๖๗ ๖๕.๓๘ ๖๐.๐๐ ๙๘.๗๕ ๗๗.๕ ๕๕.๘๓ ๕๓.๑๓ ๖๘.๖๒ 

ชั้น ม.๒ ๒๕๖๑ ๗๕.๕๒ ๘๐.๒๔ ๗๗.๒๓ ๗๕.๘๖ ๙๒.๙๗ ๗๗.๘๒ ๕๖.๘๕ ๕๐.๑๖ ๗๓.๓๓ 

ชั้น ม.๓ ๒๕๖๑ ๖๓.๕๙ ๗๓.๘๖ ๕๑.๐๑ ๖๐.๓๓ ๙๑.๘๕ ๖๙.๕๗ ๗๘.๒๖ ๕๑.๖๓ ๖๗.๕๑ 

เฉลี่ย ๒๕๖๑ ๗๑.๗๑ ๖๙.๗๓ ๖๔.๔๗ ๖๗.๔๕ ๙๕ ๗๘.๔๓ ๗๓.๒๑ ๕๖.๗๙ ๗๑.๗๑ 

 
 

๓. ด้านประสิทธิภาพ 
 ๓.๑ จ านวนครูแกนน า ครูต้นแบบ  หนึ่งแสนครูดี ครูดีศรีสองรักษ์   จ านวน  ๗  คน 
 ๓.๒ การใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน / ชุมชน    
 ๓.๓ การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๓.๔ หลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
 ๓.๕ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
 ๓.๖ การกิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน  FOOD BANK  
 ๓.๗ การจัดกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ผสมผสาน 
 ๓.๘ การจัดกิจกรรมสหกรณ์ 
 ๓.๙ การจัดกิจกรรมโครงการดนตรีพื้นบ้าน 

 
 
 
 

 



 
ผลงานที่ประสบความส าเร็จ 

๑ ผลงานดีเด่นของโรงเรียน  ผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียน ให้น าเอกสารใส่ในภาคผนวก 
    ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา 
 
 

-โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
-โรงเรียนดีศรีต าบล 
-โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
-โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ 
-โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน เหรียญทอง 
- โรงเรียนต้นแบบการใช้กุญแจ ๑๒  ดอก 
- โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย (ประเมินความยั่งยืน ๖๑) 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ –๒๕๖๑ 
-ชนะเลิศ  Bp โรงเรียนดีประจ าต าบล ปีการศึกษา๖๑ 
-การจัดการเรียนการสอนที่เป็นเลิศการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Bp) 

กระทรวงศึกษาธิการ 
สพป.ลย.๓ 
สพป.ลย.๓ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
สพป.ลย.๓ 
สพป.ลย.๓ 
มูลนิธิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา 
สพป.เลย.๓ 
มูลนิธิยุวสถิรคุณ 

ผู้บริหาร 
นายศฤงคาร หล้ากันหา 

- หนึ่งแสนครูดี 
- เหรียญทองผู้ควบคุมนักเรียนแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษ 
  พับประเภทร่อนนอน 
-ครูดีศรีสองรักษ์ 
-การจัดการเรียนการสอนที่เป็นเลิศการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Bp) 

คุรุสภา 
สพป.ลย.๓ 
 
สพป.ลย.๓ 
 
มูลนิธิยุวสถิรคุณ 

นายพิเชษฐ์   วิบูลย์ค า 
 

- หนึ่งแสนครูดี 
- ครูต้นแบบ Master teacherการงานชีพและเทคโนโลยี   

- เหรียญทอง ผู้ควบคุมนักเรียนแข่งขันการจัดการค่าย 
  พักแรม ม.๑-ม.๓  ปี๖๑ 
- การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 

คุรุสภา 
สพป.ลย.๓ 
 
 
ศิลปะหัตกรรมระดับภาค 
 ครั้งที่ ๖๘ จ.บุรีรัมย์ 

นางสมลักษณ์     วิบูลย์ค า 
 

- หนึ่งแสนครูดี 
- ครูดีศรีสองรัก 
- ครูปลอดอบายมุข 

-การจัดการเรียนการสอนที่เป็นเลิศการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Bp) 
- เหรียญทอง ผู้ฝึกสอน การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 
ปี ๖๑ 
 

คุรุสภา 
สพป.ลย.๓ 
สพป.ลย.๓ 
มูลนิธิยุวสถิรคุณ 
 
สพป.ลย.๓ 
สพป.ลย.๓ 
 



-เหรียญทอง ผู้ฝึกสอน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง ป.1-๖  
-เหรียญทอง ผู้ฝึกสอน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง ม.1-๓ 
เหรียญทอง ผู้ฝึกสอนการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทหญิง ม.1-๓ 
-เหรียญทอง ผู้ฝึกสอนการแข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 
-เหรียญทอง ผู้ฝึกสอนการแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง(โปงลาง) 
ม.1-ม.3 

สพป.ลย.๓ 
 
สพป.ลย.๓ 
 
สพป.ลย.๓ 
สพป.ลย.๓ 
 
ศิลปะหัตกรรมระดับภาค 
 ครั้งที่ ๖๘ จ.บุรีรัมย์ 

นายกฤตยา    ค าพิลา - ครูดีศรีสองรัก   
- หนึ่งแสนครูดี 

- เหรียญทอง ผู้ควบคุมนักเรียนแข่งขันการจัดการค่าย 
  พักแรม ม.๑-ม.๓ (ล าดับที่ ๖) ปี ๖๑ 

สพป.ลย.๓ 
คุรุสภา 
ศิลปะหัตกรรมระดับภาค
ครั้งที่ ๖๘  จ.บุรีรัมย์ 

นางอัญชลี  แก้วย้อย 
 

- หนึ่งแสนครูดี 
- ครูดีศรีสองรัก 
- ครูต้นแบบ Master teacher สาขาการศึกษาปฐมวัย 

- เหรียญทอง ผู้ควบคุมนักเรียนการสร้างภาพด้วยการฉีกตัด
ปะปีการศึกษา ๖๑ 
-เหรียญทองแดง ผู้ควบคุมนักเรียนการปั้นดินน้ ามัน 

คุรุสภา 
สพป.ลย.๓ 
สพป.ลย.๓ 
 
สพป.ลย.๓ 
สพป.ลย.๓ 

นายนิธวัฒน์  ค าทะเนตร - เหรียญทองผู้ฝึกสอนการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอ
แม็ท) ม.1-3 
-เหรียญทอง ผู้ฝึกสอนการแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง(โปงลาง) 
ม.1-3 

สพป.ลย.๓ 
 
ศิลปะหัตกรรมระดับภาค
ครั้งที่ ๖๘ จ.บุรีรัมย์ 

นายสักรินทร์  แปงใจ 
 

- เหรียญเงิน ผู้ฝึกสอนการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.๑-๓ 

- เหรียญทอง ผู้ควบคุมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.๔-๖ 

ศิลปะหัตกรรมระดับภาค
ครั้งที่ ๖๘ จ.บุรีรัมย์ 
สพป.ลย.๓ 

นางณัฐฐาภรณ์   กุลแจ่ม - หนึ่งแสนครูดี คุรุสภา 
นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ -เหรียญเงิน ผู้ฝึกสอนการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยว 

โหวด ม.1-ม.3  
-หรียญเงิน ผู้ฝึกสอน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยว
แคน ม.1-ม.3 
-เหรียญทองผู้ฝึกสอนการแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง(โปงลาง) 
ม.1-ม.3 
-เหรียญเงิน ผู้ฝึกสอนการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยว 
โหวด ป.๑-๖ 

ศิลปะหัตกรรมระดับภาค
ครั้งที่ ๖๘ จ.บุรีรัมย์ 
 
 
 
 
สพป.ลย.๓ 

น.ส.สุดารัตน์ สีหะวงษ์ - เหรียญเงิน ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันเล่านิทาน (story สพป.ลย.๓ 



 

Telling) ม.1-ม.3 
- เหรียญเงิน ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันต่อค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ (Crosswod Game) ม.1-3 

น.ส.แพรวพรรณ พิมพ์เสนา -การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.
๔-๖ 
-เหรียญทองผู้ฝึกสอนการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show) ม.1-ม.3 
-เหรียญทองผู้ฝึกสอนการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-
ป.3 
-เหรียญทองผู้ฝึกสอนการแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง(โปงลาง) 
ม.1-ม.3  

สพป.เลย.๓ 
 
สพป.เลย.๓ 
 
 
สพป.เลย.๓ 
ศิลปะหัตกรรมระดับภาค
ครัง้ที่ ๖๘ จ.บุรีรัมย์ 

นางสาวมยุรี เหมสุทธิ -ผู้ฝึกสอนเหรียญทองการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์
(Science Show) ป.4-ป.6 
-ผู้ฝึกสอนเหรียญทองผู้ฝึกสอนการแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 
-เหรียญทองผู้ฝึกสอนการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพ้ืนฐาน ม.1-
ม.3 

สพป.เลย.๓ 
 

สพป.เลย.๓ 
 

ศิลปะหัตกรรมระดับภาค
ครั้งที่ ๖๘  จ.บุรีรัมย์ 

นางสาวพิชญมณฑ์  สีหะ
วงศ ์

-ผู้ฝึกสอนเหรียญทองการแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย ป.1-
ป.6 
-ผู้ฝึกสอนเหรียญเงินการแข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ 
ม.1-ม.3 

สพป.เลย.๓ 
ศิลปะหัตกรรมระดับภาค
ครั้งที่ ๖๘ 
 จ.บุรีรัมย์ 

นางณภัทร  สุเทียนทอง -ผู้ฝึกสอนเหรียญทองการแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทยป.1-6 สพป.ลย.๓ 
นางสาวภัทรนิชา  แก้วเสน -ผู้ฝึกสอนเหรียญทองการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-6 

-ผู้ฝึกสอนเหรียญทองการประกวดมารยาทไทย ป.1-3 
สพป.ลย.๓ 
สพป.ลย.๓ 

นางสาวรัชธิดา  สุโพธิ์ขันธ - เหรียญเงิน ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 
-ผู้ฝึกสอนเหรียญเงิน การแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ 
(Presentation) ป.4-ป.6 

- เหรียญทองผู้ฝึกสอนการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพ้ืนฐาน ม.1-
ม.3 

สพป.เลย.๓ 
 
สพป.เลย.๓ 
 
ศิลปะหัตกรรมระดับภาค
ครั้งที่ ๖๘  จ.บุรีรัมย์ 

นางสาววิไล  ศิริ -เหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอน -เหรียญทองผู้ฝึกสอนการแข่งขัน
วงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 
- เหรียญทอง ผู้ควบคุมนักเรียนการสร้างภาพด้วยการฉีกตัด
ปะปีการศึกษา ๖๑ 
-เหรียญทองแดง ผู้ควบคุมนักเรียนการปั้นดินน้ ามันเหรียญ 
ปฐมวัย 

ศิลปะหัตกรรมระดับภาค
ครั้งที่ ๖๘  จ.บุรีรัมย์  
สพป.เลย.๓  
 
สพป.เลย.๓  



นักเรียน 

ชื่อ – สกุล /ประเภท รางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เอกสารแนบท้าย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



นโยบำยของ สพฐ. 
สพป.เลย ๓ 

ทศิทำงของสถำนศึกษำ 

 

ส่วนที่  ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒.๑  นโยบายรัฐบาล 
  
นายกรัฐมนตรีแถลงต่อภานิติบัญญัติแห่งชาติ เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
 รา่งพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทีเสนอต่อภานิติ บัญญัติ
แห่งชาติ ในวันนี้/ ได้จัดท าขึ้นโดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ประเทศ มั่งคง มัง่คั่ง ยั่งยืน   ตามรา่งกรอบ 
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ  เมื่อ
วันศุกร์ที่  ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗  โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนี้  
ข้อ ๑. การปกป้องและเชดิชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
 สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตาม
ประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความ
จงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิ ตวิทยา
และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจ หรือประสงค์
ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไม่ค านึงความรู้ส านึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจ านวนมาก 
ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือ
ประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถาบันการศึกษา 
ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐ เรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรง
วางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่
ประชาชนในที่สุด  
ข้อ ๒. การลดความเหลือ่มล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบรกิารของรัฐ  
 ๒.๑ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดย
สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน
อาเซียน  
 ๒.๒ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้
ประกาศไว้แล้ว    
ข้อ ๓. การศึกษาและการเรียนรู้ การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
 รัฐบาลจะน าการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย
มาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้  
 ๓.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ 
ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการ
เรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ า  และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการ
เหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ   
 



 
 ๓.๒ ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืมเงิน เพ่ือ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน  โดยจะพิจารณาจัดให้มี
คูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง  
 ๓.๓ ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมี
โอกาสร่วมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอ านาจการ
บริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความ
พร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น  
 ๓.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่
สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้
เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนในด้านความรู้ 
ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหาการรับฟังความเห็นผู้อ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี 
โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน  
 ๓.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะ
ในท้องถิ่นท่ีมีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ  
 ๓.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและจิตวิญญาณของความเป็นครู  เน้น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน 
เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 ๓.๗  ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามี
บทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม  
 ๓.๘ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความ
เป็นไทย    น าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ 
ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ  
 ๓.๙ สนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรมสากล 
และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของ
ประชาคมอาเซียนและเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก  
 ๓.๑๐  ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพ่ือเปิดพ้ืนที่
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  
 
 
 



  
ข้อ ๔. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน  
 ๔.๑ ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให้มีน้ าใจ
นักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพสามารถ
แข่งขันในระดับนานาชาติจนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ  
ข้อ ๕. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
 ๕.๑ ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้น
ก าหนดภายในสิ้นปีนี้ และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้
จัดท าไว้  โดยติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น รวมทั้งจะดูแลไม่ให้
มีการใช้จ่ายที่    สูญเปล่า เพื่อช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค  
 ๕.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท าไว้ 
โดยน าหลักการส าคัญของการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ให้ความส าคัญใน
การ         บูรณาการงบประมาณและความพร้อมในการด าเนินงานรวมทั้งน าแหล่งเงินอ่ืนมาประกอบการ
พิจารณาด้วย เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ประหยัด ไม่ซ้ าซ้อน และมีประสิทธิภาพ 
ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหน้าที่สาธารณะของประเทศเกินความจ าเป็น และแสดง
รายการลงทุนในระดับจังหวัดเพ่ือแสดงความโปร่งใสเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น เพ่ือช่วยสร้างงานและกระตุ้นการ
บริโภค โดยจะจัดให้มีระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า  
ข้อ ๑๐.  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
 ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และ
ท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้น การ
ปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยน า เทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส 
ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทน
บุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบ
ใหม่การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอ านวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจ เพ่ิมศักยภาพในการ
แข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะด า เนินการ
ตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็น และตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถด าเนินการได้  
 ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริหารเชิงรุกทั้งใน
รูปแบบการเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจั งหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง 
ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการที่หลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่างๆ เพ่ือให้
ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวกการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการ
ร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐ
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และระบบบูรณา
การ  
 



 
 ๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐวางมาตรการป้องกันการ
แทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ  
 ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่าง เคร่งครัด ยกเลิกหรือ
แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการ
ทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการของรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้
เวลานาน ซ้ าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน  
 

 
๒.๒ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

  
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี  
ตามประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยแต่งตั้งให้ พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ เป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และนายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โดย      
พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์  ยังคงความเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศ ณ วันที่  ๓๐ 
สิงหาคม ๒๕๕๘  
 เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายแก่ผู้บริหาร
ระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารส่วนภูมิภาค และข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิผลต่อเด็ก เยาวชน ประชาชน และการพัฒนาประเทศโดยรวม  
 
ทัศนคติในการท างาน  
 เหตุผลและความจ าเป็นที่เกิดขึ้นกับประเทศจนมีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล
ปัจจุบันได้เข้ามาบริหารประเทศ เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในสภาวการณ์ไม่ปกติ ต้องช่วยกันยุติความ
ขัดแย้งและปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งในส่วนของการศึกษานั้น ถือว่าเป็นพ้ืนฐานของการปฏิรูปทุกเรื่อง เริ่มจากการ
ปฏิรูป ๑๑ ด้าน ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพราะการศึกษาเป็นพ้ืนฐานของความมั่นคงยั่งยืน   ในการ
ปฏิรูปประเทศ ต้องใช้เวลานานและต้องมีแผนปฏิรูปทั้ งระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง และระยะยาว 
กระทรวงศึกษาธิการต้องด าเนินการปฏิรูปการศึกษาโดยค านึงถึงอนาคตของนักเรียน ซึ่งก็คือลูกหลานของเรา ให้
มีชีวิตที่สดใสและสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ ต่อจากนี้ ต้องขอทุกคนสละเวลามากขึ้นเพราะมีงาน
เร่งด่วนที่ต้องท า  ต้องการผลลัพธ์มากขึ้น     เร็วขึ้น และต้องสื่อสารกันเพ่ือลดความรู้สึกขัดแย้งทั้งหมดใน
กระทรวงศึกษาธิการ โดยจะขอดูที่ผลงาน 
  
แนวคิดในการท างานของส่วนราชการ  
  



 
ส่วนราชการตั้งแต่ระดับพ้ืนที่ จะต้องด าเนินการแปลงนโยบายทั้งของรัฐบาลและของกระทรวงศึกษาธิการ ตาม
ภารกิจงานในขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ มีการศึกษาวิเคราะห์และปรับกลยุทธ์
การท างานปัจจุบันให้สอดคล้องกับแนวนโยบายให้เห็นผลเป็นรูปธรรม  เพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินงานและ
ความคิดเห็นของผู้บริหารระดับพ้ืนที่ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง  เนื่องจากมีช่วงเวลาจ ากัด จึงต้องการความ
คิดเห็นเพ่ือการหลอมรวมวิธีการท างานให้รวดเร็วและท างานร่วมกันได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยมีแผนการ
ด าเนินการแบ่งเป็นกลุ่ม ดังนี้        
 ๑) งานที่ด าเนินการอยู่แล้วและตรงตามนโยบาย          
 ๒) งานที่ด าเนินการอยู่แล้วสามารถปรับให้เป็นไปตามนโยบาย        
 ๓) งานที่ด าเนินการและเพ่ิมตามนโยบายใหม่ แบ่งเป็น          
    (๑) งานที่เพ่ิมโดยไม่ต้องใช้งบประมาณด าเนินการ          
 (๒) งานที่เพ่ิมโดยต้องใช้เวลาและงบประมาณด าเนินการ  
 
แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศกึษา  ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ  
น้อมน ากระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษามาเป็น
แนวทางปฏิบัติ                      
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชด ารัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา ดังนี้   
 ๑.  “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู”              
 ๒.  “ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ าใจกับเพ่ือน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง ให้ เด็กที่เรียนเก่งกว่า
ช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า”                  
 ๓.  “ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กท าร่วมกัน เพ่ือให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี”    
 กระทรวงศึกษาธิการโดยหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง น้อมน ากระแสพระราช
ด ารัสมาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการสอนของครู และจัดกิจกรรมโดยการถ่ายทอดพระราชด ารัสทั้ง ๓ 
ประการให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นเส้นทางสู่ความส าเร็จการปฏิรูปการศึกษาของประเทศต่อไป  
    พระบรมราโชบายด้านการศึกษา  ในหลวงรัชการที่ ๑๐   การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน  ๔  
ด้าน 
 ๑.มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
  ๑.๑ ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง        ๑.๒ ยึดมั่นในศาสนา 
  ๑.๓  มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์  ๑.๔ มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
 ๒.มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 
  ๒.๑ รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ /ชั่ว – ดี  ๒.๒ ปฏิบัติสิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
  ๒.๓ ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว  ๒.๔ ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
 ๓. มีงานท า – มีอาชีพ 
  ๓.๑ การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกอบรมในสถานศึกษาตัองมุ่งให้เด็กและ
เยาวชนรักงานสู้งาน ท าจนงานส าเร็จ 
  ๓.๒ การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างานเป็น
และมีงานท าในท่ีสุด 



 
 
  ๓.๓ ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพมีงานท า  จนสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว 
 ๔. เป็นพลเมืองดี 
  ๔.๑ การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน  
  ๔.๒ ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่
เป็นพลเมืองด ี
  ๔.๓ การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ต้องท า” เช่น งานอาสาสมัคร 
งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ท าด้วยความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาธร 
 
 

๒.๓ แนวนโยบายของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) 
 

 การขับ เคลื่ อนการด า เนิ น งานขององค์ กรหลั ก  และหน่ วยงานทางการศึ กษ าสั งกั ด
กระทรวงศึกษาธิการที่ต้องสอดคล้องและขยายผลตามแนวนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการศึกษา ดังนี้                            
   ๑. ท าให้เร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ให้มากที่สุด ส่วนที่เหลือส่งต่อให้รัฐบาล
ต่อไป                            
   ๒. ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภาพ          
   ๓. ปรับลดภาระงานที่ไม่จ าเป็นของกระทรวงศึกษาธิการลง        
   ๔. เร่งปรับหลักสูตร/ต ารา แต่ละกลุ่มให้เหมาะสม  การพิมพ์ต าราต้องคุ้มราคา    
   ๕. ผลิตคนให้ทันกับความต้องการของประเทศ จบแล้วต้องมีงานท า   สามารถเข้าท างานใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) ให้ทันปี ๒๕๕๘  เพ่ือช่วยแก้ปัญหา
ว่างงานและปัญหาสังคมได้                  
   ๖. ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนที่ท าให้เด็ก ครู  ผู้ปกครองมีความสุข      
   ๗. ใช้สื่อการเรียนการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับเด็ก   
   ๘. ลดความเหลื่อมล้ า จัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ      
   ๙. น าระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง      
   ๑๐. การเรียนไม่ใช่เพื่อการสอบ แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิต สามารถอยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน 

 แนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ              
นโยบายทั่วไป ๑๗ เรื่อง                     
 ๑. การจัดท้าแผนงาน/โครงการริเริ่มใหม่            
     ๑.๑ ต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของงานที่ปฏิบัติให้ชัดเจน     
     ๑.๒ ต้องมองภาพงานในอนาคตได้อย่างชัดเจน สามารถก าหนดรายละเอียดของงานหลัก งาน
รอง และงานที่ต้องด าเนินการก่อน/หลัง เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ          
     ๑.๓ ต้องมีฐานข้อมูลที่ดี ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน ตั้งแต่หน่วยงานย่อยขึ้นมาจนถึงหน่วยงาน
หลักและทันต่อสถานการณ์  เช่น จะผลิตนักศึกษาอาชีวศึกษาต้องรู้ความต้องการจ้างงานของตลาดแรงงานในแต่
ละสาขาวิชา                         



        
 
 ๑.๔ มีการวิเคราะห์ปัญหาและทบทวนการด าเนินงานที่ผ่านมาให้ชัดเจน ซึ่งผลการวิเคราะห์จะ
ช่วยให้การแก้ไขปัญหามีความแม่นย ามากขึ้น   
 ๒. การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไม่สัมฤทธิ์ผล          
     ให้ค้นหาสาเหตุปัญหาการด าเนินงานที่ผ่านมา แล้ววิเคราะห์หาทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่
หลากหลาย เช่น ปัญหาเรื่องอายุของผู้เรียน ปัญหาอยู่ที่ครู ปัญหาอยู่ที่พ่อแม่ ปัญหาอยู่ที่สภาวะแวดล้อม ซึ่ง
บางครั้งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีหนึ่งวิธีเดียว       
        

 ๓. แผนงาน/โครงการตามพระราชด าริ            
 ๓.๑  ให้มีการด าเนินโครงการตามพระราชด าริในส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบโดยตรง
หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง                  
 ๓.๒  โครงการพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรม       
ราชินีนาถฯ หรือพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดที่กระทรวงศึกษาธิการด า เนินการ หรือให้การสนับสนุน ต้อง
สามารถอธิบายที่มา เหตุผล และความส าคัญของโครงการให้นักเรียนนักศึกษารู้และเข้าใจหลักการแนวคิดของ
โครงการได้ชัดเจน รวมทั้งถ่ายทอดให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างดี      
     ๓.๓  ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในส่วนที่
เกี่ยวข้อง โดยการเรียนรู้ ท าความเข้าใจ และยึดเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิต พร้อมทั้งสามารถเผยแพร่
ขยายผลต่อไปได้                          
 ๓.๔  ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและ
สถาบันหลักของชาติ                         
 ๔. งบประมาณ                  
     ๔.๑ งบลงทุน                  
        ๑) ให้เตรียมการด าเนินโครงการให้พร้อมในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
        ๒) การใช้งบประมาณ เมื่อได้รับแล้วต้องเร่งด าเนินการตามแผนที่ก าหนดเพ่ือให้เกิดการ
กระจายงบประมาณในพ้ืนที่                  
      ๔.๒ งบกลาง                  
        ๑) ให้เสนอขอใช้งบกลางอย่างมีเหตุผลและใช้เท่าที่จ าเป็น      
        ๒) ให้เกลี่ยงบประมาณปกติของส่วนราชการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด    
     ๔.๓ การใช้งบประมาณในการด าเนินงาน ต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้  ซึ่ง
รัฐบาลจะแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ (คตร.) ทุกกระทรวงและมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ คตร. เฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐของ
กระทรวงศึกษาธิการ และช่วยการปฏิบัติงานของผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือความโปร่งใสและถูกต้อง                             
     ๔.๔ งานบางโครงการที่ต้องมีการบูรณาการตามแผนงบประมาณบูรณาการนั้น ให้มีการบูรณา
การกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือให้การใช้งบประมาณคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  
 
 
 



   
 

 ๕. เน้นการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร           
     ๕.๑ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นระบบ น าเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาช่วยปฏิบัติงาน 
อาทิ การประชุมทางไกล โปรแกรมไลน์ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ      
       ๑) สร้างความเข้าใจภายในองค์กรให้มากข้ึน          
       ๒) ให้ผู้บริหารมีช่องทางติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา สามารถถ่ายทอดค าสั่งไปยังหน่วยรอง
และหน่วยปฏิบัติได้ทันที รวดเร็ว และทั่วถึง            
       ๓) ให้มีการรายงานที่รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และทดสอบระบบที่มีอยู่เสมอ   
     ๕.๒ ทุกหน่วยงานต้องจัดให้มีแผนการประชาสัมพันธ์ อาทิ        
       ๑) เสมาสนเทศ เป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร คือ การสร้างความเข้าใจ
ภายในองค์กร หน่วยงาน                    
       ๒) ประชาสนเทศ เป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อภายนอกองค์กร คือ การสร้างความ
เข้าใจกับประชาชน                     
   ๖. อ านวยการเม่ือมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน             
 กรณีเกิดอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียน 
นักศึกษา ทั้งที่เกิดในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา อาทิ การกล่าวหาพฤติกรรมผู้บริหาร   การประท้วง
ต่อต้านผู้บริหาร นักเรียนเจ็บป่วยผิดปกติ โรงเรียนถูกขู่วางระเบิด โรงเรียนเกิดวาตภัย ฯลฯ  ให้ทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องก าหนดมาตรการ วิธีการ ขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน ในการป้องกันแก้ไขปัญหา  ตลอดจนสร้างความรู้ 
ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้เกี่ยวข้อง ให้ทบทวนปรับปรุงหรือท าการซักซ้อมความเข้าใจอยู่เสมอ ซึ่งเบื้องต้นต้องมี
รายละเอียดดังนี้                
     ๑) มีการจัดระบบและก าหนดผู้ปฏิบัติที่ชัดเจน          
     ๒) มีวิธีการ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ระยะสั้น และระยะยาว    
     ๓) ส ารวจระบบที่มีอยู่ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานอยู่เสมอ        
     ๔) ให้มีระบบการรายงานเหตุด่วนตามล าดับขั้นอย่างรวดเร็ว      
    

   ๗. การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม          
     การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ให้เข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการจัดการศึกษาให้ครบวงจร  
เช่น ร่วมก าหนดหลักสูตรการเรียนการสอนให้นักเรียนนักศึกษาเข้าท างานระหว่างก าลังศึกษา และการรับเข้า
ท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา       
          

 ๘. ให้ความส าคัญกับการบริหารงานส่วนภูมิภาคและเขตพื้นที่ต่าง ๆ ของแต่ละส่วนราชการ 
     ๘.๑ ให้มีการทบทวนบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานของหน่วยงานระดับพ้ืนที่ให้ครบถ้วน  
     ๘.๒ ก าหนดบทบาทภารกิจในสิ่งที่ต้องรู้และสิ่งที่ยังไม่รู้ ให้มีการแบ่งภารกิจงานให้ชัดเจน 
     ๘.๓ ก าหนดความต้องการและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้พอเพียง    
 

   ๙. โครงการจัดอบรม สัมมนา ต้องบรรลุตามวัตถุประสงค์        
     ๙.๑ การจัดโครงการประชุมสัมมนา ต้องด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
ก าหนดอย่างมีประสิทธิผล เป็นไปตามนโยบาย และเกิดประโยชน์แก่ประชาชน      



 
    
     ๙.๒ การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย วิทยากร หรือส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนากับหน่วยงาน
ในทุกระดับต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เหมาะสม เพ่ือให้ได้ผลการด าเนินงานที่มีคุณภาพ    
 

   ๑๐. ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร          
      ให้เร่งยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในกลุ่มเป้าหมายหลักนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้และ
สามารถใช้ในการสื่อสารเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

   ๑๑. ให้มีการน้า ICT มาใช้ในการบริหารงานในกระทรวงศึกษาธิการอย่างทั่วถึง มี
ประสิทธิภาพ                          
     ๑๑.๑  ให้มีการด าเนินงานของศูนย์ศึกษาทางไกล (Distance Learning Thailand) โดยบูรณา
การเข้ากับสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และเครือข่ายของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารเพ่ือการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ    
     ๑๑.๒  จัดให้มี CEO ด้าน ICT เพ่ือขับเคลื่อนงานการจัดการศึกษา การใช้สื่อเพ่ือสร้างความ
เข้าใจ ความสนใจ และการประชาสัมพันธ์ด้าน “เสมาสนเทศ” และ “ประชาสนเทศ”    
 

   ๑๒. ให้ความส าคัญกับเทคนิคการสอนและการสื่อความหมาย        
      ส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาหรือต่อยอดนวัตกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ 
จัดการเรียนการสอน การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดี ท าให้เด็กเกิดความสนใจเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น  
   ๑๓. การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม              
     ๑๓.๑ ให้มีการประดับธงชาติในสถานที่ราชการและสถานศึกษาให้เรียบร้อย เหมาะสม  
     ๑๓.๒ ดูแลความสวยงามและความสะอาด บริเวณพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของหน่วยงานและ
สถานศึกษาทุกระดับ                         
    ๑๓.๓ การรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานและสถานศึกษา ต้องจัดให้มีแผนรักษาความ
ปลอดภัยให้ชัดเจน อาทิ แผนเผชิญเหตุอัคคีภัย อุทกภัย จัดล าดับความส าคัญและสภาพปัญหาภัยคุกคามของแต่
ละพ้ืนที่ และมีการซักซ้อมแผนอย่างสม่ าเสมอ   
 

   ๑๔. ให้ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครูและนักเรียน      
     ๑๔.๑  ให้น้อมน ากระแสพระราชด ารัส มาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการสอนของครู 
     ๑๔.๒ ให้ลดเวลาเรียนต่อวันในช่วงเวลาบ่าย เพ่ือให้เด็กได้ใช้เวลานอกห้องเรียนเพ่ือการเรียนรู้
และเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นตามความถนัดและความสนใจ เพ่ือให้เกิดการผ่อนคลายและมีความสุข 
 

   ๑๕. การประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  
 ให้จัดระบบการประเมินผลงาน ความก้าวหน้า และการปรับเพ่ิมวิทยฐานะและภาระงานของ
ครูผู้สอนให้สามารถวัดผลได้จริงสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
ทักษะชีวิต        
 
 



 
                   

   ๑๖. การแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้        
     ให้เร่งรัดการด าเนินโครงการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และ
สนับสนุนการด าเนินโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้บังเกิดผลโดยเร็ว  อาทิ โครงการสานฝันการกีฬาสู่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เป็นต้น                      
   ๑๗. ครูควรมีข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครอง            
     ให้จัดระบบการท าระเบียนข้อมูลประวัติผู้เรียนและผู้ปกครองให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือเป็นระบบดูแล
นักเรียนและช่วยแก้ไขปัญหาที่ตัวผู้เรียนและครอบครัวเป็นรายบุคคลได้   เช่น ครอบครัวที่ประสบเหตุ ภัยแล้ง 
อุทกภัยต่าง ๆ และรวบรวมเป็นข้อมูลในภาพรวมของหน่วยงานระดับพ้ืนที่ในการให้ความช่วยเหลือบรรเทา
ปัญหาในรูปแบบที่เหมาะสมต่อไป          
 
นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา  
   ๑. นโยบายด้านการปราบปรามทุจริต            
    ๑.๑ ห้ามมิให้มีการซื้อขายต าแหน่งหรือเรียกรับเงินเพ่ือการสอบบรรจุ การรับโอน การโยกย้าย 
หรือผลตอบแทนอันใด ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ     
     ๑.๒ หยุดการทุจริตภายในองค์กรโดยเด็ดขาด หากพบข้อมูล        
      ๑)  ด าเนินการสอบสวนหาผู้กระท าผิดและด าเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจัง  
       ๒)  ท าการตรวจสอบช่องว่างที่ท าให้เกิดการทุจริตตามที่ตรวจพบนั้น ๆ และท าการแก้ไข 
       ๓)  ปรับปรุงระบบ ระเบียบ รวมถึงมาตรการต่าง ๆ ควบคุมเพ่ือไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นอีก 
     ๑.๓  ด าเนินการสุ่มตรวจสอบ หากพบมีการทุจริตในหน่วยงานใด ผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน
ตามล าดับชั้นต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วย ฐานปล่อยปละละเลยให้เกิดการกระท าผิดดังกล่าว    
 

   ๒. นโยบายด้านสวัสดิการ                
     ๒.๑ การสอบบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม    
     ๒.๒ ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(สกสค.) ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพครูให้ครอบคลุมทุกด้าน ไม่เฉพาะกรณี
เสียชีวิตเท่านั้น เพื่อช่วยให้ครูได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน            
     ๒.๓ เรื่องหนี้สินของครู ส่งเสริมให้ครูมีจิตส านึกรู้จักการด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รู้จักใช้ รู้จักเก็บ สร้างเกียรติภูมิในตนเอง เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน 
     ๓. นโยบายด้านการจัดการขยะ             
     ๓.๑  ให้สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ขยายผล
โครงการโรงเรียนขยะให้เพ่ิมมากข้ึน                
     ๓.๒  ให้สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาทุกสังกัด ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะ โดยการ
ปลูกจิตส านึกแก่ผู้เรียนทุกระดับ ให้ลดการทิ้งขยะ รู้จักการคัดแยกประเภทขยะ และการก าจัดขยะที่ถูกต้อง  
                           

   ๔.  นโยบายด้านการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์          
    ให้มีการจัดระบบการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้างและครุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้  
 



 
 
     ๔.๑ ระบบการจัดหาและแจกจ่ายครุภัณฑ์ ให้ใช้หลักตรรกะในการด าเนินการ ตามเหตุผลและ
ความจ าเป็นของหน่วยงาน                  
     ๔.๒ ระบบการซ่อมบ ารุง ให้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจสร้างระบบการดูแลซ่อมบ ารุง ตรวจสอบ
วงรอบการใช้งาน ก าหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน มีการเชื่อมโยงและร่วมมือกับหน่วยงานที่มีทักษะในการซ่อม
บ ารุง                            
     ๔.๓ ระบบดูแลอาคารสถานที่ ให้จัดระบบการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ตรวจสภาพไม่ให้ทรุดโทรมอย่างต่อเนื่อง  
  
นโยบายเฉพาะ : การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน             
    

   ๑. การแก้ไขปัญหาเด็กประถมศึกษา อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้        
     ๑) ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เช่น การสอนแบบแจกลูกสะกดค า  
โดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง (Brain Based Learning : BBL)    
     ๒.) ก าหนดเป้าหมายให้นักเรียนชั้น ป.๑ ต้องอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.๒ ขึ้นไปต้องอ่านคล่อง 
เขียนคล่อง          
                 

   ๒.  การดูแลเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาภาคบังคบั        
     ๑) ต้องมีฐานข้อมูลเด็กออกกลางคันที่ชัดเจน          
      ๒) เด็กที่ออกกลางคันต้องมีข้อมูลและติดตามดูแลให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับต่อเนื่อง หรือ
ออกไปท างานต้องส่งเสริมให้ได้รับการศึกษานอกโรงเรียน โดยมีเครือข่ายประสานการติดตามอย่างเป็นระบบ 
 

   ๓. ให้ทบทวนปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา            
     ๑) ลดเวลาเรียนต่อวัน ลดการบ้านนักเรียน นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข ไม่มีกิจกรรมเพ่ิ ม
ภาระนักเรียนในเวลาที่เหลือ                  
     ๒) ให้ผู้เรียนได้ใช้เวลานอกห้องเรียนเพ่ือการเรียนรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นตาม
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนให้มากข้ึน เพ่ือให้ผ่อนคลายและมีความสุข      
     ๓) ให้ผู้เรียนได้รู้จักคิด ปฏิบัติ มากกว่าท่องจ าเพ่ือการสอบอย่างเดียว เพ่ือสร้างภูมิต้านทาน
ให้กับเด็กยุคโลกไร้พรมแดน           
 

 ๔. การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก              
     โรงเรียนที่มีครูสอนไม่ครบชั้นเรียน ให้จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning 
Information Technology : DLIT) อย่างจริงจังและเต็มรูปแบบ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนไกลกังวลเป็น
โรงเรียนต้นทางที่มีคุณภาพ      
   ๕. การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา            
     ใช้โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทางไกล (Distance Learning Television : DLTV) และ
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Communication Technology : ICT) ด้วยการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLIT)      
 
 



 
          

   ๖. การประเมินครู นักเรียน โรงเรียน              
     ให้หาความสมดุลระหว่างการควบคุมคุณภาพการศึกษากับภาระงานของครูที่ต้องเพ่ิมขึ้น ตลอดจน
ปรับปรุงการคัดสรรครู ผู้บริหาร การประเมินวิทยฐานะให้เหมาะสม จัดรถโมบายเคลื่อนที่จากส่วนกลางเพ่ือช่วย
ลดภาระครู หรือน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุน     
 
  

๒.๕ ทิศทางการพัฒนา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

วิสัยทัศน์  
 สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 

  

พันธกิจ  
  ๑. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ
วิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑ 
๓. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
๔. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่า
เทียม 
๕. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 เป้าหมาย 
๑. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และปรับตัวต่อ เป็น
พลเมืองและพลโลกที่ดี 
๒. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร
ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
๔. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทางวิชาการ มีส านึก
ความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 
๕. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และ
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติ เป็นโรงเรียน
นวัตกรรม 
 
 



 
 
๖. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้ข้อมูล
สารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็น
ระบบ 
๗. ส านักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน โดย กระจายอ านาจการบริหารงานและการจัด
การศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ 
นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นโยบายที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
นโยบายที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
นโยบายที่ ๓ พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายที่ ๔ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ เหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษา 
นโยบายที่ ๕ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 
๒.๖ ทิศทางการพัฒนา  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ได้ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์  
และแนวทางในการด าเนินการดังนี้  
  
วิสัยทัศน์  
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  บนพื้นฐานของความเป็นไทย  
  
พันธกิจ  
๑. ยกระดับคุณภาพผู้เรียน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ   
๒. พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนอัจฉริยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  และได้รับโอกาสในการแข่งขัน ในทุกระดับ    
๓. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะด้านอาชีพเพ่ือการมีงานท า   
๔. ส่งเสริมสนับสนุนระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล   
๕. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง    
๖. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา ให้ผู้เรียนน้อมน าหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในการด ารงชีวิตและด าเนินการตามพระบรมราโชบายของในหลวงรัชการที่๑๐   
๗. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีจิตอาสา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะ ตามหลักสูตร 
และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ  
๘. ส่งเสริมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
   ค่านิยม  
   คุณภาพคู่คุณธรรม  เป็นองค์กรชั้นน าในการจัดการศึกษา  



  
 
เป้าประสงค์                 
 ๑. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ   
 ๒. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ และได้รับโอกาสในการแข่งขันทุกระดับ    
 ๓. ผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพเพ่ือการมีงานท า  
 ๔. มีระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล   
 ๕. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง    
 ๖. ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา สามารถน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในการ
ด ารงชีวิตและด าเนินการตามพระบรมราโชบายของในหลวงรัชการที่ ๑๐ 
 ๗. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีจิตอาสา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะตามหลักสูตร และ
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ   
 ๘. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
  
โดยมีนโยบายในการด าเนินงาน ๕  นโยบาย  ได้แก่  
 นโยบายที่ ๑ จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง  
นโยบายที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
นโยบายที่ ๓  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
นโยบายที่ ๔  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  และลดความ เหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 
นโยบายที่ ๕  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
  
 นโยบายที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง   
ประเด็นกลยุทธ์ ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่ม
ที่อยู่ใน พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้าน
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ  
ตัวช้ีวัด     

๑) จ านวนผู้เรียนบ้านไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาจากการได้เข้าพัก ในโรงเรียนที่มีหอพักนอน หรือ
การสนับสนุนการเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัย     

๒) จ านวนโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร การพัฒนา ทักษะชีวิต  
และการพัฒนาสภาพหอพักนอนให้มีคุณภาพท่ีดี อย่างเหมาะสม      

๓) จ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพทั้งด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ที่ 
เหมาะสมกับบริบท     

๔) จ านวนผู้บริหาร ครู ในสถานศึกษา/ห้องเรียนสาขา และท่ีดูแลหอพักนอน ที่มีนักเรียนกลุ่ม ชาติพันธุ์ 
กลุ่มท่ีด้อยโอกาส กลุ่มท่ีอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการพัฒนาและสวัสดิการที่เหมาะสมกับ บริบท     

๕) จ านวนผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับ การ
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตส านึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์        



 
 
๖) การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนที่มีผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่ อยู่ในพ้ืนที่

ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการปรับปรุงและมีรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ     
๗) ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ดอ้ยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร มีผลสัมฤทธิ์ สูงขึ้น    

  
นโยบายที่ ๒  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ประเด็นกลยุทธ์  

๑. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เ รียนเป็น
รายบุคคล    มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ น าไปสู่การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า (Career Education)  

ตัวชี้วัด    
๑) ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการ เรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ ๒๑ โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ ถูกต้อง รักใน
สถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข เป็น
พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะ อาชีพตามความ
ต้องการ และมีทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่     

๒) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ ของผู้เรียน
และพ้ืนที่  

๒. พัฒนาผู้ เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม  

ตัวชี้วัด     
๑) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของช าติ ยึดมั่นการ ปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข    
๒) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมอืง มีหลักคิดที่ ถูกต้อง เป็น

พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม     
๓) ร้อยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ให้

ผู้ เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม     

๔) ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ  
  
๓. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ มีความเป็นเลิศ  ด้านวิชาการ น าไปสู่ การ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ตัวชี้วัด 



   
 
๑.ด้านผู้เรียน    

๑) ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ สติปัญญา 
และมีความพร้อมทีจ่ะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น    

๒) ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน     

๓) ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน     
๔) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห์  
๕) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)     
๖) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical 

Literacy)    
๗) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific 

Literacy)      
๘) รอ้ยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี ๓ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
๙) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
๑๐) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่    
๑๑) ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่า

ร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา     
๑๒) ร้อยละ ๖๐ ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะการเรียนรู้เรื่องการอ่านตั้งแต่ ระดับ

ขั้นพ้ืนฐานขึ้นไป (ระดับ ๒) ตามแนวทางการประเมิน PISA     
๑๓) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการ ประเมิน 

PISA  
๒. ด้านสถานศึกษา     

๑) ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การปฏิบัติจริง (Active 
Learning)     

๒) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา   
๓) ร้อยละของสถานศึกษาที่การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอน หรือบันได ๕ ขั้น (IS: 

Independent Study)    
๔) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี ความสุข 
ตัวชี้วัด     

๑) ร้อยละของผู้เรียน มี ID plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ    
๒) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนา ทักษะอาชีพ

ตามความถนัด     
๓) ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย     



 
 
๔) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา 

๕. การจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพ ชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ตัวชี้วัด     

๑) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   และ การ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    

๒) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคม และ
เศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development: EESD)  
    ๓) ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลก เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals 
for Sustainable Development)   
๖.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ   
ตัวชี้วัด    

๑) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น พ้ืนฐานของ
แต่ละระดับ     

๒) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาด้านทักษะอาชีพ ทักษะ การ
ด ารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ     

๓) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถพิเศษ ด้านต่าง 
ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น   
๗. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา น า Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนเป็น 
รายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge-Based Society) 
เพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
ตัวชี้วัด    

๑) ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่าน Digital Platform     
๒) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้เพื่อให้พัฒนาตนเองผ่าน Digital Platform  

  
นโยบายที่ ๓ พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ประเด็นกลยุทธ์  
๑. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครูให้ตรงกับ สาขาวิชา 
และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ ๒๑ 
ตัวชี้วัด    

๑) สถานศกึษามีแผนความต้องการครูระยะ ๒๐ ปี      
๒) สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ ๒๑ และสอดคล้อง กับ

บริบทของพ้ืนที่     
๓) สถานศึกษาทุกแห่งมีจ านวนครูอย่างเหมาะสม และพอเพียงต่อการพัฒนาคุณภาพของ ผู้เรียน   

 



 
 
๒. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มี ศักยภาพ 
มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตัวชี้วัด     

๑) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบ  ตามความ
จ าเป็น ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ     

๒) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการจัดการ เรียนรู้ และ
การวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล   
๓. น า Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้ง ระบบ 
ตัวชี้วัด    

๑) สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งมีระบบฐานข้อมูลผู้บริหาร ครู และบุคลากร ทาง
การศึกษา เพ่ือวางแผนการผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ     

๒) ร้อยละของบุคลากรในสังกัดท่ีพัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology      
๓) ร้อยละของ Digital Content เกี่ยวกับองค์ความรูใ้นสาขาที่ขาดแคลน   

  
นโยบายที่ ๔  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ า ทาง
การศึกษา  
ประเด็นกลยุทธ์  
๑. ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้ สอดคล้อง
กับบริบทของพ้ืนที่  
ตัวชี้วัด     

๑) ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา      
๒) ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน      
๓) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว  ที่มี

ประสิทธิภาพ      
๔) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประช ากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการ วางแผน

จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  
๒. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือให้พัฒนา 
ผู้เรียน  มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน   
ตัวชี้วัด   

๑) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีกรอบมาตรฐานสถานศึกษา   
๒) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามที่ก าหนด   

  
 
 



 
 
๓. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
 ตัวชี้วัด   

๑) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทุกระดับ   

๒) กลุ่มงานการศึกษาพิเศษของเขตพ้ืนที่การศึกษามียุทธศาสตร์ แผนการด าเนินงาน และ แผนปฏิบัติ
การที่ตอบสนองส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตาม
สภาพและประเภทของความพิการ   

๓) ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ เพ่ือสามารถการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม   
  
๔. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ   
ตัวชี้วัด    

๑) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรงอย่าง 
เหมาะสม   

๒) ผู้เรียนทุกคน และสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและ 
เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

๓) จ านวนโครงการ/ กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจ ากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา  
  
๕. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology  มาใช้เป็นเครื่องมือใน การ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน   
ตัวชี้วัด    

๑) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่าย อินเทอร์เน็ต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย   

๒) สถานศึกษามี Digital Device เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็นเครื่องมือ ใน
การจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  
นโยบายที่ ๕ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
 ประเด็นกลยุทธ์  
๑. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  
ตัวชี้วัด    

๑) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมินส่วนราชการที่ ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการก าหนด    

๒) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    
๓) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป    
 



 
 
๔) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 

หน่วยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment)  
  
๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา  
ตัวชี้วัด ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  
  
๓. ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ น าไปสู่การกระจายอ านาจ ๔ ด้าน  ให้สถานศึกษา เป็น
ศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่  
ตัวชี้วัด  

๑) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนให้เกิดคุณภาพ    
๒) มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอ านาจทั้งระบบ  
๓) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดคุณภาพ   
๔) ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน/

ปฐมวัย/) และพัฒนาสู่ระดับสากล  
๕) จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง  
๖) ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  

  
๔. ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ  
ตัวชี้วัด  

๑) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรงอย่าง 
เหมาะสม    

๒) ผู้เรียนทุกคนและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเหมาะสม และ
เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

๓) จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา  
  
๕. ส่ งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า  Digital Technology มาใช้ ในการเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยี Big Data เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่
ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นมาวิเคราะห์ เพ่ือให้
สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถ
วิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป 
 ตัวชี้วัด   

๑) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ    

๒) สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้ เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น ำไปสู่การ 
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้ใ้ห้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  



 
 

 

 

 
                                                          

วิสัยทัศน์ 
 คุณธรรมน าความรู้   พัฒนาสู่มาตรฐาน  ประสานองค์กรเครือข่าย    

เป้าหมายสู่ความเป็นเลิศ   เชิดชู ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ 
๑. จัดการศึกษาให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
๒. นักเรียนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้เต็มศักยภาพ 
๓. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  ความต้องการของชุมชน  สังคม  

และประเทศชาติ 
๔. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  ได้รับการพัฒนาความรู้

ความสามารถเต็มศักยภาพตามาตรฐานวิชาชีพ 
 

เป้าประสงค ์
๑. นักเรียนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับทุกคน 
๒. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร 
๓. นักเรียนทุกคนด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๔. ครแูละบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพตามาตรฐานวิชาชีพ 

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
นักเรียนมีอาชีพ  มีรายได้ 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
นักเรียนมีสุขภาพดี   มีคุณธรรม  จริยธรรม 

ผลผลิต 
 ผลลิตการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีดังนี้ 

๑. ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา  
กิจกรรมส าคัญที่เป็นจุดเน้น  ๑ กิจกรรม  คือ   จัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา 

๒. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
กิจกรรมส าคัญที่เป็นจุดเน้น ๔   กิจกรรม   คือ 

๑. จัดการศึกษาประถมศึกษา 
๒. จัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น(ขยายโอกาสทางการศึกษา) 
๓. ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง  อาคารเรียน อาคารประกอบ 
๔. จัดหาคอมพิวเตอร์และสร้างระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

๒.๗ ทิศทางของสถานศึกษา 



 
 

๓. เด็กพิการ ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและพัฒนาสมรรถภาพ 
 กิจกรรมส าคัญที่เป็นจุดเน้น  ๑  กิจกรรม  คือ  โรงเรียนแกนน าเรียนร่วม 
๔. เด็ กด้ อยโอกาสได้ รับการศึ กษาขั้ น พ้ื นฐาน  กิจกรรมที่ เป็ นจุด เน้ น   ๑   กิ จกรรม   คื อ                         

จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้แก่เด็กด้อยโอกาสเรียนร่วม 

กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
          กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
          กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  และลดความ 
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

กลยุทธที่ ๕  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  

จุดเน้น  
ส่วนที่ ๑  จุดเน้นด้านผู้เรียน 
 

   ๑.๑ นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญสู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้        
     ๑.๑.๑ นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และ
สติปัญญาที่สมดุลเหมาะสมกับวัยและเรียนรู้อย่างมีความสุข            
     ๑.๑.๒ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลัก เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖ 
     ๑.๑.๓ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีความสามารถด้านภาษา อ่านออก เขียนได้ ด้าน
ค านวณ และด้านการใช้เหตุผลที่เหมาะสม              
     ๑.๑.๔ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับการส่งเสริมให้มี
แรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วยการแนะแนวทั้งโดยครูและผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ (ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า สถานประกอบการ) 
และได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต      
     ๑.๑.๕ นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย ๒ ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เหมาะสม  
ตามช่วงวัย       
   ๑.๒ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและ
ทักษะทางสังคมที่เหมาะสม                    
     ๑.๒.๑  นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้  
 ๑.๒.๒  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง  
   

   ๑.๓ นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มศักยภาพเป็น
รายบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย                
     ๑.๓.๑  เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลากหลายตามหลัก
วิชา                         



      
 
 ๑.๓.๒  เด็กด้อยโอกาสและเด็กในพ้ืนที่พิเศษ ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรและอัตลักษณ์แห่งตน            
     ๑.๓.๓  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ      
     ๑.๓.๔  นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ บุคคล 
องค์กรวิชาชีพ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน และการศึกษาทางเลือก ได้รับการพัฒนาอย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน                  
     ๑.๓.๕  เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการคุ้มครอง และ
ช่วยเหลือเยียวยา ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย              
     ๑.๓.๖  เด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดาร ได้รับการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
ส่วนที่ ๒  จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

 ๒.๑ ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในการสื่อสารมีสมรรถนะในการสอน  
อย่างมีประสิทธิภาพ                       
       ๒.๑.๑  ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน การสอนคิดแบบต่างๆ และการวัด
ประเมินผลให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล    
       ๒.๑.๒  ครูสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารอย่างเหมาะสม                   
         ๒.๑.๓ ครูได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน  
       ๒.๑.๔  ครูสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วนให้
เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้                   
       ๒.๑.๕  ครูจัดการเรียนการสอน ให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน    
       ๒.๑.๖  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ
และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
               

   ๒.๒  ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล                       
 

   ๒.๓  ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน       
 

   ๒.๔  องค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง วางแผนและสรรหาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน และสังคม  
    ส่วนที่ ๓  จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
          

   ๓.๑ สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ บริหาร
จัดการ โดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน    
 

     



 
  ๓.๑.๑  โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก และที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลโดยส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน และเป็นผู้ประสานงานหลัก ให้โรงเรียนท าแผนพัฒนาเป็นรายโรง 
ร่วมกับผู้ปกครองชุมชน และองค์กรอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง     
   

      ๓.๑.๒   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพัฒนาระบบช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามตรวจสอบ การ
บริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง        
      ๓.๑.๓  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น อัตราการออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลงอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง    
 

   ๓.๒  หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา              
        ๓.๒.๑ หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกระดับ ทั้งส่วนกลาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา                    
      ๓.๒.๒ หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกระดับ ทั้งส่วนกลาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กิจกรรมส าคัญที่เป็นจดุเน้น  ประกอบด้วย 
กลยุทธ์ที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
ประเด็นกลยุทธ์ ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่ม
ที่อยู่ใน พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้าน
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ  
ตัวช้ีวัด     

๑) จ านวนผู้เรียนบ้านไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาจากการได้เข้าพัก ในโรงเรียนที่มีหอพักนอน หรือ
การสนับสนุนการเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัย     

๒) จ านวนโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร การพัฒนา ทักษะชีวิต  
และการพัฒนาสภาพหอพักนอนให้มีคุณภาพท่ีดี อย่างเหมาะสม      

๓) จ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพทั้งด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ที่ 
เหมาะสมกับบริบท     

๔) จ านวนผู้บริหาร ครู ในสถานศึกษา/ห้องเรียนสาขา และท่ีดูแลหอพักนอน ที่มีนักเรียนกลุ่ม ชาติพันธุ์ 
กลุ่มท่ีด้อยโอกาส กลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการพัฒนาและสวัสดิการที่เหมาะสมกับ บริบท     

๕) จ านวนผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับ การ
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตส านึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์        

๖) การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนที่มีผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่ อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการปรับปรุงและมีรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ     

๗) ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ดอ้ยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร มีผลสัมฤทธิ์ สูงขึ้น    
  



 
กลยุทธ์ที่  ๒  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ประเด็นกลยุทธ์  

๑. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็น
รายบุคคล    มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ น าไปสู่การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า (Career Education)  

ตัวชี้วัด    
๑) ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการ เรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ ๒๑ โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ ถูกต้อง รักใน
สถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข เป็น
พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะ อาชีพตามความ
ต้องการ และมีทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่     

๒) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ ของผู้เรียน
และพ้ืนที่  

๒. พัฒนาผู้ เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลั กของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม  

ตัวชี้วัด     
๑) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของช าติ ยึดมั่นการ ปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข    
๒) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ ถูกต้อง เป็น

พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม     
๓) ร้อยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ให้

ผู้ เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม     

๔) ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ  
๓. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ มีความเป็นเลิศ  ด้านวิชาการ น าไปสู่ การ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ตัวชี้วัด 
  ๑.ด้านผู้เรียน    

๑) ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ สติปัญญา 
และมีความพร้อมทีจ่ะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น    

๒) รอ้ยละของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน     

 



 
๓) ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน     
๔) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห์  
๕) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)     
๖) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical 

Literacy)    
๗) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific 

Literacy)      
๘) รอ้ยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี ๓ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
๙) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
๑๐) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่    
๑๑) ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่า

ร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา     
๑๒) ร้อยละ ๖๐ ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะการเรียนรู้เรื่องการอ่านตั้งแต่ ระดับ

ขั้นพ้ืนฐานขึ้นไป (ระดับ ๒) ตามแนวทางการประเมิน PISA     
๑๓) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการ ประเมิน 

PISA  
๒. ด้านสถานศึกษา     

๑) ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การปฏิบัติจริง (Active 
Learning)     

๒) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา   
๓) ร้อยละของสถานศึกษาที่การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอน หรือบันได ๕ ขั้น (IS: 

Independent Study)    
๔) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี ความสุข 
ตัวชี้วัด     

๑) ร้อยละของผู้เรียน มี ID plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ    
๒) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนา ทักษะอาชีพ

ตามความถนัด     
๓) ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย     
๔) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา 

๕. การจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพ ชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 



 
 ตัวชี้วัด     

๑) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   และ การ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    

๒) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคม และ
เศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development: EESD)  
    ๓) ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลก เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals 
for Sustainable Development)   
  
๖.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ   
ตัวชี้วัด    

๑) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น พ้ืนฐานของ
แต่ละระดับ     

๒) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาด้านทักษะอาชีพ ทักษะ การ
ด ารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ     

๓) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถพิเศษ ด้านต่าง 
ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น  
  
๗. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา น า Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนเป็น 
รายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge-Based Society) 
เพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
ตัวชี้วัด    

๑) ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่าน Digital Platform     
๒) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้เพื่อให้พัฒนาตนเองผ่าน Digital Platform  

 
กลยุทธ์ที ่๓ พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ประเด็นกลยุทธ์  
๑. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครูให้ตรงกับ สาขาวิชา 
และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ ๒๑ 
ตัวชี้วัด    

๑) สถานศกึษามีแผนความต้องการครูระยะ ๒๐ ปี      
๒) สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ ๒๑ และสอดคล้อง กับ

บริบทของพ้ืนที่     
๓) สถานศึกษาทุกแห่งมีจ านวนครูอย่างเหมาะสม และพอเพียงต่อการพัฒนาคุณภาพของ ผู้เรียน  

  
 
 



 
๒. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มี ศักยภาพ 
มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตัวชี้วัด     

๑) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบ  ตามความ
จ าเป็น ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ     

๒) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการจัดการ เรียนรู้ และ
การวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล   
  
๓. น า Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้ง ระบบ 
ตัวชี้วัด    

๑) สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งมีระบบฐานข้อมูลผู้บริหาร ครู  และบุคลากร ทาง
การศึกษา เพ่ือวางแผนการผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ     

๒) ร้อยละของบุคลากรในสังกัดท่ีพัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology      
๓) ร้อยละของ Digital Content เกี่ยวกับองค์ความรูใ้นสาขาที่ขาดแคลน   

  
กลยุทธ์ที่ ๔  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ า ทาง
การศึกษา  
ประเด็นกลยุทธ์  
๑. ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้ สอดคล้อง
กับบริบทของพ้ืนที่  
ตัวชี้วัด     

๑) ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา      
๒) ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน      
๓) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว  ที่มี

ประสิทธิภาพ      
๔) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประช ากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการ วางแผน

จัดการเรียนรู้ให้แกผู่้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  
๒. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือให้พัฒนา 
ผู้เรียน  มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน   
ตัวชี้วัด   

๑) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีกรอบมาตรฐานสถานศึกษา   
๒) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามที่ก าหนด   

  
 
 



 
๓. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
 ตัวชี้วัด   

๑) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทุกระดับ   

๒) กลุ่มงานการศึกษาพิเศษของเขตพ้ืนที่การศึกษามียุทธศาสตร์ แผนการด าเนินงาน และ แผนปฏิบัติ
การที่ตอบสนองส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตาม
สภาพและประเภทของความพิการ   

๓) ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ เพ่ือสามารถการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม   
๔. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ   
ตัวชี้วัด    

๑) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรงอย่าง 
เหมาะสม   

๒) ผู้เรียนทุกคน และสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและ 
เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

๓) จ านวนโครงการ/ กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจ ากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา  
  
๕. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology  มาใช้เป็นเครื่องมือใน การ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน   
ตัวชี้วัด    

๑) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่าย อินเทอร์เน็ต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย   

๒) สถานศึกษามี Digital Device เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็นเครื่องมือ ใน
การจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  
กลยุทธ์ที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
 ประเด็นกลยุทธ์  
๑. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  
ตัวชี้วัด    

๑) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมินส่วนราชการที่ ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการก าหนด    

๒) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    
๓) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป    
๔) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 

หน่วยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment)  
  



 
๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา  
ตัวชี้วัด ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  
  
๓. ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ น าไปสู่การกระจายอ านาจ ๔ ด้าน  ให้สถานศึกษา เป็น
ศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่  
ตัวชี้วัด  

๑) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนให้เกิดคุณภาพ    
๒) มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอ านาจทั้งระบบ  
๓) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดคุณภาพ   
๔) ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน/

ปฐมวัย/) และพัฒนาสู่ระดับสากล  
๕) จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง  
๖) ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  

  
๔. ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ  
ตัวชี้วัด  

๑) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรงอย่าง 
เหมาะสม    

๒) ผู้เรียนทุกคนและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเหมาะสม และ
เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

๓) จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา  
  
๕. ส่ งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology มาใช้ ในการเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยี Big Data เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่
ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นมาวิเคราะห์ เพ่ือให้
สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถ
วิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป 
 ตัวชี้วัด   

๑) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ    

๒) สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้ เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น ำไปสู่การ 
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้ใ้ห้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

 
 
 



เป้าหมายตัวชี้วัดผลผลิต 
๑. ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา  ตัวชี้วัด 

 ๑.๑  อัตราการเข้าเรียนการศึกษาก่อนประถมศึกษา  ร้อยละ  ๘๐    
 ๑.๒  อัตราการออกกลางคันการศึกษาก่อนประถมศึกษา  ร้อยละ  ๐. ๐๓ 
 ๑.๓  อัตราการจบหลักสูตรตามเวลาที่ก าหนดของนักเรียนก่อนประถมศึกษา  ร้อยละ  ๑๐๐ 
       ๑.๔  ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษามีการพัฒนาตามเกณฑ์   ร้อยละ ๑๐๐ 
       ๑.๕  ร้อยละของสถานศึกษาที่มีค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลิตตามช่วงค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
 

๒. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
 ๒.๑  อัตราการเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ   (ประถมศึกษาปีที่ ๑)  ร้อยละ  ๑๐๐ 
 ๒.๒  อัตราการออกกลางคันการศึกษาภาคบังคับ  ร้อยละ ๐.๐๓   
 ๒.๓  อัตราการการจบหลักสูตรตามเวลาที่ก าหนดของนักเรียนภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓)   
                   ร้อยละ   ๑๐๐ 
 ๒.๔  ร้อยละของนักเรียนการศึกษาภาคบังคับมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้       

ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศ  สพป.ลย. เขต ๓ เรื่องก าหนดเป้าหมายการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

 ๒.๕  ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้านผู้เรียน 
                   ระดับ ๒.๗๕  ขึ้นไป 
 ๒.๖  ร้อยละของสถานศึกษาที่ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลิตตามช่วงค่าเป้าหมายที่ก าหนด 

 

๓. เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตัวชี้วัด 
๓.๑  อัตราการเข้าเรียนด้อยโอกาสก่อนประถมศึกษา (อ.๑) ร้อยละ ๘๐ 

        ๓.๒  อัตราการเข้าเรียนด้อยโอกาสการศึกษาภาคบังคับ(ชั้น ป.๑) ร้อยละ ๑๐๐ 
        ๓.๓  อัตราการเข้าเรียนด้อยโอกาสชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชั้นม.๔) ร้อยละ ๙๐ 
        ๓.๔  อัตราการออกกลางคันนักเรียนด้อยโอกาสการศึกษาก่อนประถมศึกษา ร้อยละ ๐.๐๓ 
        ๓.๕  อัตราการออกลางคันนักเรียนด้อยโอกาสการศึกษาภาคบังคับร้อยละ ๐.๐๓ 

๓.๖  ร้อยละนักเรียนด้อยโอกาสก่อนประถมศึกษามีความพร้อมเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑       
ร้อยละ ๑๐๐ 

๓.๗  อัตราการจบหลักสูตรตามเวลาที่ก าหนดของนักเรียนด้อยโอกาสภาคบังคับ(ชั้น ม.๓ )  
                            ร้อย  ละ ๑๐๐ 
                     ๓.๘  ร้อยละของนักเรียนด้อยโอกาสก่อนประถมศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่ม   

สาระการเรียนรู้ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศ  สพป. เลย ๓  เรื่อง ก าหนด
เป้าหมายการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

                    ๓.๙  ร้อยละของนักเรียนด้อยโอกาสการศึกษาภาคบังคับมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ สพป.ลย. ๓  เรื่องก าหนดเป้าหมาย
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

                
 



   ๓.๑๐  โรงเรียนมีผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ด้านผู้เรียนอยู่ระดับ    
๓.๐๐ ขึ้นไป 
           ๓.๑๑  โรงเรียนมีค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลิตตามช่วงค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑. มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 
๒. มีความประหยัดอดออม 
๓. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
๔. ปฏิบัติตัวได้อย่างสุภาพเรียบร้อย 
๕. รักษาความสะอาดของร่างกายและห้องเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
๖. ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของทางโรงเรียน 
๗. มีความสามัคคีในหมู่คณะ 
๘. มีน้ าใจช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เป็นประจ า 
๙. มีความกตัญญู กตเวที 
๑๐. มีจิตอาสา 
 

จุดเน้นที่ควรพัฒนา 
 ด้านผู้บริหาร 
 การประเมินผลกิจกรรม/โครงการยังท าได้ไม่ครบทุกโครงการ   การน าข้อมูลและประเมินไปใช้ในการัด
สินใจปรับปรุงงานยังท าได้ไม่ชัดเจน  การมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางและการบริหารงานของโรงเรียนของ
กรรมการสถานศึกษายังไม่ชัดเจนนัก  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อกระตุ้น
ให้ผู้เรียนเกิดทักษะหรือรู้จักคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  คิดสร้างสรรค์  คิดแก้ปัญหายังท าได้ไม่ครอบคลุมทุก
กกลุ่มสาระ   วิธีการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนยังไม่หลากหลาย  ยังขาดการตรวจทานการวัดและประเมินผล
การเรียนการสอนของครูยังไม่มีการปรับปรุงหลักสูตร  ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน  โรงเรียนยัง
ขาดสื่อทางด้านเทคโนโลยี 
 

ด้านคร ู
 ครูยังจัดท าแผนการเรียนรู้ได้ไม่ครบทุกกลุ่มสาระที่สอน   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ในกลุ่มสาระภาษาไทย   คณิตศาสตร์   สังคมศึกษา   ภาษาต่างประเทศ  การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  ยังมีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้   การประเมินผลการเรียนการสอนยังไม่เป็นไปตามสภาพจริง   ขาด
การประเมินด้านจิตพิสัยและทักษะพิสัย   การน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาแผนการ
เรียนรู้หรือปรับเปลี่ยนการสอนยังท าได้ไม่ครบทุกกลุ่มสาระและขาดความต่อเนื่อง   ครูบางส่วน  ๓๑ % ยังสอน
ไม่ตรงตามวิชาเอก /โท  ครู ได้รับการพัฒนาในวิชาที่สอนไม่ต่ ากว่า  ๒๐  ชั่วโมง/ปี   ยังมีน้อยกว่าเกณฑ์ท่ี
ก าหนด   ครูมีการย้ายเข้า-ออกบ่อยเกินไป การพัฒนาบุคลากรเลยไม่ต่อเนื่อง   
 
 
 



ด้านผู้เรียน  (ก่อนระดับประถมศึกษา) 
 ผู้เรียนยังไม่รักการอ่าน  ไม่สนใจการอ่านเท่าท่ีควร   ยังขาดทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยวิธี
หลากหลายจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ งบประมาณ   ผู้เรียนที่ยังขาดวินัย   ความรับผิดชอบ  และปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลงร่วมกัน 
ด้านผู้เรียน (ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษา) 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า  ผู้เรียนยังขาดทักษะในการวิเคราะห์   คิดสังเคราะห์  และทักษะในการ
แสวงหาความรู้  ไม่ค่อยมีนิสัยรักการอ่าน   การค้นคว้าเท่าที่ควร  ทักษะในการท างาน  อย่างมีข้ันตอน   ขาด
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
แนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
ด้านผู้บริหาร 
 ในการบริหารต้องมีแผนการด าเนินการ   ซึ่งแผนกลยุทธ์   แผนปฏิบัติการประจ าปี  จัดท าข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารที่ถูกต้อง   มีการก ากับติดตามประเมินผลตามแผน   ประสานความร่วมมือกับชุมชน   
ผู้ปกครอง  กรรมการ   สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   มีการวางแผนร่วมกันในการจัดการศึกษา โยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
มากที่สุด   ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   โดยกิจกรรมอย่างหลากหลาย  น าภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น
แหล่งเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  ให้สนองความต้องการของผู้เรียนให้มากที่สุด   ตลอดทั้งน าแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนมาใช้ในการจัดกิจกรรม/บูรณาการ  การเรียนการสอนบูรณาการ 
 
ด้านคร ู
 ครูจะต้องเป็นผู้ที่มีใจรักศิษย์   มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   โดยมีการวิเคราะห์
หลักสูตร   จัดท าแผนการเรียนรู้  ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ครูมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้งในด้านการน า
หลักสูตรไปใช้  ความรู้ที่เกี่ยวกับด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   มีการวิจัยรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลเป็น
อย่างดี  มีการส่งเสริมและพัฒนาลูกศิษย์  มีการเข้าอบรมสัมมนา  ด้านการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ร่วมกับ
กรรมการสถานศึกษาโดยเฉพาะส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตรงกับวิชาเอกที่ศึกษา  ซึ่งเป็นทักษะความช านาญด้าน
การสอนเป็นการพัฒนาความสามารถให้ตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ 
 
ด้านผู้เรียน 
 ผลผลิตของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  คือ  ผู้เรียนเป็นคนดี   มีความสามารถและอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข   ซึ่งจากที่จะเป็นตรงนี้ได้  นักเรียนจะต้องเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัยปฏิบัติตามข้อบังคับของ
สถานศึกษาได้ปฏิบัติงานที่ครูมอบหมายให้ได้ สุภาพเรียบร้อยมีสัมมาคารวะ   มีความเมตตากรุณา  
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  มีความเสียสละนอกจากนี้จะต้องเป็นผู้มีความรู้   และทักษะที่จ าเป็นตามที่หลักสูตรก าหนด  ทั้ง
ในระดับสถานศึกษาและระดับชาติ 
 
 
 
 
 



ก าหนดวันเปิด-ปิด-ภาคเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
  โรงเรียนบ้านทับกี่ 
  ภาคเรียนที่ ๑    เปิดเรียนวันที่  ๑๖   พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
    ปิดเรียน  วันที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
  ภาคเรียนที่  ๒   เปิดเรียน วันที่    ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 
    ปิดเรียน  วันที่   ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
 
หมายเหตุ  วันเปิดภาคเรียนตรงกับวันหยุดราชการ  ให้เลื่อนไปเปิดเรียนในวันแรก 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่  ๓ 

รำยละเอยีดงำน/โครงกำรและ
งบประมำณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งบประมาณ   ปี  ๒๕๖๒    ที่โรงเรียนได้รับจัดสรร 

ที่มาของงบประมาณ 

 

ที ่

 

งบประมาณ 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 

๑/๒๕๖๒ ๒/๒๕๖๒ รวม 

๑ เงินอุดหนุนรายหัว อนุบาล ประถมและมัธยม ๒๕๘,๑๐๐ ๒๕๘,๑๐๐ ๕๑๖,๒๐๐ ไม่รวม 
๒ ปัจจัยพื้นฐาน ๕๒,๕๐๐ ๕๒,๕๐๐ ๑๐๕,๐๐๐ Tor up 
๓ อาหารเด็กนักเรียนพักนอน ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๘,๐๐๐ (๙๙,๐๐๐) 
๔ โครงการเรียนฟรี  ๑๕  ปี  อย่างมีคุณภาพ ๓๐๘,๙๗๒ ๑๐๒,๓๓๕ ๔๑๑,๓๐๗  
๕ โครงการอาหารกลางวัน ๒๑๔,๐๐๐ ๒๑๔,๐๐๐ ๔๔๘,๐๐๐  
๖ เงินบริจาคค่าอาหารกลางวันนักเรียนมัธยมต้น 

เงินบริจาคสมทบแม่บ้าน 
๑๑๘,๓๐๐ 
๔๙,๕๐๐ 

๑๑๘,๓๐๐ 
๔๙,๕๐๐ 

๒๓๖,๖๐๐ 
๙๙,๐๐๐ 

 

๗ เงินค่าประชุมกรรมการ ๙,๒๕๐  ๙,๒๕๐ สพฐ. 
๘ เงินจัดสรรค่าอินเตอร์เน็ต(สพฐ.) ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ สพฐ. 
๙ เงินกองทุนหมุนเวียนอาหารกลางวัน ๑๒๘,๐๐๐  ๑๒๘,๐๐๐  

๑๐ เงินอุดหนุนจาก อบต.อิปุ่ม ๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐  
๑๑ งบบริจาค ๓๒๗,๒๐๔  ๓๒๗,๒๐๔  

 รวม ๑,๔๙๑,๘๒๖ ๙๒๐,๗๓๕ ๒,๔๑๒,๕๖๑  

แผนการใช้งบประมาณ    โรงเรียนบ้านทับกี่  รายการงบฯประจ า  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
งบประจ า 
ล าดับที่ รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

๑. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
๑.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พัก/พาหนะ 
๑.๒ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
๑.๓ ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 
๑.๔ ค่าวัสดุส านักงาน 
๑.๕ ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 
๑.๖ ค่าถ่ายเอกสาร 
๑.๗ ค่าประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
๑.๘ ค่าประชุมประจ าเดือน 
๑.๙ กิจกรรมวันส าคัญ 

 
๒๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 
๙,๒๕๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๒. ค่าสาธารณูปโภค 
๒.๑ ค่าไฟฟ้า/ระบบน้ าประปาน้ าดื่ม 
๒.๒ ค่าอินเตอร์เน็ต(สพฐ.จ่าย)/โทรศัพท์ 
๒.๓ ค่าน้ าประปา(ไฟฟ้า) 
๒.๔ ค่าไปรษณีย์ 

 
๙๐,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๑๙,๐๐๐ 
๙๐๐ 

 



๓ เงินทุนส ารอง ๑๐,๐๐๐  
 รวมงบประมาณ ๒๐๙,๑๕๐  

สรุปงานโครงการ และงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

รวมทั้งสิ้น   ๒,๖๗๓,๒๗๐  บาท   
 

ที ่ งานโครงการ 

ภาคเรียนที่  ๑ ภาคเรียนที่  ๒ 

รวม ผู้รับผิดชอบ งบ 
ประมาณ 

นอก 
งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

นอก 
งบประมาณ 

 งานบริหารวิชาการ       

๑ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ๒๓,๘๐๐  ๒๓,๘๐๐  ๔๗,๖๐๐ 
 นางอัญชลี แก้วย้อย 

 นางสาววิไล  ศิริ 

๒ 
 

โครงการพัฒนางานวิชาการ ๕,๙๙๙  ๙๖,๙๒๖ 

 

๑๐๒,๙๒๕ 

นางสมลักษณ์    วิบูลย์ค า 
นางสาวพิชญ์มณฑ์ สีหะวงศ์ 
นางสาวมยุรี เหมสุทธิ 
นางสาวสุดารัตน์ สีหะวงษ์ 

๓ โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาองักฤษ ๒,๕๐๐ ๒๕,๐๐๐  
 

๒๘,๐๐๐ 
นางสาวสุดารัตน์ สีหะวงษ์ 

นายมัญชัย  กันเจิม 

๔ 
โครงการพัฒนาหลักสูตร 

 
  ๒,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

นางสมลักษณ์    วิบูลย์ค า 
นางสาวมยุรี เหมสุทธิ 
นางสาวพิชญ์มณฑ์  สีหะวงษ์ 

๕ 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โอเน็ต กระบวนการ PLC   ๒,๐๐๐ 

 

 ๒,๐๐๐ 

นางสมลักษณ์ วิบูลย์ค า 
นางสาวมยุรี เหมสุทธิ 
นางสาวสุดารัตน์ สีหะวงษ์ 
นางสาวพิชญ์มณฑ์ สีหะวงศ์ 

๖ 
โครงการพัฒนาจิตส านึกในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย กิจกรรม
ดนตรี – นาฎศิลป์ (ทับกี่สะออน) 

๑๐,๐๐๐   
 

๕๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ 
นายอภิเชษฐ์ ป้านภูมิ 
นางสมลักษณ์ วิบูลย์ค า 
นางสาววิไล ศิริ 

๗ 
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การ
เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 

นางสมลักษณ์ วิบูลย์ค า 
นางสาววิไล ศิริ 
นางสาวรัชธิดา สุโพธิ์ขันธ 

๘ 
โครงการศึกษาแหล่งเรยีนรูภ้ายนอก
สถานท่ี   ๔๐,๐๐๐ 

 

๔๐,๐๐๐ 

นายพิเชษฐ์       วิบูลย์ค า 
นางสาวพิชมณฑ์ สหีะวงศ ์

  นายมนัญชัย  กันเจิม 
  นางอัญชลี แก้วย้อย 

๙ 

 
โครงการห้องสมุด  ๓ ด ี
 

๒๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ 

 
 

๓๐,๐๐๐ 

นางสาวพิชมณฑ์ สหีะวงศ ์
นายมนัญชัย  กันเจิม 
 
 



๑๐ 

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และ
ศูนย์ICTเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เนต็ 
CAT 

 

๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ 

 

๔๐,๐๐๐ นางสาวรัชธิดา สุโพธิ์ขัน 

ที ่ งานโครงการ 
ภาคเรียนที่  ๑ ภาคเรียนที่  ๒ 

รวม ผู้รับผิดชอบ งบ 
ประมาณ 

นอก 
งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

นอก 
งบประมาณ 

๑๑ 
โครงการโรงเรยีนสีขาว รณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติด  (To  Be  
Number  One) 

๑,๐๐๐  ๑,๐๐๐ 

 

 ๒,๐๐๐ 
นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 
นายกฤตยา        ค าพิลา 
นายอภิเชษฐ์  ป้ายภูมิ 

๑๒ โครงการฝึกทักษะการงานอาชีพ ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ 
 

 
๒๐,๐๐๐ นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 

๑๓ โครงการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

-  - 
 

- 
นางอัญชลี   แก้วย้อย 
นางสาวรัชธิดา สุโพธิ์ขัน 
นางสาวฑิตฐิตา  บุญประสพ 

๑๔ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล 

๑๒,๕๐๐  - 
 

๑๒,๕๐๐ นางสมลักษณ์  วิบูลย์ค า 

๑๕ โครงการอบรมปฏิบัติธรรม ๒๓,๕๐๐  -  ๒๓,๕๐๐- นางสมลักษณ์   วิบูลย์ค า 

๑๖ โครงการนิเทศภายใน -  -  - นายศฤงคาร  หล้ากันหา 

๑๗ 

โครงการจดักิจกรรมการเรยีนการสอน
นักเรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ๗๐,๐๐๐  ๖๗,๐๐๐  ๑๓๗,๐๐๐ 

นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 
นายอภิเชษฐ์ ป้านภูม ิ
นายนิธวัฒน์ ค าทะเนตร 
น.ส.พิชญมณฑ์ สีหะวงศ ์
นางสาวสุดารัตน์ สีหะวงศ ์
นายสักรินทร์ แปงใจ 

๑๘ โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ นางสาวรัชธิดา สโุพธิ์ขันธ 

 งานบริหารงบประมาณ       

๑๙ 
โครงการปรับปรุงระบบงานการเงิน -
บัญชี พัสด ุ

๔,๐๐๐  ๔,๐๐๐ 
 

๘,๐๐๐ 
นางอัญชลี  แก้วย้อย 
นายอภิเชษฐ์  ป้านภูม ิ

๒๐ 

โครงการระดมทุนจัดท าผ้าป่าเพื่อ
การศึกษา 
 
 
 
 

   

  

นายศฤงคาร  หล้ากันหา 
นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 
นางอัญชลี  แก้วย้อย 



 งานบริหารงานบุคคล       

๒๑ โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบคุลากร
ทางการศึกษาในโรงเรยีน 

๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ 
  นายศฤงคาร  หล้ากันหา 

 

 

ที ่ งานโครงการ 
ภาคเรียนที่  ๑ ภาคเรียนที่  ๒ 

รวม ผู้รับผิดชอบ งบ 
ประมาณ 

นอก 
งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

นอก 
งบประมาณ 

 งานบริหารทั่วไป       

๒๒ 

โครงการส่งเสริมอาหารกลางวันระดับ
อนุบาล –ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา 

 
๒๔๔,๐๐๐ 

 

 
๑๖๗,๘๐๐ 

 

 
๒๔๔,๐๐๐ 

 
๑๖๗,๘๐๐ ๗๙๓,๖๐๐ 

นางสมลักษณ์   วิบูลย์
ค า 
นางอัญชลี       แก้ว
ย้อย 

๒๓ 

โครงการโรงเรยีนส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนางานอนามัยในโรงเรยีน 

๑,๕๐๐  ๑,๕๐๐  ๓,๐๐๐ 

 
นางณภัทร สุเทียนทอง 
นางสาวพิชญมณฑ์  สีหะ
วงศ์ 
 

๒๔ 

โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลอื
นักเรียน  ปรับปรุงหอพัก 
 -ค่าอาหารนักเรยีนพักนอน 
-ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
 

 
๕,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 

๕๒,๕๐๐ 
 

 

 
๕,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 

๕๒,๕๐๐ 
 

 
๑๐,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 

๑๐๕,๐๐๐ 

 
นายกฤตยา  ค าพิลา 
นางสาวรัชธิดา สโุพธิ์ขัน 
นางอัญชลี  แก้วย้อย 

๒๕ 
โครงการปรับปรุง พัฒนาระบบงาน
สารบรรณ -  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐ 

 
นางสาวฑิตฐิตา  บุญประสพ 
 

๒๖ 
โครงการการจัดกิจกรรมวันส าคญั
กิจกรรมคา่ย และความสัมพันธ์ชุมชน 

 
 
๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ 

นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 
นายกฤตยา  ค าพิลา 
นางสาววิไล ศริ ิ
นางสมลักษณ์  วิบูลย์ค า 
นางอัญชลี  แก้วย้อย 
 

๒๗ 

โครงการฝึกอบรมและเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ- เนตรนารี และลูกเสือ  ๓  ด ี
 
 

  ๑๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 

 
 
นายพิเชษฐ์       วิบูลย์ค า 
นายกฤตยา       ค าพิลา 
 

๒๘ 

โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี  
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคาร
ประกอบและสภาพแวดล้อม ไฟฟ้า 

๓๐,๐๐๐ ๒๙๒,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ 

นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 
นายพิเศษ   พายัพ 
นายสักรินทร์  แปงใจ 
 



๓๙ 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์
โรงเรียน - - - - - 

 นางสาวณัฐฐาภรณ์ กุลแจ่ม 

 นายมนัญชัย  กันเจิม 

 

๓๐ 

 

โครงการส่งเสริมประชาธปิไตยใน
โรงเรียน สภานักเรียน 

-  -  - 

 

 

นางสาวภัทรนิชา  แก้วเสน 

นายกฤตยา   ค าพิลา 

ที ่ งานโครงการ 
ภาคเรียนที่  ๑ ภาคเรียนที่  ๒ 

รวม ผู้รับผิดชอบ งบ 
ประมาณ 

นอก 
งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

นอก 
งบประมาณ 

๓๑ 

โครงการแข่งขันกีฬาภายใน/เขตฯ 

๕,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐  ๔๐,๐๐๐ 

นายกฤตยา   ค าพิลา 

นางสาวแพรวพรรณ พิมพ์
เสนา 

นายนิธวัฒน์  ค าทะเนตร 

๓๒ โครงการอาหารเสรมินม  ๘๓,๖๗๔  ๘๓,๖๗๔ ๑๖๗,๓๔๘ นางอัญชลี  แก้วย้อย 

๓๓ 
โครงการกิจกรรมเรียนฟรี  
๑๕  ปี อย่างมีคณุภาพ 

     นางอัญชลี   แก้วย้อย 

 - กิจกรรมค่าหนังสือเรียน ๑๒๘,๘๓๗    ๑๒๘,๘๓๗ นางอัญชลี   แก้วย้อย 

 - กิจกรรอุปกรณ์การเรียน ๓๗,๓๑๕  ๓๗,๓๑๕  ๗๔,๖๓๐ นางอัญชลี   แก้วย้อย 

 - กิจกรรมเครื่องแบบนักเรียน ๗๗,๗๙๐    ๗๗,๗๙๐ นางอัญชลี   แก้วย้อย 

 

- กิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน 
 ๑. วิชาการ 
 ๒. คุณธรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
 ๓. ศึกษาแหล่งเรียนรูภ้ายนอก 
 ๔. ICT 

 
๖๕,๐๒๐ 

 
 

 
๖๕,๐๒๐ 

 
 

๑๓๐,๐๔๐ 
 
 

นางสาวพิชญมณฑ์ สีหะวงศ์ 

นายกฤตยา ค าพิลา 
นางอัญชขลี แก้วย้อย 
นส.รัชธิดา สุโพธิ์ขันธ 
 

๓๔ 

โครงการจดัซื้อ/จดัหา/ซ่อมแซม/
ผลิต/ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี/
ครุภณัฑ ์

๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ 

นางสมลักษณ์ วิบูลย์ค า 
นางสาวรัชธิดา สโุพธิ์ขัน 
นายอภิเชษฐ์ ป้านภูม ิ
นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 

๓๕ 
โครงการระบบน้ าประปาและน้ าดืม่ 

๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ 
นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 
นายพิเศษ  พายัพ 

๓๖ 

โครงการแยกขยะพิทักษ์โลก 

๔,๐๐๐  ๔,๐๐๐  ๘,๐๐๐ 

นายกฤตยา ค าพิลา 
นายนิธวัฒน์ ค าทะเนตร 
นายพิเศษ  พายัพ 
นางสาวมยุรี  เหมสุทธิ 

 รวม ๘๗๘,๒๖๑ ๕๙๘,๔๗๔ ๗๖๘,๐๖๑ ๔๓๑,๔๗๔ ๒,๖๗๖,๒๗๐  



 

โครงการ    พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 
แผนงาน    จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลุ่มงาน    บริหารงานวิชาการ 
สนองผลผลิตหลักที่   ๑ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางอัญชลี  แก้วย้อย และ นางสาววิไล    ศิริ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  โรงเรียนบ้านทับกี่ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
กลยุทธ์ที่ ๑     มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่  ๑-๑๑   

………………………….………………………………………………………………………………… 
๑.หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาเป็นการพัฒนามนุษย์ให้เป็นผู้มีความรู้ การศึกษาช่วยท าให้มนุษย์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  
เพราะการศึกษาช่วยขัดเกลาและเพาะป่มนิสัยของมนุษย์  การศึกษาในระดับปฐมวัยเป็นการปูพ้ืนฐานของเด็กที่
มุ่งส่งเสริมพัฒนาการนักเรียนทั้ง ๔  ด้าน  คือ ด้านร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ  สังคม และสติปัญญา เน้นการ
ปลูกฝังด้านคุณธรรมและจริยธรรม  เพราะถ้าปลูกฝังตั้งแต่เด็กก็จะสามารถส่งเสริมต่อไปในภายหน้า ซึ่งเด็กก็จะ
เจริญเติบโตเป็นอนาคตของชาติต่อไป  ซึ่งจะเห็นว่าการพัฒนาเด็ก ระดับคุณภาพอนุบาลศึกษาถือเป็นส่วนส าคัญ
ประการหนึ่งของการพัฒนาประเทศชาติ  ทั้งนี้เนื่องจากเด็กในวัยดังกล่าวเป็นวัยซึ่งมีการพัฒนาเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและต่อเนื่อง  ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงมีนโยบายส่งเสริมให้มีการเตรียมความ
พร้อมเด็กท้ังในด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคมและสติปัญญาในการด าเนินการ  
 โรงเรียนบ้านทับกี่เห็นความส าคัญต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจึงถือเป็นภารกิจหลักส าคัญใน
การจัดการศึกษาและเป็นการเตรียมความพร้อมเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาการเรียนการรู้ในระดับสูงต่อไป ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
 

๒.วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาสถานที่ ห้องเรียน เพ่ือการเรียนการสอนระดับชั้นปฐมวัยในโรงเรียนบ้านทับกี่ 

๒.๒ จัดหาจัดซื้อวัสดุ สื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์สนามเด็กเล่น ระดับปฐมวัย 

๒.๓ เพ่ือจัดหาเครื่องเขียนแบบเรียนให้กับนักเรียนปฐมวัย 

๒.๔ เพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนบ้านทับกี่ให้ได้มาตรฐานการศึกษา

ระดับชาติ 

๒.๕ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณอาคารอนุบาลให้เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

๓.เป้าหมาย 
            เชิงปริมาณ 

๑. นักเรียนระดับอนุบาล ๑และอนุบาล ๒  มีเครื่อง เขียนและแบบเรียน ครบ ๑๐๐  % 

๒. นักเรียนมีวัสดุที่ส่งเสริมพัฒนาการในมุมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเหมาะสมและเพียงพอ 



      
 

เชิงคุณภาพ 
๑. การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านทับกี่ได้คุณภาพมาตรฐานปฐมวัยระดับชาติ 

๒. มีการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนระดับปฐมวัยในโรงเรียนบ้านทับกี่ให้มีคุณภาพมากข้ึน 

๔.กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
๑ 
 
 

๒ 
๓ 
 

๔ 
 

๕ 
๖ 
 

๗ 

กิจกรรมจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์และการจัดประสบการณ์
ในแต่ละวัน 
กิจกรรมการซื้อสื่อการสอนปฐมวัย 
กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมปฐมวัย 
กิจกรรมการวัดผลประเมินผลการจัด
ประสบการณ์ 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา 
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
กิจกรรมปรับปรุงห้องปฐมวัย 

เม.ย ๖๒ –พ.ค.๖๒ 
 
 

พ.ค.๖๒ 
พ.ค.๖๒ –ธ.ค.๖๒ 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
ธ.ค.๖๒ 

ตลอดปีการศึกษา 
 

เม.ย.๖๒ - มี.ค.๖๓ 

อนุบาล ๑-๒ 
 
 

อนุบาล ๑-๒ 
ร.ร.อนุบาล
ด่านซ้าย 

 

นางอัญชลี  แก้วย้อย 
นางสาววิไล ศิริ 
 
นางอัญชลี  แก้วย้อย  
นางอัญชลี  แก้วย้อย 
 
นางอัญชลี  แก้วย้อย 
นางสาววิไล ศิริ 
นางอัญชลี  แก้วย้อย 
นางสาววิไล ศิริ 

 

๕. งบประมาณ    งบอุดหนุน    ๕๐,๐๐๐   บาท    เงินบริจาค        -     บาท 
งบประมาณ   รวมทั้งสิ้น  ๕๐,๐๐๐     บาท  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ สามารถถั๋วจายใน 
โครงการได ้ดังนี้ 
 
ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก 
งบ 

ประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้

สอย 
วัสดุ รวม 

๑ กิจกรรมจดัท าแผนการจัด
ประสบการณ์และการจดั
ประสบการณ์ในแต่ละวัน 

      

๒ กิจกรรมการซื้อสื่อการสอนและ
สนามเด็กเล่นปฐมวัย 

  ๒๐,๐๐๐   ๒๐,๐๐๐ 

๓ กิจกรรมแข่งขันศลิปหัตถกรรม
ปฐมวัย 

  ๒,๐๐๐   ๒,๐๐๐ 

๔ กิจกรรมการแข่งขันกีฬา       
๕ กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้และภมูิ

ปัญญาท้องถิ่น 
  ๗,๖๐๐   ๗,๖๐๐ 

๖ ปรับปรุงบรเิวณอาคารปฐมวัย 
จัดท าปรับปรุงสนามเด็กเล่น 

  ๑๘,๐๐๐   ๑๘,๐๐๐ 

 รวมทั้งสิ้น   ๔๗,๖๐๐   ๔๗,๖๐๐ 



 
 

๖. การติดตามและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ การวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและใช้ประเมิน 

นักเรียนอนุบาลมีพัฒนาการที่
พร้อมต่อกระบวนการเรียนรู้ใน
ระดับสูงต่อไป 

- สังเกต 
-  ทดสอบ 

- แบบสังเกต 
- แบบทดสอบ 

 

๗.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. นักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย  สติปัญญา สังคม    และอารมณ์ทุกคน  

๒. การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนบ้านทับก่ีมีคุณภาพและมาตรฐานมากขึ้น   

๓. ครูมีสื่อ นวัตกรรม  การจัดการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน 
 

    (ลงชื่อ) ……………………………….…….ผู้เสนอโครงการ 
                                ( นางอัญชลี  แก้วย้อย) 

    (ลงชื่อ) …………………………………….ผู้เสนอโครงการ 
                  ( นางสาววิไล   ศิริ) 
 

    (ลงชื่อ)……………………………………….ผู้อนุมัติโครงการ 
                ( นายศฤงคาร  หล้ากันหา ) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
โครงการ                 พัฒนางานวิชาการ 
แผนงาน   งานบริหารวิชาการ      
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่   ๑           
สนองผลิตหลักท่ี            ๑,๒๑,๒๒,๒๓ 
สนองกลยุทธ์ที่   ๑ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑.  นางสมลักษณ์ วิบูลย์ค า   (ประธานโครงการ  หน.วิชาการ)  

๒.  นางมยุรี  เหมสุทธิ  (วิชาการ) 
๓.  นางสาวสุดารัตน์ สีหะวงษ์ (วิชาการ) 

   ๔.  นางสาวพิชมณฑ์  สีหะวงษ์ (วิชาการ)  
   ๕. นางสาวรัชธิดา  สุโพธิ์ขันธ (วิชาการ)   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านทับกี่     
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา   ๒๕๖๒  

 

๑. หลักการและเหตุผล 
     การจัดการศึกษาที่ดีต้องมีนโยบาย  เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  

สติปัญญา  ความรู้ คู่คุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรม  การด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุขในกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ   
ดังนั้นเพ่ือเป็นการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้   อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล โรงเรียนบ้านทับกี่ จึงจัดให้มีโครงการพัฒนางานวิชาการขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะด้านความรู้   
มีเจตคติและค่านิยมที่ดี ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้  
 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
๒.๒   ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒.๓   ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและเกิดทักษะในกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
๒.๔   นักเรียนมีส่วนร่วมในการแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๒.๕   เพ่ือเป็นเครื่องมือประเมินผลตามสภาพจริงของผู้เรียน 
 

๓.   เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 
๑. นักเรียน   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนบ้านทับกี่  ร้อยละ ๑๐๐ 

เข้าร่วมในกิจกรรมพัฒนาวิชาการทุกคน 
๒. นักเรียน   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนบ้านทับกี ่ร้อยละ ๙๕ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการในระดับกลุ่มเครือข่ายการศึกษา   และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๓. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึนร้อยละ  ๓  
๔. ครูโรงเรียนบ้านทับกี่  ร้อยละ  ๙๕  มีแผนการจัดการเรียนรู้  ตามที่รับผิดชอบ 



 
 

๕. ครู โรงเรียนบ้านทับกี่  ร้อยละ  ๙๐  ได้จัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
๒. ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
๓. ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้. 

๔.   กิจกรรมและการด าเนินการ  

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี  ๑  กิจกรรมการจัดท า 
               แผนการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
          ๑.  ประชุมคณะครู 
          ๒.  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
          ๓.  ด าเนินการจัดท าแผน 
               การจัดการเรียนรู้ 
          ๔.  ติดตาม ประเมินผล 
          ๕.  สรุป  รายงาน 
          

 
 
 
 

พ.ค.๖๒ 
พ.ค.๖๒ 
พ.ค.๖๒ 

ตลอดปีการศึกษา ๖๒ 
ต.ค.๖๒ /มี.ค.๖๓  

 

ผู้บริหาร 
ผู้บริหาร 

ครูประจ าชั้น/ครูประจ าวิชา 
 

ครูประจ าชั้น/ครูประจ าวิชา 
  

กิจกรรมที่  ๒  กิจกรรมการสอน 
                ซ่อมเสริม/กิจกรรมสอนแทน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
          ๑.   ประชุมคณะครู 
          ๒.   แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
          ๓.   ด าเนินการสอนซ่อมเสริม 
          ๔.    ติดตาม ประเมินผล 
          ๕.    สรุป  รายงาน 

 
 

 
พ.ค.๖๒ 
พ.ค.๖๒ 
พ.ค.๖๒ 

ตลอดปีการศึกษา ๖๒ 
ต.ค.๖๒ /มี.ค.๖๓ 

 

ผู้บริหาร 
ผู้บริหาร 

ครูประจ าวิชา 
ครูประจ าวิชา 

ครปูระจ าชั้น/ครูประจ าวิชา 
นางสาวมยุรี เหมสุทธิ    
 

กิจกรรมที่  ๓  กิจกรรมการแข่งขัน 
                   วิชาการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
          ๑.  ประชุมคณะครู 
          ๒.  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
          ๓.  ด าเนินการตามกิจกรรม 
                - คัดเลือกนักเรียน 
                - สอนเสริมเพ่ิมความรู้ 
                - ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 

 
 

 
พ.ค.๖๒ 
พ.ค.๖๒ 
พ.ค.๖๒ 

กรกฎาคม ๖๒ 
กรกฎาคม ๖๒ 
ตุลาคม ๖๒ 

 
 

 
ผู้บริหาร 
ผู้บริหาร 
ครูผู้สอน 

 
 

นางสมลักษณ์ วิบูลย์ค า   



                - สรุปผล 
          ๔.  ติดตาม  ประเมินผล 
          ๕.  สรุป  รายงาน 
           

 
ต.ค.๖๒/มี.ค.๖๓ 
ต.ค.๖๒/มี.ค.๖๓ 

 

นางสาวพิชญมณฑ์ สีหะวงศ์ 
นส.สุดารัตน์ สีหะวงษ์      
นางสาวมยุรี  เหมสุทธิ 

กิจกรรมที่ ๔ การวัดผลและประเมินผล          
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
          ๑.  ประชุมคณะครู 
          ๒.  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
          ๓.  ด าเนินการตามกิจกรรม 
              ๓.๑ งานทะเบียนและวัดผล 
              ๓.๒ การจัดท าแบบปพ.ต่าง ๆ  
              ๓.๓ การจัดท าแบบ ปพ. ๑  
                       - ชั้น ป.๑-๓ 
                       - ชั้น ป.๔-๖ 
                       - ชั้น ม.๑-๓ 
                 ๓.๔  รายงานผลการเรียน 
         ๔.  ติดตาม  ประเมินผล 
         ๕.  สรุป  รายงาน 

 
 

พ.ค.๖๒ 
พ.ค.๖๒ 

ตลอดปีการศึกษา ๖๒ 
ต.ค.๖๒ – มี.ค.  ๖๓ 
ต.ค.๖๒ – มี.ค.  ๖๓ 

 
มี.ค.  ๖๓ 
มี.ค.  ๖๓ 
มี.ค.  ๖๓ 
มี.ค. ๖๓ 
มี.ค. ๖๓ 
มี.ค. ๖๓ 

 
 

ผู้บริหาร 
ผู้บริหาร 

ครูประจ าชั้น/ประจ าวิชา 
นางสมลักษณ์  วิบูลย์ค า 
ครูประจ าชั้น/ประจ าวิชา 

 
นางสาวแพรวพรรณ   พิมพ์เสนา 

นายสักรินทร์  แปงใจ 
ครูประจ าชั้น/ประจ าวิชา 
นางสาวมยุรี เหมสุทธิ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ ๕   งานวิจัยในชั้นเรียน             
ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
          ๑.  ประชุมคณะครู 
          ๒.  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
          ๓.  ด าเนินการตามกิจกรรม 
          ๔.  ติดตาม  ประเมินผล 
          ๕.  สรุป  รายงาน 

 
 

พ.ค.๖๒ 
พ.ค.๖๒ 

ตลอดปีการศึกษา ๖๒ 
ต.ค.๖๒ – มี.ค.  ๖๓ 
ต.ค.๖๒ – มี.ค.  ๖๓ 

 
 

ผู้บริหาร 
ผู้บริหาร 

ครูประจ าชั้น/ประจ าวิชา 
ครูประจ าชั้น/ประจ าวิชา 
นางสาวมยุรี  เหมสุทธิ  

 



กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ ๖   การส่งเสริม 
ทักษะการเรียนรู้  ๘  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้             
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
๑.  ประชุมคณะคร ู
๒.  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
๓.  ด าเนินการตามกิจกรรมในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ 
 
๔ . ติดตาม   ประเมินผล 
๕.  สรุป  รายงาน 

 
 
 
 

พ.ค.๖๒ 
พ.ค.๖๒ 

ตลอดปีการศึกษา ๖๒ 
 
 

ต.ค.๖๒ – มี.ค.  ๖๒ 
ต.ค.๖๒ – มี.ค.  ๖๒ 

 
 
 

ผู้บริหาร 
ผู้บริหาร 

ครูประจ าวิชา 
 
 

ครูประจ าวิชา 
นางสาวมยุรี  เหมสุทธิ 

  

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่  ๗  กิจกรรมเสริมทักษะ
การคิดวิเคราะห์(กิจกรรมการสอน
โครงงาน) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
          ๑.  ประชุมคณะครู 
          ๒.  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
          ๓.  จัดท าเอกสารเสริมทักษะ
การคิดวิเคราะห์ในแต่ละสาระการ
เรียนรู้ 
          ๔.  ด าเนินการตามกิจกรรม 
          ๕.   ติดตาม ประเมินผล 
          ๖.  สรุป  รายงาน 
          

 
 

 
 

พ.ค.๖๒ 
พ.ค.๖๒ 

ตลอดปีการศึกษา ๖๒ 
 
 

ตลอดปีการศึกษา ๖๒ 
ต.ค.๖๒ – มี.ค.  ๖๓ 

มี.ค.  ๖๓ 

 
 

 
 

ผู้บริหาร 
ผู้บริหาร 

ครูประจ าวิชา 
 
 

ครูประจ าวิชา 
นางสมลักษณ์  วิบูลย์ค า 

นางสาวสุดารัตน์ สีหะวงษ์ 
นางสาวมยุรี เหมสุทธิ 

นางสาวแพรวพรรณ พิมพ์เสนา 
กิจกรรมที่  ๘ กิจกรรมการผลิตสื่อการ
เรียนการสอน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
          ๑.  ประชุมคณะครู 
          ๒.  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
          ๓.  ด าเนินการผลิตสื่อฯ 
          ๔.  ติดตาม ประเมินผล 
          ๕.  สรุป  รายงาน 

 
 
 

พ.ค.๖๒ 
พ.ค.๖๒ 

ตลอดปีการศึกษา ๖๒ 
ต.ค.๖๒ – มี.ค.  ๖๓ 

มี.ค.  ๖๓ 

 
 

 
ผู้บริหาร 
ผู้บริหาร 

ครูประจ าวิชา 
ครูประจ าวิชา 

นางสาวพิชมณฑ์ สีหะวงศ์ 
นางสาวรัชธิดา สุโพธิ์ขันธ 



 
 
๕. งบประมาณที่ใช้ 

เงินงบประมาณ  ภาคเรียนที่  ๑/๒๕๖๒     จ านวน……๒๖,๐๐๐………….บาท 

    ภาคเรียนที่  ๒/๒๕๖๒    จ านวน……๗๖,๔๖๓………....บาท 
 เงินนอกงบประมาณ ………………๕๐,๐๐๐………………………บาท 
    รวม………๑๐๒,๙๒๕……..…………….บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ  ให้ถั๋วจ่ายในโครงการได้ 

ที ่ รายการกิจกรรม งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย(สามารถถัวจ่ายได้ในโครงการ) 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืน ๆ 
๑. กิจกรรมการจัดท าแผนจัดการ

เรียนรู้ 
๑,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐ - 

๒. กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม ๑,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐ - 
๓. กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ๙๖,๙๒๖ - - ๙๖,๙๒๖ - 
๔. กิจกรรมการวัดผลประเมินผล ๑,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐ - 
๕. กิจกรรมการท าวิจัยในชั้นเรียน - - - - - 
๖. กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้  

๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้  
- - - - - 

๗. กิจกรรมเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห์ 

- - - - - 

๘. กิจกรรมการผลิตสื่อการเรียนการ
สอน  

๓,๐๐๐ - - ๓,๐๐๐ - 

รวมงบประมาณ ๑๐๒,๙๒๕ - - ๑๐๒,๙๒๕ - 
 
๖.  การประเมินผล                   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
- ครู นักเรียน มีความพึงพอใจในงานวิชาการของโรงเรียนร้อยละ 
๘๐  
-   ผลการแข่งขันทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
    ของนักเรียนในระดับกลุ่มฯและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
-  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มข้ึนร้อยละ ๓ 
- โรงเรียนได้รับการรับรองการประกันคุณภาพภายนอกของ 
สมศ. 

แบบสอบถาม 
- สังเกต 
- การทดสอบ 
- การแข่งขัน 
แบบทดสอบ 

 
- แบบสังเกต 
- แบบทดสอบ 
- รางวัลจากการแข่งขันวิชาการ 
 

 
 
 



 
 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. นักเรยีนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
๒. ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ทุกคน 
๓. ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๔. นักเรียนสามารถน าความรู้ ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 

 
 
  (ลงชื่อ)                              ผู้เสนอโครงการ       (ลงชื่อ)                               ผู้เสนอโครงการ                           

           (นางสมลักษณ์   วิบูลย์ค า)                                     (นางสาวสุดารัตน์  สหีะวงษ์)                                                                                                          
    ต าแหน่ง ครู คศ.๓  โรงเรยีนบ้านทับก่ี                      ต าแหน่ง ครู คศ.๑  โรงเรียนบ้านทับกี่                        
 
  (ลงชื่อ)                           ผู้เสนอโครงการ      (ลงชื่อ)                               ผู้เสนอโครงการ                           

           (นางสาวรัชธิดา  สุโพธิ์ขันธ)                                        (นางสาวมยุรี เหมสุทธิ )                                                                                                          
    ต าแหน่ง ครู คศ.๑  โรงเรยีนบ้านทับก่ี                        ต าแหน่ง ครู คศ.๒  โรงเรยีนบ้านทับก่ี 
 

(ลงชื่อ)                           ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวพิชมณฑ์  สีหะวงศ์) 
ต าแหน่ง ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านทับกี่ 

 
              

 
                                (ลงชื่อ)                            ผู้อนุมัติโครงการ 
                                             (นายศฤงคาร   หล้ากันหา)  
                                    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับก่ี 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
โครงการ  พัฒนาการทักษะการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ 
แผนงาน  วิชาการ 
สนองกลยุทธ์  สพฐ. กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
สนองกลยุทธ์ สพป. กลยุทธ์ที่ ๑  เร่งรัดการปฏิรูปการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการ 

เรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุดารัตน์  สีหะวงษ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ      ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

............................................................................................................................... 
๑. หลักการและเหตุผล 

ในยุคโลกไร้พรมแดน( Globalization ) ข้อมูลข่าวสาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาการต่าง ๆ  
มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดการติดต่อสื่อสาร  มีความใกล้ชิดมากข้ึน ดังนั้นภาษาอังกฤษท่ีใช้ใน
การติดต่อสื่อสารระหว่างกันจึงมีความส าคัญที่จะท าให้เกิดการสื่อสารและมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน   ดังนั้นการจัด
การศึกษาจึงต้องให้ความส าคัญกับภาษาอังกฤษ  เพ่ือน าไปเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสาร  แสวงหา
ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก ตลอดจนตระหนักถึงความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม  อันจะท าให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างชาติ  น ามาซึ่งมิตรไมตรี  และความร่วมมือกับชาติต่างๆ   
ท าให้ประเทศไทยสามารถให้ความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์เพ่ิมพูนศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขัน
ในสังคมโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาคมอาเซียน (ASEAN) 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยสถาบันภาษาอังกฤษได้จัดท าแนวด าเนินการ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษส าหรับการพัฒนานักเรียน  โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมโลก  
กิจกรรมการจัดการเรียนภาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
 โรงเรียนบ้านทับกี่ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาอิปุ่ม อ.ด่านซ้าย จ.เลย  ได้รับ
มอบหมายให้ด าเนินการพัฒนาการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในเขตต าบลอิปุ่ม   โดยการจัดค่าย
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยจัดอบรมหลักสูตรเป็นเวลา  ๒  วัน   

๒.วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียน 
 ๒.๒ เพ่ือส่งเสริมให้เครือข่ายมีความเข้มแข็งสามารถช่วยให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้พัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๓ เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ 
 ๒.๔ เพ่ือให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จ าลองของค่าย เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศ เสริมสร้างแรงจูงใจใน
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน 

 
 
 
 



 
 
๓.  เป้าหมาย  
     ผลผลิต (Output)  
 ๑. จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านทับกี่และโรงเรียนใน
เครือข่ายการศึกษาอิปุ่ม  จ านวน  ๑๐๐  คน   เป็นเวลา  ๒ วัน 
 ๒.  นักเรียน ครู  ชุมชนมีความพึงพอใจ  ร้อยละ  ๘๐ 
ผลลัพธ์  (Outcome) 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 

๔.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

๑ ประชุมวางแผนจัดท าโครงการ (P) พ.ค.๖๒ ร.ร.บ้านทับกี่ น.ส.สุดารัตน์ สีหะวงษ์ 
๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ(P) พ.ค.๖๒ ร.ร.บ้านทับกี่ นายศฤงคาร หล้ากันหา 
๓ ด าเนินการตามแผนงานโครงการ(D) 

-ติดต่อประสานงานวิทยากร 
-กิจกรรมจัดค่ายภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษาจ านวน ๑๐๐ คน  ๒  วัน 
กิจกรรมที่ ๑ การใช้ทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมที่ ๒ การใช้ทักษะการฟัง
ภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมที่  ๓ การใช้ทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมที่ ๔ การใช้ทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษ 

 
 

มิ.ย.๖๒-
ม.ค.๖๒ 

 
 
ร.ร.บ้านทับกี่ 

น.ส.สุดารัตน์ สีหะวงษ์ 
 
 
 
วิทยากร 

๔ ขั้นตรวจสอบประเมินผล (C) 
       - ประเมินก่อนด าเนินการระหว่าง
ด าเนินการและหลังด าเนินการ 

ต.ค.๖๒ ร.ร.บ้านทับกี่ น.ส.สุดารัตน์ สีหะวงษ์ 
 

๕ ขั้นแก้ไขปรับปรุงพัฒนา (A) 
- น าผลการประเมินมาสรุปเพ่ือ 
ด าเนินการพัฒนา ต่อไป 

มี.ค.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ น.ส.สุดารัตน์ สีหะวงษ์ 
 

 
 
 



 
 
๕. งบประมาณ งบเงินอุดหนุน  จ านวน  ๒,๕๐๐   บาท    เงินนอกงบประมาณ ๒๕,๐๐๐   บาท 
รวม    ๒๘,๘๐๐   บาท 

ที ่ รายการ/กิจกรรม งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย หมาย
เหตุ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

๑ พัฒนาหลักสูตรสร้างเครื่องมือ ๒,๐๐๐  ๒,๐๐๐   
๒ จัดค่ายภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียน 

ระดับประถมศึกษาจ านวน ๑๐๐ คน  
๒  วัน 

-  ค่าอาหารกลางวันและ 
อาหารว่าง คนละ  ๑๐๐ บาท / วัน   

- ค่าตอบแทนวิทยากร  

 
๑๘,๐๐๐ 

 
 

๘,๐๐๐ 

 
 
 
 
๘,๐๐๐ 

 
๑๘,๐๐๐ 

 
 

 

  

 รวม ๒๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐   
 
๖.  การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ  ๓ ทดสอบ แบบทดสอบ 
๒.นักเรียนร้อยละ ๙๕ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ  สังเกตการณท์ า

กิจกรรม 
แบบสอบถาม 

๓.นักเรียน  ครู  ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจในโครงการ ร้อยละ 
๘๐ 

แบบสอบถาม แบบสอบถาม 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ๗.๑  นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ในชีวิตประจ าวันได้ 
 ๗.๒  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น 
    

ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
                                            (น.ส.สุดารัตน์ สีหะวงษ์) 
                                     ต าแหน่ง ครู ค.ศ.๑ โรงเรียนบ้านทับกี่ 

 
ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ 

                                             (นายมนัญชัย  กันเจิม) 
                                     ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านทับกี่ 

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

                                            (นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 
                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 



 
 
โครงการ     การพัฒนาหลักสูตร 
แผนงาน  งานบริหารวิชาการ      
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที ่๑ 
สนองผลิตหลักท่ี           ๑,๒๑,๒๒,๒๓ 
สนองกลยุทธ์ที่  ๑ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑. นางสมลักษณ์  วิบูลย์ค า 
   ๒. นางสาวมยุรี  เหมสุทธิ 
   ๓. นางสาวพิชญ์มณฑ์  สีหะวงศ์ 
   ๔.นางสาวสุดารัตน์  สีหะวงษ์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  

 
๑. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  ก าหนดให้การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือความ
เจริญงอกงามของบุคคลและสังคม  โดยการถ่ายทอดความรู้  การฝึก  การอบรม  การสืบสานทางวัฒนธรรมการ
สร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการ  การสร้างองค์ความรู้อันเกิด จากการจัดสภาพแวดล้อม สังคมแห่งการ
เรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  การจัดการศึกษาต้องเป็นไป  เพ่ือ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  เปิดโอกาสให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา  พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

หลักสูตรสถานศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน  หลักสูตรจะชี้แนะให้ผู้บริหาร  ครู
ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  ให้สามารถจัดการเรียนและประสบการณ์อ่ืน ๆ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองใน
ด้านความรู้  ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ทั้งนี้  จะต้องท างานร่วมกับ
ครอบครัวชุมชน  ท้องถิ่น  วัดและหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือให้การพัฒนาหลชักสูตร  บรรลุตามจุดหมาย  โรงเรียน
บ้านทับกี่  เห็นความส าคัญของหลักสูตรในสถานศึกษาจึงได้จัดท าโครงการ  การพัฒนาหลักสูตรขึ้น  เพ่ื อใช้ใน
การจัดการศึกษาในโรงเรียน 
 

๒. วัตถุประสงค ์
๒.๑  โรงเรียนบ้านทับกี่มีหลักสูตรสถานศึกษา  หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น และ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๒.๒  โรงเรียนบ้านทับกี่  มีหลักสูตร  ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  

และความต้องการของท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

๓.  เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 
๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ของโรงเรียนบ้าน

ทับก่ี  ร้อยละ ๘๐  มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรทุกคน  
๒.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   นักเรียน  

ผู้ปกครอง ร้อยละ  ๙๐ มีความพึงพอใจในหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ด้านคุณภาพ 
๑. โรงเรียนบ้านทับกี่มีหลักสูตรสถานศึกษา  หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 
๒๕๔๒  และความต้องการของท้องถิ่น 

๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้วิเคราะห์หลักสูตรและน ามาใช้ในการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้  เพื่อใช้สอนนักเรียนได้อย่างหลากหลายและตรงความมุ่งหมายของหลักสูตร
สถานศึกษา 

 

๔.  กิจกรรมและการด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
๑. ประชุมคณะครู 
๒. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
๓. ด าเนินการจัดท าและปรับปรุง

หลักสูตร 
๓.๑ หลักสูตรระดับปฐมวัย 
๓.๒ หลักสูตรระดับประถมศึกษา 
๓.๓ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

     ๔.  ติดตาม  ประเมินผล 
     ๕.  สรุป  รายงาน 

 
พ.ค.๖๒ 
พ.ค.๖๒ 

ต.ค. ๖๒ /มี.ค.๖๓ 
 
 
 
 
 

มี.ค.๖๓ 
มี.ค.๖๓ 

 

 
ผู้บริหาร 
ผู้บริหาร 

 
 

นางอัญชลี  แก้วย้อย ,นางสาววิไล  ศิริ 
นางสมลักษณ์  วิบูลย์ค า , ครูประจ าวิชา ป.๑ – ๖ 
นางสาวมยุรี  เหมสุทธิ , ครูประจ าวิชา ม.๑ – ๓ 

 
     นางสาวพิชญ์มณฑ์  สีหะวงศ์ 
     นางสาวมยุรี  เหมสุทธ ิ

 
 

 ๕.  งบประมาณ 

  เงินงบประมาณ  ภาคเรียนที่  ๑/๒๕๖๒ จ านวน.........๒,๐๐๐..............บาท 

    ภาคเรียนที่  ๒/๒๕๖๒ จ านวน....................................บาท 

  รวมงบประมาณ    ......................๒,๐๐๐...........บาท 

 
 
 
 



 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการกิจกรรม งบประมาณ หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 

๑. กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร ๒,๐๐๐ - - ๒,๐๐๐ - 
รวมงบประมาณ ๒,๐๐๐ - - ๒,๐๐๐ - 

 

 ๖.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
๑. หลักสูตรสถานศึกษา 
๒. หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๓. หลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๔. หลักสูตรสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัย 

๑. การส ารวจ 
๒.การสอบถาม 

๑. การส ารวจ 
๒.การสอบถาม 

 

 ๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑. โรงเรียนบ้านทับกี่มีหลักสูตรสถานศึกษา  หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และความต้องการของ
ท้องถิ่น 

 ๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนที่สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษา 

  (ลงชื่อ)                              ผู้เสนอโครงการ       (ลงชื่อ)                               ผู้เสนอโครงการ                           

           (นางสมลักษณ์   วิบูลย์ค า)                                     (นางสาวสุดารัตน์  สหีะวงศ์)                                                                                                          
    ต าแหน่ง ครู คศ.๓  โรงเรยีนบ้านทับก่ี                      ต าแหน่ง ครู คศ.๑  โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 (ลงชื่อ)                               ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)                               ผู้เสนอโครงการ                                                    

           (นางสาวมยุรี  เหมสทุธิ)                                         (นางสาวพิชญ์มณฑ์  สีหะวงศ์                                                                        
     ต าแหน่ง ครู คศ.๒  โรงเรยีนบ้านทับก่ี                ต าแหน่ง ครู คศ.๑  โรงเรียนบ้านทับกี ่                   
 
 
                                (ลงชื่อ)                            ผู้อนุมัติโครงการ 
                                             (นายศฤงคาร   หล้ากันหา)  
                                    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับก่ี 

 
 



 
 
โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ(NT,O-Net) ตามแนวทาง PLC 
แผนงาน  งานบริหารวิชาการ 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๑ 
สนองผลผลิตหลักที่ ๑ , ๒๑,  ๒๒, ๒๓  
สนองกลยทุธ์ที่      ๑  
ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑. นางสาวมยุรี เหมสุทธิ 
   ๒. นางสาวณัฐฐาภรณ์   กุลแจ่ม 
   ๓. นายมนัญชัย   กันเจิม 
   ๔. นางสาวสดุารัตน์  สีหะวงษ์                

๕.นางสาวพิชญ์มณฑ์  สีหะวงศ์ 
๖.นายนิธวัฒน์   ค าทะเนตร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านบ้านทับกี ่
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
............................................................................................................................. ................ 

๑.  หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เลย เขต ๓  มีนโยบายเร่งรัดและต้องพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ทุก
ระดับชั้นเรียน   เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์  การเรียนรู้อย่างมีเหตุผล เป็นการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
 จากการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน  มีผลการ
เรียนต่ ากว่าเป้าหมาย  โรงเรียนจึงจัดวางแผนเพ่ือพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดไว้ 

 

๒. วัตถุประสงค์   
๒.๑ ผลผลิต(Outputs) 

  ๑. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาษาไทย 
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศิลปะ พลศึกษาและสุขศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

๒.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียนตามความสามารถ ความสนใจ และความถนัด 
๒.๒ ผลลัพธ์(Outcomes) 

  ๑.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น 
  ๒ .  นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความสามารถ ความสนใจ และความถนัด 

 

๓. เป้าหมาย   
ด้านปริมาณ 

 ๑. ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓ 



 ๒. คะแนนเฉลี่ยร้อยละของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓ 
 ๓. คะแนนเฉลี่ยร้อยละของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓ 

๔. คะแนนเฉลี่ยร้อยละของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
          เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓ 

 ๕. คะแนนเฉลี่ยร้อยละของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓ 
 ๖.คะแนนเฉลี่ยทักษะด้านค านวณ ป.๓ เพ่ิมข้ึนร้อยละ  ๓ 
 ๗.คะแนนเฉลี่ยทักษะด้านภาษา ป.๓ เพ่ิมข้ึนร้อยละ  ๓ 
 ๘.คะแนนเฉลี่ยทักษะด้านมีเหตุผล ป.๓ เพ่ิมข้ึนร้อยละ  ๓ 
   

ด้านคุณภาพ 
  ๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น 
  ๒. นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ความสามารถ ความสนใจ และความถนัด  

  ๓. โรงเรียนมีแผนกลยุทธ์  กิจกรรม โครงการเพ่ือการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์   
ทางการเรียนที่ชัดเจน มีรูปแบบและกิจกรรมที่หลากหลาย ตลอดจนมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 
  ๔. โรงเรียนมีฐานข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลและ
สารสนเทศเพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

       ๕. โรงเรียนมีระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานที่ชัดเจน 
 

๔. กิจกรรม   
๑. วางแผนการเตรียมงาน/การวางแผนการจัดกิจกรรม 

 ๒.ด าเนินโครงการ 
 ๓. ประเมินผลโครงการ 
 

๕. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
วิธีด าเนินงาน/ 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
ระยะเวลา 

สถานที่
ปฏิบัติ 

ค่าใช้จ่าย
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 
๑ 
จัด
กิจกรรม 
PLC 

๑.จัดให้มีการวิเคราะห์นักเรียน  ประเมินผลการเรียนรู้
ระหว่างเรียน และปลายปี 
๒.  จัดให้นักเรียนชั้น ป.๓,ป.๖,และ ม.๓ ได้รับการ
ประเมินผล (Pee O-net) 

ต.ค.๖๒ 
มี.ค.๖๓ 

โรง
เรียนฯ 

๓,๐๐๐ ครูผู้สอน 

กิจกรรมที่ 
๒ 
สรุป
ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการ
เรียน 
 

๑.เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

มี.ค.๖๓ โรง
เรียนฯ 

๓,๐๐๐ นางสาวมยุรี  
เหมสุทธิ 
 



 
๖. งบประมาณ       เงินอุดหนุนรายหัว  ๖,๐๐๐   บาท 

  ที ่ รายการกิจกรรม งบประมาณ หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 

๑. กิจกรรมที่ ๑ 
การประเมินผลการเรยีนรู ้

๓,๐๐๐ - - ๓,๐๐๐ - 

๒ กิจกรรมที่ ๒ 
สรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

๓,๐๐๐   ๓,๐๐๐  

รวมงบประมาณ ๖,๐๐๐  - ๖,๐๐๐ - 
๗.  การวัดและประเมินผล   

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
นักเรียนต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ
เพ่ิมสูงขึ้น เฉลี่ยร้อยละ  ๓ 

 
ตรวจสอบ 

 
ปพ.๕ 
แบบทดสอบ/ชิ้นงานนักเรียน 

ผลลัพธ์ 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้เฉลี่ยตามเกณฑ์ 

 
ตรวจสอบ 

 
ปพ.๕ 
แบบทดสอบ/ชิ้นงานนักเรียน 

 

๘. ผลคาดว่าจะได้รับ     
๑.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ   เพ่ิมสูงขึ้น 
๒.นักเรียนมีทักษะ  กระบวนการในการเรียนรู้  แสวงหาความ  สร้างองค์ความรู้อย่างยั่งยืน 
๓.ครูมีนวัตกรรมในการพัฒนาการเรียนการสอน 

 
(ลงชื่อ)                                        ผู้เสนอโครงการ      (ลงชื่อ)                           ผู้เสนอโครงการ                                                       

(นางสาวมยุรี  เหมสุทธิ)                                         (นางสาวณัฐฐาภรณ์  กุลแจ่ม)   
ต าแหน่ง ครู คศ.๒  โรงเรียนบ้านทับกี่                              ต าแหน่ง ครู คศ.๓ โรงเรยีนบ้านทับก่ี 
 
(ลงชื่อ)                                        ผู้เสนอโครงการ      (ลงชื่อ)                           ผู้เสนอโครงการ                                                       

(นายมนัญชัย  กันเจิม)                                         (นางสาวพิชญ์มณฑ์  สีหะวงศ์)   
ต าแหน่ง ครู ผู้ช่วย  โรงเรียนบ้านทับกี่                              ต าแหน่ง ครู คศ.๑ โรงเรยีนบ้านทับก่ี 
 

(ลงชื่อ)                                  ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)      ผู้เสนอโครงการ 
          (นางสาวสุดารัตน์  สหีะวงษ์)                             (นายนิธวัฒน์  ค าทะเนตร) 
ต าแหน่ง  ครู ค.ศ.๑ โรงเรียนบ้านทับกี่                  ต าแหน่ง ครู ผู้ช่วย  โรงเรียนบ้านทับกี่                               
                                         (ลงชื่อ)                                  ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                     (นายศฤงคาร   หล้ากันหา)  
                                         ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 



 

 

โครงการ  การพัฒนาจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยของภาคอีสาน  
   ดนตรี – นาฎศิลป์(วงโปงลางทับกี่สะออน) 
แผนงาน  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 
สนองกลยุทธ์ที่   ๓ 
มาตรฐานที่  ๕   ตัวบ่งชี้ท่ี   ๕.๖ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ,นางสมลักษณ์  วิบูลย์ค า,นางสาววิไล  ศิริ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
…………………………………………………………………………………………………… 
๑.หลักการและเหตุผล    
 การสร้างจิตส านึกความเป็นไทยให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความเป็นชาติไทย สิ่งที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ 
การได้เรียนรู้ในด้านดนตรี นาฏศิลป์  เพราะดนตรี นาฏศิลป์ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของบรรพบุรุษไทยโดยได้ผสมผสาน ภูมิปัญญาไทยของภาคอีสานไว้อย่างกลมกลืนและชาญฉลาด เมื่อ
นักเรียนได้เรียนรู้ถึงความเป็นมา รู้คุณค่าและเกิดทักษะทางด้านดนตรี นาฏศิลป์  ท าให้เกิดความซาบซึ้งรักและ
หวงแหนเกิดการอนุรักษ์สืบทอดมรดกอันล้ าค่าทางดนตรี นาฏศิลป์จากบรรพบุรุษให้ยั่งยืนสืบไปในสังคมไทย
และชาติไทย เป็นการด าเนินการในการสร้างจิตส านึกของความเป็นไทยและการพัฒนาคุณธรรมเพ่ือการปลูกฝัง
พัฒนาคุณภาพนักเรียนไทยให้มีส านึกความเป็นไทย มีสุนทรียะทางด้านอารมณ์ไม่ข้องเกี่ยวและห่างไกลจากยา
เสพติด   รวมทั้งรักและหวงแหนในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแสดงถึงความ
เป็นชาติไทย โดยคาดหวังผลส าเร็จของการด าเนินงานว่าจะสามารถปลูกฝังจิตส านึกความเป็นไทยให้แก่นักเรียน 
เกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของดนตรีนาฏศิลป์ พ้ืนบ้านของภาคอีสาน อันจะส่งผลถึงความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของ
สังคมไทยสืบไป  
๒.วัตถุประสงค ์
          ๑.  เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกความเป็นไทยให้เด็กและเยาวชน  ตระหนักถึงความเป็นชาติไทย 
       ๒.  เพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางด้านดนตรีไทยและทางด้านนาฏศิลป์พื้นบ้านให้แก่นักเรียน 
 ๓.  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษาในการส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์
พ้ืนบ้าน 
           ๔.  เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เวลาว่างในช่วงเวลาต่าง ๆ ให้เป็น ประโยชน์ได้  
            ๕.  เพ่ือให้นักเรียนสามารถเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประจ าชาติให้ยังคงอยู่ต่อไปได้ 
            ๖.  เพ่ือสานต่อกิจกรรมชมรมนาฏศิลป์ของโรงเรียน 
๓. เป้าหมาย 

๓.๑ เชิงปริมาณ 
  ๑. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา   ร้อยละ   ๘๐  ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์พื้นบ้าน 
  ๒. นักเรียน ครู  ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา  ร้อยละ  ๘๐  มีความพึงพอใจในโครงการ 



  
๓.๒ เชิงคุณภาพ 

๑.นักเรียนสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย (วงโปงลาง) สอดประสานร่วมกับการแสดงนาฏศิลป์ 
ไทยภาคอีสานได้อย่างสุนทรีและสวยงาม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมของโรงเรียนบ้านทับกี่และชุมชน
สืบไป 
  ๒.นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมการพัฒนาจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ไทยของภาคอีสาน 
  ๓.โรงเรียนบ้านทับกี่เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและมีสื่อการสอน เครื่องดนตรีที่หลากหลาย 
๔.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
๑ 
๒ 
๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔ 

 เสนอโครงการเพ่ือขอการอนุมัติ 
ประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการ 
ด าเนินการตามโครงการ 
  -เสนอโครงการต่อ อบต.อิปุ่ม 
-จัดซื้อ–จัดหาครุภัณฑ์-จัดหา/ยืม
ครภุัณฑ์ดนตรี วิทยากรผู้มีความ
เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย  
  -กิจกรรมการเรียนการสอน/ฝึกซ้อม 
  -กิจกรรมชุมนุมนาฎศิลป์ 
  -กิจกรรมวันส าคัญ 
   -กิจกรรมแข่งขันศิลปะหัตถกรรม 
ประเมินและติดตามผล 
สรุปและรายงานผล 

เม.ย. –พ.ค.๖๒ 
พ.ค.๖๒ 

พ.ค.๖๒ –ธ.ค.๖๒ 
มิ.ย.๖๒ 
ก.ค. ๖๒ 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 

ธ.ค.๖๒ 
มี.ค.๖๓ 
มี.ค.๖๓ 

ร.ร.บ้านทับกี่ 
 
 

อบต.อิปุ่ม 
ร.ร.บ้านทับกี่ 

 
 
 
 
 

สพป.เลย.๓ 
ร.ร.บ้านทับกี่ 

นายอภิเชษฐ์   ป้านภูมิ 
 
นายศฤงคาร หล้ากันหา 
นายอภิเชษฐ์   ป้านภูมิ 
 
 
 
วิทยากร 
 
 
 
นายอภิเชษฐ์   ป้านภูมิ 

๕.งบประมาณ   งบประมาณทั้งสิ้น    ๕๐,๐๐๐      บาท   ร.ร.บ้านทับกี่    ๑๐,๐๐๐   บาท  ขอสนับสนุนจาก 
อบต.อิปุ่ม    ๕๐,๐๐๐    บาท  

  ที ่ รายการกิจกรรม งบประมาณ หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 

๑. ค่าจัดซื้อชุดการแสดง/เครื่องดนตรี
ไทยพ้ืนบ้าน (วงโปงลาง)    

๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐ - 

๒. รายการวัสดุประเภทเครื่องแต่ง
กาย เครื่องประดับ และอุปกรณ์  
นาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน  

๑๐,๐๐๐   ๑๐,๐๐๐  

๓ ค่าตอบแทนวิทยากร      
๔ ค่าจัดกิจกรรมในการฝึกซ้อมดนตรี

และนาฏศิลป์ 
     

๕ อ่ืนๆ      
รวมงบประมาณ ๖๐,๐๐๐ - - ๖๐,๐๐๐ - 



 
 

รายการวัสดุประเภทเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ และอุปกรณ์  นาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน 
ล าดับที่ รายการ ราคาหน่วยละ จ านวน เป็นเงิน 

๑ ผ้าแพรวา ๒๐๐ ๘ ผืน ๑,๖๑๐ 
๒ เสื้อคอกลมแขนสั้น มีกระเป๋า(ผ้ามัน) ๒๐๐ ๔ ผืน ๘๐๐ 
๓ กางเกงม่อฮ่อม ๓๐๐ ๔ ผืน ๑,๒๐๐ 
๔ ผ้านุ่งอีสาน ๒๕๐ ๘ ผืน ๒,๐๐๐ 
๕ เกาะอก ๒๕๐ ๑๐ ผืน ๒,๕๐๐ 
๖ ต่างหู สร้อย ๒๕๐ ๘ คู ่ ๒,๐๐ 
๗ เข็มขัด ๒๐๐ ๘ เส้น ๑,๖๑๐ 
๘ ข้อมือ ๑๐๐ ๘ คู ่ ๘๐๐ 
๙ ข้อเท้า ๑๐๐ ๘ คู ่ ๘๐๐ 

๑๐ ดอกไม้   ๕๐๐ 
๑๑ ตะกร้า ๒๐๐ ๘ ใบ ๑,๖๑๐ 
๑๒ กระติบข้าว ๑๕๐ ๘ ใบ ๑,๒๐๐ 
๑๓ กะลา ๑๐๐ ๘ คู ่ ๘๐๐ 

 รวมเป็นเงิน ๑๔,๖๑๐ 
 

๖.การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ การวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและใช้ประเมิน 
๑. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล  
ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา   ร้อยละ   
๘๐  ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ในด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์
พ้ืนบ้าน 
๒. นักเรียน ครู  ผู้ปกครอง กรรมการ
สถานศึกษา  ร้อยละ  ๘๐  มีความพึง
พอใจในโครงการ 
๓.ความรู้และทักษะขั้นพ้ืนฐานใน 
การแสดงนาฏศิลป์พ้ืนเมืองของ
นักเรียนชมรมนาฏศิลป์ 
 

- สังเกต  ทดสอบ 
 
 
-     สังเกต  ทดสอบ 

- การปฏิบัติจริง 
 
 
-     การปฏิบัติจริง  



 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. นักเรียนในโรงเรียนตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของการอนุรักษ์นาฏศิลป์พ้ืนเมือง 
๒.  นักเรียนมีความอดทนในการปฏิบัติกิจกรรม การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ข้อง 

เกี่ยวและห่างไกลยาเสพติด 
      ๓.นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทยพ้ืนบ้าน ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมประจ า
ภาคที่เป็นการละเล่นพ้ืนบ้านให้คงอยู่และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ของภาคอีสาน       
     ๔. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และมีสื่อดนตรีที่หลากหลายและเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 

 ๕.  นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนางาน สร้างสรรค์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น จนสามารถปฏิบัติ
สร้างสรรค์งานดนตรีไทย (วงโปงลาง) และการแสดงนาฏศิลป์ ได้อย่างสุนทรีและสอดคล้องกับบริบททาง
ศิลปวัฒนธรรมประจ าชาติสืบต่อไป 

 
   (ลงชื่อ)…………....................……….ผู้เสนอโครงการ     (ลงชื่อ)..........................................ผู้เสนอโครงการ                
           (  นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ)           (นางสมลักษณ์   วิบูลย์ค า) 
          ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านทับกี่                            ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
                           (ลงชื่อ)..........................................ผู้เสนอโครงการ 
                                          (นางสาววิไล  ศิริ) 

ครู พี่เลี้ยงเด็กพิเศษ 
 

                           (ลงชื่อ)……………………...........…………ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
โครงการ     การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
แผนงาน  งานบริหารวิชาการ      
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่   ๑         
สนองผลิตหลักท่ี           ๑,๒๑ ๒๒,๒๓ 
สนองกลยุทธ์ที่  ๒ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑.  นางสมลักษณ์ วิบูลย์ค า  ประธานโครงการ  
   ๒.  นางสาววิไล   ศิริ          กรรมการ 
   ๓.  นางสาวรัชธิดา สุโพธิ์ขัน    กรรมการและเลขานุการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒  
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
ในสภาพปัจจุบัน ประเทศไทยก าลังมุ่งพัฒนาให้ทัดเทียมกับนานาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง การศึกษา ซึ่งในแต่ละด้านจะสามารถพัฒนาได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับศักยภาพของประชากร
ภายในประเทศ ซึ่งจะเห็นได้ว่าระบบการศึกษามีส่วนส าคัญที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนา ดังนั้นหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา จึงได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาอย่างมากมาย ทั้งนี้ก็เพ่ือจะพัฒนาคน
ไทยให้มีศักยภาพ ประเทศก็จะได้รับการพัฒนาไปด้วย และจากอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน การจัดการเรียนการ
สอน  ยังไม่เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพเท่าที่ควร  เนื่องจากโรงเรียนได้สร้างรั้วกั้นตนเองออกจาก 
ชุมชน สังคมและธรรมชาติรอบตัว วิธีการเรียนการสอนมุ่งเน้นการถ่ายทอดเนื้อหาวิชามากกว่าการเรียนรู้จาก
สภาพจริง การได้ปฏิบัติจริงและมองข้ามภูมิปัญญาท้องถิ่นไปอย่างสิ้นเชิง ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้ที่สืบ
ทอดกันมานานเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ควรแก่การศึกษาและ สืบทอด อนุรักษ์  สนับสนุนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ อันจะก่อ
เกิดประโยชน์ในหลายๆด้านด้วยกัน ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชน
แห่งการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ๑๗ ระบุว่า สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น ตาม
ตัวบ่งชี้ที่  ๑๗.๒ ระบุว่าจะต้อง สนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท า
หลักสูตรระดับสถานศึกษา  
 ดังนั้นผู้จัดโครงการจึงได้เล็งเห็นความส าคัญในจุดนี้  จึงได้จัดท าโครงการ การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
สู่การเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพขึ้นมา  เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการ กระบวนการจากภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่าง
แท้จริงและสามารถใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้  
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
๒.๑ ผู้เรียนรักและหวงแหน เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.๒ ผู้เรียนมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.๓ เพ่ือส่งเสริมครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.๔ เพ่ือให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 



 
 
๓.   เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 

๑.นักเรียนของโรงเรียนบ้านทับกีร่้อยละ  ๑๐๐   ได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ในชุมชน 

๒.ข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนบ้านทับกี่ร้อยละ ๙๐  
          จัดการเรียนรู้ โดยใชแ้หล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  

๓. นักเรียน  ครู  กรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  มีความพึงพอใจร้อยละ  ๘๐ 
ด้านคุณภาพ 
๑.นักเรียนของโรงเรียนบ้านทับกี่  ได้มีการเรียนรู้ที่แปลกใหม่ ช่วยส่งเสริมทักษะ 

ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติอย่างแท้จริง 
๒.  ครูและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
๓.  นักเรียนของโรงเรียนบ้านทับกี่  ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจาก 
     การเรียนรู้ คิดแก้ปัญหาได้เหมาะสม 
 

๔.  กิจกรรมและการด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน                     
๑.   ประชุมคณะครู 
๒.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
๓.  ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ 
๔.  ด าเนินตามขั้นตอนแต่ละกิจกรรม 
     ๔.๑ การส ารวจศึกษาแหล่งเรียนรู้
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 
      ๔.๒  การพานักเรียนไปศึกษาแหล่ง
เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 
      ๔.๓  การเชิญวิทยากรในท้องถิ่นมา
สอนนักเรียน 
     ๔.๔  การจัดการเรียนการสอนของ
ครูโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๕.  ติดตาม    ประเมินผล 
๖.  สรุปรายงานผล 

 
 

พ.ค.๖๒ 
พ.ค.๖๒ 
พ.ค.๖๒                       

พ.ค. ๖๒ – มี.ค.๖๓ 
มิ.ย.  ๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.๖๒ – มี.ค.๖๓ 
ต.ค.๖๒ – มี.ค.๖๓ 

 
 
 

 
 

ผู้บริหาร 
ผู้บริหาร 

นางสมลักษณ์  วิบูลย์ค าและคณะครู 
นางสมลักษณ์  วิบูลย์ค าและคณะครู 

 

 



 
 
๕. งบประมาณ   

เงินงบประมาณ  ภาคเรียนที่  ๑/๒๕๖๒   จ านวน    ๑๐,๐๐๐    บาท 
    ภาคเรียนที่  ๒/๒๕๖๒   จ านวน    ๑๐,๐๐๐    บาท 
 เงินนอกงบประมาณ ………………-………………..บาท 
    รวม…………๒๐,๐๐๐……………….บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการกิจกรรม งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืน ๆ 
๑. 

การส ารวจศึกษาแหล่งเรียนรู้
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ชุมชน 

- - - - - 

๒. การพานักเรียนไปศึกษา
แหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในชุมชนจัดหา
ครุภัณฑ์ 

๑๕,๐๐๐ - - ๑๕,๐๐๐ - 

๓. การเชิญวิทยากรในท้องถิ่น
มาสอนนักเรียน 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ - - - 

๔. การจัดการเรียนการสอนของ
ครูโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- - -  - 

รวมงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ - 
 

๖.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
- นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ได้เรียนรู้เกี่ยวกบั 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- จ านวนครูร้อยละ ๙๐ ที่จัดการเรียนจากแหล่ง

เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนของนักเรียน 
    นักเรียน ผู้ปกครอง ครู ร้อยละ ๘๐ มีความพึง
พอใจ 

-การส ารวจ 
-การตรวจผลงาน 
 
 
 
 

-แบบบันทึกการส ารวจ 
-  บันทึกกิจกรรมการเรียนรู้กับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-  แบบบันทึกตรวจผลงาน
นักเรียน 

 

 
 
 
 



 
 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

โรงเรียนและชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถร่วมมือกันพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ
และเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้ที่สนใจอีกท้ังแหล่งเรียนรู้มีจ านวนเพียงพอต่อการให้บริการและมีผู้สนใจเข้ารับ
บริการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 

 
(ลงชื่อ)                                ผู้เสนอโครงการ           (ลงชื่อ)                          ผู้เสนอโครงการ                           

        (นางสมลักษณ์ วิบูลย์ค า)                                           (นางสาววิไล ศิร)ิ                                                                                                          
 ต าแหน่ง ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านทับกี่                        ต าแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ  โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 

(ลงชื่อ)                      ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวรัชธิดา สุโพธิ์ขันธ) 
ต าแหน่ง ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านทับกี่ 

 
                        (ลงชื่อ)                              ผู้อนุมัติโครงการ 
                                              (นายศฤงคาร  หล้ากันหา)  
                                  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
โครงการ   ศึกษาเรียนรู้แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
แผนงาน   จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลุ่มงาน   วิชาการ 
สนองกลยุทธ์หลักที่  ๒ 
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด  มาตรฐานที่ ๓ ตัวชี้วัดที่  ๓.๑ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายพิเชษฐ์ วิบูลย์ค า,นางสาวพิชมณฑ์  สีหะวงศ์,นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ 
                                          นางอัญชลี แก้วย้อย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านทับกี่  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
............................................................................................................................................ ................ 

๑. หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาองค์ความรู้ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทุก ๆด้าน
ของผู้เรียนที่ยั่งยืนนั้น กิจกรรมการเรียนการสอนนับว่ามีส่วนส าคัญอย่างยิ่ง เพราะกิจกรรมการเรียนการสอนเป็น
ตัวแปรส าคัญที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดเจตคติ  ทัศนคติ ที่เอ้ือต่อการเรียนท าให้เกิดองค์ความรู้ เป็นแนวทางพัฒนา
ต่อ ๆ ไป กิจกรรมการเรียนกรสอนที่ดีนั้น จะต้องขึ้นอยู่กับผู้เรียน  ผู้สอน  บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อม  ขณะท า
กิจกรรม   อาจเป็นกิจกรรมในห้องเรียน   โรงเรียน   ชุมชน  การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในที่ต่าง ๆ เป็นต้น หาก
สถานศึกษามีนโยบาย  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ครอบคลุมทุกด้าน  ทุกกิจกรรมแล้ว ก็จะส่งผลให้
ผู้เรียนได้รับประโยชน์มากที่สุด 
 ดังนั้นการจัดทัศนศึกษาสู่แหล่งเรียนรู้ในที่ต่าง ๆ จะเป็นการเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนได้ศึกษาจากแหล่ง
เรียนรู้ที่เป็นของจริง  อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาความรู้  ความคิดและการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
ต่อไป   โรงเรียนบ้านทับกี่  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต ๓ จึงได้จัดโครงการ ทัศนศึกษาสู่แหล่งเรียนรู้
ขึ้น 
 

๒. จุดประสงค์ 

 ๑. เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรมีโอกาสได้ศึกษาดูงานหน่วยงานทางการศึกษาและสถานที่ที่เป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านต่างๆ 
 ๒.  เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรเกิดการพัฒนาตนเองและน ามาสู่กระบวนการพัฒนาการเรียนการสอน
ต่อไป  
 ๓. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียน เกิดความรัก  ความสมัครสมาน สามัคคีในหมู่คณะ 
 

๓.   เป้าหมาย 

 ๑. คณะครู และนักเรียนระดับชั้นอนุบาล  - มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านทับกี่   ร้อยละ ๗๐ 
 ๒. นักเรียน  ครู  ร้อยละ  ๘๐  มีความพึงพอใจ   



 
๔. กิจกรรมและการด าเนินการ 

 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

๑ ประชุมวางแผนจัดท าโครงการ (P) 
 

พ.ค.๖๒ ร.ร.บ้านทับกี่ นายพิเชษฐ์ วิบูลย์ค า 
นายอภิเชษฐ์ ป้านภูมิ 
นางสาวพิชมณฑ์ สีหะวงศ์ 

๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ(P) พ.ค.๖๒ ร.ร.บ้านทับกี ่ นายศฤงคาร หล้ากันหา 
๓ ด าเนินงานตามโครงการ 

๓.๑ ระดับอนุบาล  
๓.๒ ระดับ ป.๑-๓ 
๓.๓ ระดับชั้น ป.๔ – ๖ 
 
๓.๔ ระดับชั้น ม.๑-๓ 
                                         ฯ 

มิ.ย.๖๒– 
 

มี.ค.๖๒ 
 
 

๒๓-๒๔ 
ก.พ.๖๓ 

 
จ.สุโขทัย 
  
 
 
จ.เลย 
 

นายพิเชษฐ์ วิบูลย์ค า 
นางอัญชลี  แก้วย้อย 
นางสาวพิชมณฑ์  สีหะ
วงศ ์
นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ 

๔ การวัดและประเมินผล มี.ค.๖๓  นางสาวพิชมณฑ์  สีหะ
วงศ ์

๕ รายงานผลโครงการ มี.ค.๖๓  นางสาวพิชมณฑ์  สีหะ
วงศ ์

 
๕.งบประมาณ  งบเงินอุดหนุน  จ านวน  ๒๐,๐๐๐   บาท   เงินเรียนฟรี  ๑๕  ปี อย่างมีคุณภาพ จ านวน  
๓๕,๐๐๐  บาท  เงินบริจาค  ๔๐,๐๐๐  บาท   รวมทั้งสิ้น   ๙๕,๐๐๐    บาท 
  

  ที ่ รายการกิจกรรม งบประมาณ หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 

๑. ค่าพาหนะ ๕๒,๐๐๐ ๕๒,๐๐๐ -  - 
๒ ค่าอาหาร ๒๕,๐๐๐  ๒๕,๐๐๐   
๓ ค่าเข้าชมสถานท่ี ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐    
๔ ค่าที่พัก ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐    
๕ ค่าประกันชีวิต ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐    

รวมงบประมาณ ๙๕,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐  - 
 
 
 
 
 



 
๖.การวัดและประเมินผลโครงการ 

ที ่
 

ตัวบ่งชี้ 
 

วิธีการประเมิน 
 

เครื่องมือการประเมิน 
 

๑ คณะครู และนักเรียนระดับชั้นอนุบาล  - 
มัธยมศึกษาปีที่  ๓ โรงเรียนบ้านทับกี่   
ร้อยละ ๗๐ 

-นับจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม -บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

๒ นักเรียน  ครู  ร้อยละ  ๘๐  มีความพึง
พอใจ    

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

๗.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑. บุคลากรและนักเรียนมีโอกาสได้ทัศนศึกษาดูงานหน่วยงานทางการศึกษาและสถานที่ที่เป็นแหล่ง 
                    เรียนรู้ด้านต่างๆ 
 ๒. บุคลากรและนักเรียน เกิดการพัฒนาตนเองและน ามาสู่กระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป  
 ๓. บุคลากรและนักเรียน เกิดความรัก  ความสมัครสมาน สามัคคีในหมู่คณะ 
                    
  (ลงชื่อ)                              ผู้เสนอโครงการ       (ลงชื่อ)                               ผู้เสนอโครงการ                           

           (นายพิเชษฐ์ วิบูลย์ค า)                                             (นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ)                                                                                                          
    ต าแหน่ง ครู คศ.๓  โรงเรยีนบ้านทับก่ี                      ต าแหน่ง ครู ค.ศ.๑ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 

  (ลงชื่อ)                              ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)   ผู้เสนอโครงการ                             

           (นางสาวพิชมณฑ์  สีหะวงศ์)                             (นางอัญชลี  แก้วย้อย)           
    ต าแหน่ง ครู คศ.๑  โรงเรยีนบ้านทับก่ี                      ครู ค.ศ.๓ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 

              

                                (ลงชื่อ)                            ผู้อนุมัติโครงการ 
                                             (นายศฤงคาร   หล้ากันหา)  
                                    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับก่ี 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ชื่อโครงการ   พัฒนาห้องสมุด  ๓  ดี   
แผนงาน   จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์ที่   ๒ 
สนองมาตรฐานที่  ๑ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวพิชมณฑ์  สีหะวงศ์,นายมนัญชัย    กันเจิม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา  ๒๕๖๒  
 

๑.หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนเป็นองค์กรทางการศึกษาที่ส าคัญท่ีสุดในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน แนวคิดการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนจึงเป็นความส าคัญสูงสุดในการปฏิบัติงานของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา
โรงเรียนในท้องถิ่นชนบทซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่มักด้อยโอกาสในการได้เข้าเรียน ในโรงเรียนที่มีคุณภาพ 
 กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนักในความส าคัญดังกล่าว  
จึงก าหนดนโยบายการพัฒนา “โรงเรียนคุณภาพ” ในท้องถิ่นชนบทเพ่ือให้มีความเพียบพร้อมที่จะเป็นต้นแบบ 
หรือศูนย์สาธิตการให้บริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ตลอดจนเป็นศูนย์รวม หรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของ
ชุมชน  ท าให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ เชื่อมั่นและศรัทธาในการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
และไม่จ าเป็นต้องส่งบุตรหลานไปเรียนในเมือง น าไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง โดยโรงเรียนและชุมชน
สามารถจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์บริการและเชื่อมความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ได้คัดเลือกโรงเรียนบ้านทับกี่  ต าบล       อิปุ่ม 
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นโรงเรียนดีประจ าต าบล  โดยก าหนดให้โรงเรียนพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐาน  ได้แก่  การ
พัฒนาสื่อ จัดหาสื่อวัสดุ อุปกรณ์และจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้เพ่ือการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะโครงการห้องสมุด ๓  ดี  จึงเกิดขึ้น  เพ่ือรวมใจเด็กไทย และคนไทยทุกคน  อ่าน
หนังสือให้ครบ  ๖๑   ล้านเล่มเพ่ือรวมพลังอันยิ่งใหญ่   ร่วมใจถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  ในปีมหามงคลสืบต่อไป 
 

๒.วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นชนบทให้เป็น “โรงเรียนคุณภาพ” มีความพร้อมและความ 

เข้มแข็งทั้งทางด้านวิชาการ อาชีพ และการพัฒนาสุขภาพอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนอย่างมี
คุณภาพ เป็นศูนย์พัฒนาครูส าหรับโรงเรียนต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียง และมีกิจกรรมบริการชุมชน 

๒. เพ่ือเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพส าหรับนักเรียนในท้องถิ่นชนบท 
๓. เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน น าไปสู่ความเข้มแข้งของโรงเรียนและรองรับการกระจายอ านาจ 
 ๔.  เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  รักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  และเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ตลอดชีวิต 



 
๓.เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  ๑. นักเรียนโรงเรียนบ้านทับกี่ ร้อยละ ๑๐๐ ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านในห้องสมุด ๓ ดี   
  ๒.  ครูและบุคลากรในโรงเรียนร้อยละ   ๑๐๐   เข้าใช้บริการห้องสมุด ๓ ดี 
  ๓.  ชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมห้องสมุด  ๓  ดี  น าไปสู่ความเข้มแข็งของโรงเรียน  
       ๔. นักเรียน  ครู  ผู้ปกครอง  กรรมการสถานศึกษา  ร้อยละ  ๘๐   มีความพึงพอใจ 
 เชิงคุณภาพ 

 โรงเรียนบ้านทับกี่  มีความพร้อมและความเข้มแข็งท้ังทางด้านวิชาการ  อาชีพ และ 
การพัฒนาสุขภาพอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนอย่างมีคุณภาพ เป็นศูนย์พัฒนาครูส าหรับ
โรงเรียนต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียง และมีกิจกรรมบริการชุมชน 
๔.กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑.การวาง
แผนการ
ด าเนินงาน 

๑. ประชุมคณะครู 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการอ่าน 
๓. จัดท าคู่มือการด าเนินงานส่งเสริมการอ่าน 

พ.ค. ๖๑ 
พ.ค. ๖๑ 
พ.ค. ๖๑ 

นายศฤงคาร  หล้ากันหา 
นางสาวพิชมณฑ์  สีหะวงศ์ 

นายมนัญชัย  กันเจิม 

๒.จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน 
 
 
 
 
 
 
 

- กิจกรรม  วางทุกงาน  อ่านทุกคน 
- กิจกรรมการเล่านิทาน 
- กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ 
- กิจกรรมจัดนิทรรศการ/เรียนรู้ได้ 
  ด้วยป้ายนิเทศและข่าว 
-  กิจกรรมยอดนักอ่าน/บันทึก 
   ความรู้ที่ได้จากการอ่าน 
- กิจกรรมค้นคว้าหาความรู้ทางInternet 
- กิจกรรมตอบปัญหาจากสารานุกรม 
- กิจกรรมสอนการใช้ห้องสมุด 
- กิจกรรมค่ายเยาวชนรักการอ่าน 
- กิจกรรมการให้ความรู้ทาง 
  โทรทัศน์และแถบบันทึกเสียง 
- กิจกรรมการประกวดเกี่ยวกับการอ่าน  
- กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ 
- กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด   
- กิจกรรมปรับปรุงระบบยืมหนังสือ 

มิ.ย.๖๒ – มี.ค.๖๓ 
มิ.ย.๖๒ – มี.ค.๖๓ 
มิ.ย.๖๒ – มี.ค.๖๓ 
มิ.ย.๖๒ – มี.ค.๖๓ 
มิ.ย.๖๒ – มี.ค.๖๓ 
มิ.ย.๖๒ – มี.ค.๖๓ 
มิ.ย.๖๒ – มี.ค.๖๓ 
มิ.ย.๖๒ – มี.ค.๖๓ 
มิ.ย.๖๒ – มี.ค.๖๓ 
มิ.ย.๖๒ – มี.ค.๖๓ 
มิ.ย.๖๒ – มี.ค.๖๓ 
มิ.ย.๖๒ – มี.ค.๖๓ 
มิ.ย.๖๒ – มี.ค.๖๓ 
มิ.ย.๖๒ – มี.ค.๖๓ 
มิ.ย.๖๒ – มี.ค.๖๓ 
มิ.ย.๖๒ – มี.ค.๖๓ 
มิ.ย.๖๒ – มี.ค.๖๓ 

นางสาวพิชมณฑ์  สีหะวงศ์ 
นายมนัญชัย  กันเจิม 

๓.กิจกรรมพัฒนา
ปรับปรุงห้องสมุด 

-ปรับปรุงระบบสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
๑.คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูล 

มิ.ย.๖๒ – มี.ค.๖๓ นางสาวพิชมณฑ์  สีหะวงศ์ 
 



๒.เครื่องปริ้นเตอร์ 
๔.  ประเมิน/
สรุป/รายงาน 

-  ประเมิน/สรุป/รายงาน  ทุกกิจกรรมที่ได้
จัดเป็นสรุปโครงการรักการอ่าน  สานสู่ฝัน 

มิ.ย.๖๑ – มี.ค.๖๒ 
 

นางสาวพิชมณฑ์  สีหะวงศ์ 
นายมนัญชัย  กันเจิม 

๕.งบประมาณ 
 ขอสนับสนุนงบประมาณโครงการ      อุดหนุน  ๓๐,๐๐๐   บาท  เงินบริจาคสมทบ    ๑๔,๐๐๐   บาท          
ตามรายละเอียดดังนี้  ถั๋วจ่ายในโครงการ 

ชื่อกิจกรรม / โครงการ จ านวน ปริมาณ/หน่วย รวม 
- กิจกรรมวางทุกงาน  อ่านทุกคน    - - - 
- กิจกรรมการเล่านิทาน   
   งบสนับสนุนของรางวัล,เกียรติบัตร 

 
- 

 
- 

 

- กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่งบสนับสนุน
หนังสือ, ของรางวัล 

 
- 

 
- 

 

- กิจกรรมการใช้เกมเพ่ือน าไปสู่ การอ่าน 
 (ค าคม) งบสนับสนุนของรางวัล,เกียรติบัตร 

 
- 

 
- 

 

- กิจกรรมจัดนิทรรศการ/เรียนรู้ได้ 
  ด้วยป้ายนิเทศและข่าวงบสนับสนุนของ
รางวัล,เกียรติบัตร 

 
 

๓,๐๐๐ 

 
 

บาท 

 
 

๓,๐๐๐ 
-  กิจกรรมยอดนักอ่าน/บันทึกความรู้ที่ได้จาก
การอ่าน งบสนับสนุนของรางวัล,เกียรติบัตร 

 
- 

 
- 

 

- กิจกรรมค้นคว้าหาความรู้ทาง 
  Internet งบสนับสนุนของรางวัล,เกียรติบัตร 

 
- 

 
- 

 

- กิจกรรมตอบปัญหาจาก  สารานุกรมงบ
สนับสนุนของรางวัล,เกียรติบัตร 

 
- 

 
- 

 

- กิจกรรมสอนการใช้ห้องสมุด 
   งบสนับสนุนของรางวัล,เกียรติบัตร 

 
- 

 
- 

 
 

- กิจกรรมค่ายเยาวชนรักการอ่าน 
กระดาษ A ๔ แลคซีน ๑.๕ นิ้ว    โปสเตอร์
ความรู้ ๘ กลุ่มสาระ กระดาษชาร์ดเทาขาว    
ฟิวเจอร์บอร์ด งบสนับสนุนของรางวัล,เกียรติ
บัตร 

   

- กิจกรรมวันภาษาไทย และวันสุนทรภู่ ๖,๐๐๐  ๖,๐๐๐ 
- กิจกรรมการประกวดเกี่ยวกับ 
   การอ่าน งบสนับสนุนของรางวัล,เกียรติบัตร 

 
- 

 
- 

 

-  กิจกรรมจัดซื้อ จัดหาหนังสืออ่านนอกเวลา ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ 
-  กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  
    งบสนับสนุนของรางวัล,เกียรติบัตร 

 
- 

 
- 

 

กิจกรรมปรับปรุงห้องสมุดระบบยืมหนังสือ    



และมุมการอ่าน 
กิจกรรมการยืม –รับส่ง /สถิติการใช้/ซ่อมแซม

หนังสือห้องสมุด 
   

จัดซื้อคอมพิวเตอร์สืบค้น เครื่องปริ้น ๒๕,๐๐๐  ๒๕,๐๐๐ 
รวม ๔๔,๐๐๐ 

 
๖.การวัดและประเมิน  

ที ่
 

ตัวบ่งชี้ 
 

วิธีการประเมิน 
 

เครื่องมือการประเมิน 
 

๑ นกัเรียนโรงเรียนบ้านทับกี่ ร้อยละ ๑๐๐ 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านใน
ห้องสมุด ๓ ดี   

สถิติการใช้ห้องสมุด -บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

๒ ครูและบุคลากรในโรงเรียนร้อยละ   
๑๐๐   เข้าใช้บริการห้องสมุด ๓ ดี 

สถิติการใช้  

๓ ชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และคณ ะกรรมการสถานศึ กษ าขั้ น
พ้ืนฐาน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ห้องสมุด  ๓  ดี  น าไปสู่ความเข้มแข็ง
ของโรงเรียน  

ประเมินผล แบบประเมิน 
แบบสังเกต 

๔ นกัเรียน คร ูผู้ปกครอง กรรมการ
สถานศึกษา ร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจ 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
๗.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.  นักเรียนโรงเรียนบ้านทับกี่ร้อยละ ๑๐๐ ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน  ในห้องสมุด ๓ ดี  
 ๒.  ครู และบุคลากรในโรงเรียนร้อยละ ๑๐๐ เข้าใช้บริการห้องสมุด ๓ ดี 
 ๓.  ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมห้องสมุด ๓ ดี น าไปสู่ความเข้มแข้งของโรงเรียนและรองรับการกระจายอ านาจ 

๔. โรงเรียนบ้านทับกี่  มีความพร้อมและความเข้มแข็งทั้งทางด้านวิชาการ  อาชีพ และการ 
พัฒนาสุขภาพอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนอย่างมีคุณภาพ เป็นศูนย์พัฒนาครูส าหรับโรงเรียน
ต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียง และมีกิจกรรมบริการชุมชน 
(ลงชื่อ)                        ผู้เสนอโครงการ         (ลงชื่อ)     ผู้เสนอโครงการ 
   (นางสาวพิชมณฑ์  สีหะวงศ์)                                    (นายมนัญชัย  กันเจิม) 
ต าแหน่ง คร ูคศ.๑ โรงเรียนบ้านทับกี่                   ต าแหน่ง ครผูู้ช่วย โรงเรียนบ้านทับกี่  

               

                              (ลงชื่อ)                             ผู้อนุมัติโครงการ 
                                           (นายศฤงคาร หล้ากันหา)  
                                 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 



 
 
โครงการ  พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาห้องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(ADSL)  
แผนงาน   จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลุ่มงาน   วิชาการ 
สนองกลยุทธ์หลักที่  ๒ 
สนองมาตรฐานที่  ๑   
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวรัชธิดา  สุโพธิ์ขันธ 
หน่วยงาน   โรงเรียนบ้านทับกี่  
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
.......................................................................... ................................................................................. 

๑.หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับนักเรียน  การที่นักเรียนจะเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขนั้น  การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้  ต้องหลากหลายไม่จ ากัดเฉพาะอยู่แต่ในห้องเรียนเท่านั้น  ดังนั้นกระบวนการจัดการเรียนรู้
ของครูต้องตรงตามความต้องการของผู้เรียน  สอดคล้องกับหลักสูตร  และมีการปรับปรุง  พัฒนาอยู่ตลอดเวลา  
อีกทั้งการสร้างแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  เป็นสิ่งที่ทางโรงเรียนต้องจัดให้กับ
นักเรียน  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้เรียนรู้ตามศักยภาพของตนเอง 
 โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จัดท าขึ้น  เพ่ือ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งใน  และนอกห้องเรียน  โดยเพ่ิมความเร็วในการรับ -ส่งข้อมูลที่
ความเร็ว  ๒  Mbps  เน้นการสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  การใช้สื่อการเรียนสอนที่ทันสมัย  และเร้าความ
สนใจของนักเรียนทั้งเป็นสื่อที่ผลิตเอง  และสื่อส าเร็จรูป 
 

๒.จุดประสงค์ 

 ๑.  เพ่ือเพ่ิมความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลที่ความเร็ว  ๒  Mbps  ในการสืบค้นข้อมูล 
 ๒.  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้จากกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายขึ้น 
 ๓.  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ได้เรียนรู้ตามศักยภาพของตนเอง 
 ๔.  เพ่ือให้ครูได้พัฒนาตนเองในเรื่องการผลิตสื่อการเรียนการสอน  และการสืบค้นข้อมูล 
 ๕.  เพ่ือสร้างความสนใจในการเรียนของนักเรียนมากขึ้น 
 

๓.เป้าหมาย 

 ๑.  บุคลกรและนักเรียน ร้อยละ ๘๐  ที่เข้าใช้งานสืบค้นข้อมูลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้อง
สืบค้นข้อมูล  
๒.  ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทับกี่ ร้อยละ  ๘๐  ได้พัฒนาความรู้ด้าน ICT  ได้อย่างมีศักยภาพ 
 
 
 



 

๔.กิจกรรมและการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
๑ 
๒ 
๓ 
 
 
 
 

๔ 
๕ 

 เสนอโครงการเพ่ือขอการอนุมัติ 
ประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการ 
ด าเนินการตามโครงการ 
   -กิจกรรม ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
  -กิจกรรม ปรับปรุงห้อง ICT 
  -กิจกรรม  จัดท าสื่อ อินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง CAT 
ประเมินและติดตามผล 
สรุปและรายงานผล 

เม.ย. ๖๒–พ.ค.๖๒ 
พ.ค.๖๒ 

พ.ค.๖๒ –ธ.ค.๖๒ 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 

มี.ค.๖๓ 
มี.ค.๖๓ 

ร.ร.บ้านทับกี่ นางสาวรัชธิดา สุโพธิ์
ขันธ 
นางสาวรัชธิดา สุโพธิ์
ขันธ 
 

 

๕.งบประมาณ      งบประมาณจากเงินอุดหนุน   ๙,๐๐๐    สามารถถั๋วจ่ายได้ 
 
ที ่

รายการกิจกรรม งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืน ๆ 
๑. กิจกรรมซ่อมแซมครุภัณฑ์ ๔๐,๐๐๐ - - ๔๐,๐๐๐ - 
๒ กิจกรรมปรับปรุงห้อง ICT  - -  - 
๓ กิจกรรม  จัดท าสื่อ 

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
CAT 

- - - -  

รวม ๔๐,๐๐๐   ๔๐,๐๐๐  
 

๖.การประเมินโครงการ 

ที ่
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
 

วิธีการประเมิน 
 

เครื่องมือการประเมิน 
 

๑ บุคลกรและนักเรียน ร้อยละ ๘๐  ที่เข้า
ใช้งานสืบค้นข้อมูลห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ และห้องสืบค้นข้อมูล 

-นับจ านวนผู้เข้าใช้งานสืบค้น
ข้อมูลห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ และห้องสืบค้น
ข้อมูล 

-บัญชีรายชื่อผู้เข้าใช้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
และห้องสืบค้นข้อมูล 
 

๒ บุคลากรและนักเรียนร้อยละ  ๘๐  มี
ความรู้ด้าน ICT การจัดท าสื่อ ICT 

ส ารวจ - การสังเกต 
-แบบส ารวจ 
 

๗.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.  เพ่ิมความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลที่ความเร็ว  ๑๐๐  Mbps  ในการสืบค้นข้อมูลได้เร็วขึ้น 
 ๒.  นักเรียนได้เรียนรู้จากกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายขึ้น 



  
 

๓.  พัฒนาผู้เรียนให้ได้เรียนรู้ตามศักยภาพของตนเอง 
 ๔.  พัฒนางานด้านเอกสาร  การรับ-ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ได้รวดเร็ว 
 ๕.  ครูได้พัฒนาตนเองในเรื่องการผลิตสื่อการเรียนการสอน  จากการสืบค้นข้อมูล 
 ๖.   ให้บริการข้อมูลข่าวสารส าหรับชุมชนภายนอก 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวรัชธิดา  สุโพธิ์ขันธ) 

ต าแหน่ง ครู คศ.๑  โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 

(ลงชื่อ)                             ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
โครงการ  โรงเรียนสีขาว  รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To  Be  Number  One) 

แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลุ่มงาน   วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายพิเซษฐ์  วิบูลย์ค า,นายกฤตยา  ค าพิลา,และ นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านทับกี่ 
สนองกลยุทธ์ที่   ๒  
สนองมาตรฐานที่    ๑ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 

 ๑.  หลักการและเหตุผล 

จากสภาพการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมได้ส่งผลต่อสถาบันต่าง ๆ  โดยเฉพาะ  สถาบัน
ครอบครัวอย่างรุนแรง  ท าให้มีผลกระทบหลายด้านต่างๆ  ตามมาท าให้เกิดปัญหาสังคม  คือ  ปัญหาการแพร่
ระบาดยาเสพติดในเยาวชน  ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความส าคัญมากที่สุด  และมีสัดส่วนมากที่สุด  มากกว่า
กลุ่มประชากรกลุ่มอ่ืน ๆ ทั้งนี้  เพราะจ านวนเยาวชนส่วนใหญ่ในประเทศไทย  กว่า  ๙๐ %  อยู่ในสถานศึกษา
ระดับต่าง ๆ    ปัญหาของเยาวชนในสถานศึกษาในปัจจุบัน  มิใช่เป็นปัญหาใดปัญหาหนึ่งเป็นการเฉพาะ  แต่
เป็นปัญหาร่วมในหลาย ๆ ปัญหา  เยาวชนที่มีพฤติการณ์เสี่ยงในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ก็จะมีพฤติการณ์เสี่ยงในเรื่อง
อ่ืนเช่นเดียวกัน  เช่น  หนีเรียน  มั่วสุม  ยาเสพติด  ก้าวร้าว  สูบบุหรี่  ดื่มของมึนเมา  ไม่สนใจในการเรียน  
ฯลฯ ดังนั้น  มาตรการแก้ไขปัญหาของเยาวชนในสถานศึกษา  จึงต้องบูรณาการร่วมกันในหลายปัญหา  ซึ่งทุก
ฝ่ายต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเพ่ือให้เกิดผลดีแก่สังคมและประเทศชาติต่อไป  

๒.  วัตถุประสงค ์

     ๒.๑  เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดสารเสพติดในสถานศึกษา 
     ๒.๒  เพ่ือลดการมั่วสุมและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
     ๒.๓  เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนในชุมชน 
๓. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 ๑.  นักเรียน  ครู  ร้อยละ  ๑๐๐    เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
 ๒.  นักเรียน  ครู  ร้อยละ ๑๐๐   ปลอดจากสิ่งเสพติดให้โทษ 
 ๓.  นักเรียน  ครู  กรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  ร้อยละ  ๘๐  มีความพึงพอใจ 
 เชิงคุณภาพ 

๑. นักเรียนโรงเรียนบ้านทับกี่ ปลอดสารเสพติด  รู้โทษอันตรายจากสิ่งเสพติด  เป็นผู้มีพลานามัยที่
สมบูรณ์ มีจิตใจที่เข้มแข็ง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และสามารถร่วมเป็นก าลังของสังคม 
ประเทศชาติ ในการต่อต้านยาเสพติดได้ ทุกคน 

 
 
 



 
 
๔.กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

๑ ประชุมวางแผนจัดท าโครงการ (P) 
 

พ.ค.๖๒ ร.ร.บ้านทับกี่ นายพิเชษฐ์ วิบูลย์ค า 
นายกฤตยา  ค าพิลา 
 

๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ(P) พ.ค.๖๒ ร.ร.บ้านทับกี่ นายศฤงคาร หล้ากันหา 
๓ ด าเนินงานตามโครงการ(D) ส ารวจนักเรียน  

แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มคือ  กลุ่มปลอดยาเสพ
ติด  กลุ่มท่ีมีความเสี่ยงต่อการติดยาเสพติด   
และกลุ่มที่ติดยาเสพติดแล้ว ประสานงาน
ติดต่อกับทางบา้น  หาข้อมูลต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยของนักเรียน 
ประชุมร่วมมือ หลายฝ่ายโดยผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง  
๓.๑ กิจกรรมให้ความรู้และโทษของสิ่งเสพติด   
ภาคเรียนละ  ๒  ครั้ง 
๓.๒ กิจกรรมการตรวจวัดสารเสพติด 
ปีละ  ๑    ครั้ง 
๓.๓ กิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่
ห่างไกลยาเสพติด 
๓.๔ กิจกรรมอบรมธรรมะพัฒนาจิตใจ 
๓.๕ กิจกรรมกีฬาแอโรบิกแดนซ์ในวันพุธ 
๓.๖ กิจกรรมสวดมนต์เย็นทุกวันศุกร์ 

มิ.ย.๖๒ –
มิ.ย.-ก.ค.

๖๒ 
 
 
 
 
 

มิ.ย.๖๒ 
 

ต.ค.๖๒ 
 

ต.ค.๖๒ 
 

ต.ค.๖๒ 
 

ตลอดปี 

 
ร.ร.บ้านทับกี่ 
 
 
 
 
 
 
ร.ร.บ้านทับกี่ 
 
ร.ร.บ้านทับกี่ 
 
ร.ร.บ้านทับกี่ 
ศูนย์ปฏิบัติ
ธรรมเวฬุวัน 
 

 
นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า   
นายกฤตยา  ค าพิลา 
นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ 
จนท.สอ.วังบอนและทับกี่ 
จนท.สภ.ด่านซ้าย 
 

๔ การวัดและประเมินผล(C) มี.ค.๖๓  นายกฤตยา  ค าพิลา 
๕ รายงานผลโครงการ(A) มี.ค.๖๓  นายกฤตยา  ค าพิลา 

 
๕.  งบประมาณ     ของบประมาณเงนิอุดหนุนโรงเรียน  ๒,๐๐๐   บาท   อุดหนุนจาก  อบต.อิปุ่ม  -  บาท   
รวม   ๒,๐๐๐   บาท 

ที ่ รายการกิจกรรม งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ อื่น ๆ 
๑. วิทยากร     - 
๒ อาหาร     - 
๓ วัสดุอุปกรณ์ เกียรติบัตร ๒,๐๐๐   ๒,๐๐๐  

รวม ๒,๐๐๐     

 



 
 
๖.การวัดและประเมินผล 

ที ่ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 

๑ นักเรียน  ครู  ร้อยละ  ๑๐๐    เข้าร่วม
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด  

-ส ารวจ 
-แบบส ารวจ 

-บัญชีรายชื่อผู้เข้าใช้ 
 

๒ นักเรียน  ครู  ร้อยละ ๑๐๐   ปลอดจาก
สิ่งเสพติดให้โทษ 

สังเกตพฤติกรรม 
สอบถาม 

แบบสอบภาม 
แบบสังเกต 

๓ นักเรียน  ครู  กรรมการสถานศึกษา  
ผู้ปกครอง  ร้อยละ  ๘๐  มีความพึง
พอใจ 

แบบสอบถาม แบบประเมินผล 

 

 
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑ ครูและบุคลากร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ประถม และมัธยมศึกษา ทุกคน มีภูมิคุ้มกันยาเสพ
ติดและได้รับรู้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด 
 ๘.๒ สถานศึกษามีเครือข่ายนักเรียนในการป้องกันและแก้ไขต่อต้านยาเสพติด 
 ๘.๓ นักเรียน สามารถป้องกันตนเองไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
 ๘.๔ สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

 
(ลงชื่อ)              ผู้เสนอโครงการ     (ลงชื่อ)             ผู้เสนอโครงการ 
         (นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า)                                    (นายกฤตยา  ค าพิลา) 
ต าแหน่ง  ครู  คศ.๓  โรงเรียนบ้านทับกี่      ต าแหน่ง  ครู คศ.๓  โรงเรยีนบ้านทับก่ี   

 
(ลงชื่อ)             ผู้เสนอโครงการ 

(นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ) 
ต าแหน่ง  ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านทับกี่ 

 
(ลงชื่อ)                                         ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 

 
 
 



 
 
งาน/โครงการ  โครงการฝึกทักษะการงานอาชีพ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน  งานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายพิเชษฐ์     วิบูลย์ค า 
สนองกลยุทธ์ที่   ๒  
สนองมาตรฐานที่    ๑ 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา  ๒๕๖๒                                               
 

๑.หลักการและเหตุผล       
            การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  มี
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนทุกขั้นตอน 
ผู้เรียนจะได้ท ากิจกรรมหลากหลาย ทั้งเป็นกลุ่มและเป็นรายบุคคล โดยอาศัยแหล่งเรียนรู้ที่เป็นสากลและท้องถิ่น 
โดยผู้สอนมีบทบาทในการวางแผนการเรียนรู้ กระตุ้น แนะน า ช่วยเหลือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  ให้นักเรียนมี
คุณลักษณะเก่ง  ดี มีสุข  เน้นให้นักเรียนได้มีทักษะจากการปฏิบัติจริง   เพ่ือให้นักเรียน  คิดเป็น  ท าเป็น  และ
แก้ปัญหาเป็นด้วยตัวเอง   เข้าใจการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน  ทักษะการ
จัดการ   ทักษะกระบวนการการแก้ปัญหา   ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้   มี
คุณธรรม  และลักษณะนิสัยในการใช้ทักษะการแสวงหาความรู้ เพ่ือพัฒนาการท างาน ใช้ทักษะ กระบวนการ
แก้ปัญหาในการท างาน มีจิตส านึกในการท างานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าและ
เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ทักษะที่ยั่งยืนในกลุ่มสาระ      การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทาง
การเกษตร  งานช่าง  และงานประดิษฐ์   โรงเรียนบ้านทับกี่ เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจ าต าบล จึง
ต้องใช้กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียน   ได้ปฏิบัติจริงอย่างมีระบบ  มีกระบวนการ  
และหรือน าผลผลิตไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในกิจกรรมการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างมีคุณภาพ   และสามารถน า
ความรู้และทักษะที่ได้ไปปรับใช้หรือเชื่อมต่อการประกอบอาชีพในอนาคตการเตรียมตัวเข้าสู่การประกอบอาชีพ
ได้   
 

๒.วัตถุประสงค์   
       ๑.  เพ่ือให้นักเรียนในระดับช่วงชั้นที่ ๒ และช่วงชั้นที่ ๓   มีความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการในการ
ปฏิบัติงานเกษตรงานช่าง  และงานประดิษฐ์ 
       ๒.  เพ่ือให้นักเรียนในระดับช่วงชั้นที่ ๒ และช่วงชั้น ๓ มีทักษะในการปฏิบัติงานเกษตร  งานช่าง  และงาน
ประดิษฐ์ 
       ๓.  เพ่ือให้นักเรียนทั้งช่วงชั้นที่ ๒ และ ๓   สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ อย่างมีความสุขและสามารถน า
ความรู้และทักษะการงานอาชีพไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีคุณภาพ 
       ๔.  เพ่ือให้นักเรียนทั้งช่วงชั้นที่ ๒ และ ๓   สามารถท างานตาม   ความสนใจ  ความรู้   ความสามารถและ
ตามทักษะเฉพาะงาน จนเกิดรายได้ระหว่างเรียนได้ 
 
 
 
 



 
 
๓.เป้าหมาย  
       ๑.  นักเรียนในระดับช่วงชั้นที่ ๒ และช่วงชั้นที่ ๓  มีความรู้ความสามารถและเกิดทักษะการงานอาชีพ  
ร้อยละ  ๙๐    
       ๒.  นักเรียนในระดับช่วงชั้นที่ ๒ และช่วงชั้นที่ ๓  ได้ฝึกการปฏิบัติงานเกษตร  งานช่าง และงานประดิษฐ์  
และเกิดทักษะความรู้ความเข้าใจ  ร้อยละ  ๑๐๐   
       ๓. นักเรียนได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพสามารถจัดการให้เกิดรายได้ระหว่างเรียนและประเมินผลความพึงพอใจ   
ผ่านร้อยละ ๙๐    
 

๔. วิธีการและข้ันตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
๑ เสนอโครงการเพ่ือขอการอนุมัติ เม.ย. ๖๒–พ.ค.๖๒ ร.ร.บ้านทับกี่ นายพิเชษฐ์ วิบูลย์ค า 
๒ ประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๖๑  นายศฤงคาร หล้ากันหา 

๓ 
 
 
 
 

ด าเนินการตามโครงการ 
   -กิจกรรม เกษตรพืช 
  -กิจกรรม เกษตรสัตว์ 
  -กิจกรรม  งานช่างปูน 
  -กิจกรรมงานช่างไม้ 
 -กิจกรรมช่างไฟฟ้า 
  -กิจกรรม งานช่างโลหะ 
  -กิจกรรมงานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จาก
วัสดุท้องถิ่น 

พ.ค.๖๒ –ธ.ค.๖๒ 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 

 
โรงเรียนบ้าน

ทับก่ี 
ศูนย์ฝึกอาชีพ 
แปลงเกษตร
โรงเรียนบ้าน

ทับก่ี 

นายพิเชษฐ์ วิบูลย์ค า  

๔ ประเมินและติดตามผล มี.ค.๖๓  นายพิเชษฐ์ วิบูลย์ค า 
๕ สรุปและรายงานผล มี.ค.๖๓  นายพิเชษฐ์ วิบูลย์ค า 

 
๕.   งบประมาณ   งบเงินอุดหนุนรายหัว     ๒๐,๐๐๐   บาท   แยกเป็นค่าใช้จ่ายและด าเนินการต่าง ๆ   ดังนี้ 

ที ่ รายการกิจกรรม งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย(ถ๋ัวจ่ายในโครงการ) 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ อื่น ๆ 
๑. กิจกรรม เกษตรพืช ๔,๐๐๐  - ๔,๐๐๐ - 
๒ กิจกรรม เกษตรสัตว ์ ๔,๐๐๐ - - ๔,๐๐๐ - 
๓ กิจกรรม  งานช่างปูน/ตดัเย็บ ๔,๐๐๐   ๔,๐๐๐  
๔ กิจกรรมงานช่างไม ้ ๔,๐๐๐   ๔,๐๐๐  
๕ กิจกรรมช่างไฟฟ้า      
๖ กิจกรรม งานช่างโลหะ ๔,๐๐๐   ๔,๐๐๐  
๗ งานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุทอ้งถิ่น      
๘ ค่าตอบแทนวิทยากร      

รวม ๒๐,๐๐๐   ๒๐,๐๐๐  

 



              
 
๖. การวัดผลและประเมินผล 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดผลและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๑ นักเรียนร้อยละ  ๘๐ เข้าร่วม

กิจกรรมงานอาชีพ 
สังเกต , สอบถาม แบบสอบถาม 

๒ นักเรียนร้อยละ  ๘๐  มีผลงานของ
นักเรียน 

สังเกต , ทดสอบคุณภาพ แบบบันทึก 

๓ นักเรียนร้อยละ   ๘๐ มีทักษะของ
กิจกรรมงานอาชีพ 

ทดสอบ , สอบถาม , สัมภาษณ์ แบบทดสอบ ,แบบสอบถาม 

 

 
๗.ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
          ๑.   นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการในงานอาชีพ 

     ๒.   นักเรียนทุกคนได้ทักษะการงานอาชีพจากการได้ฝึกปฏิบัติจริง 
๓. นักเรียนได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพ   ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างดี   มีความสุข  และสามารถน าความรู้

และทักษะการงานอาชีพไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีคุณภาพ 
 
 
      

(ลงชื่อ)       ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      (นายพิเชษฐ์    วิบูลย์ค า) 

ต าแหน่ง ครู คศ.๓  โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 
         (ลงชื่อ)                  ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 
 ต าแหน่ง    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
โครงการ    พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
แผนงาน    จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลุ่มงาน    บริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางอัญชลี   แก้วย้อย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  โรงเรียนบ้านทับกี่ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์ที่    ๒  
สนองมาตรฐานที่     ๑ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

................................................................................... ....................................................................................  
๑.หลักการและเหตุผล 
 

 ในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย   จิตใจ    สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม
สามารถอยู่กับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข สถานศึกษาเป็นแหล่งส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้คุณภาพและจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  
มาตรา ๙ (๓) ได้ก าหนดให้มีการจัดท ามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และให้มีการจัดท าระบบประกันคุณภาพเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายที่หลักสูตรก าหนด ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาตนเองและให้ชุมชนมีความ
มั่นใจในสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน 
 

๒.วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพทางการศึกษาได้มาตรฐานและผ่านการรองรับมาตรฐาน 

คุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก 
 ๒.  เพ่ือสร้างความม่ันใจระหว่างผู้ปกครอง   ชุมชน  สังคม ในการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของ
โรงเรียน 
 

๓.เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 ๑.คร ูนักเรียน  ผู้ปกครอง ร้อยละ  ๘๐  มีวามพึงพอใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 เชิงคุณภาพ 
 ๑. ในปีการศึกษา  ๒๕๖๑ โรงเรียนจะด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน
และเตรียมการเข้าสู่การประเมินภายนอกรอบที่ ๔ ในปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
 ๒. ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านทับกี่จะต้องจัดการศึกษาได้มาตรฐานการศึกษาในทุกด้าน 
โดยเน้นให้ชุมชนไดมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 
 
 
 



 
 
๔.กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

๑ เสนอโครงการเพ่ือขอการอนุมัติ (P) เม.ย. ๖๒–พ.ค.๖๒ ร.ร.บ้าน
ทับก่ี 

นางอัญชลี  แก้วย้อย 

๒ ประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๖๒  นางอัญชลี  แก้วย้อย 
๓ 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  
มาตรฐานที่ 4 ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล 
 

พ.ค.๖๒ 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 

ร.ร.บ้าน
ทับก่ี 

นางสมลักษณ์ วิบูลย์ค า 
นางสาวมยุรี เหมสุทธิ 
นายศฤงคาร  หล้ากันหา 
 
นางสาวพิชญมณ์ สีหะวงศ์ 
นางสาวสุดารัตน์ สีหะวงษ์ 
นางสาวมยุรี เหมสุทธิ 
นางอัญชลี แก้วย้อย 
คณะกรรมการสถานศึกษา  
คณะครูทุกคน 

๔ ประเมินและติดตามผล (C) มี.ค.๖๓  นางอัญชลี  แก้วย้อย 
๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข(A) มี.ค.๖๓  นางอัญชลี  แก้วย้อย 

 

๕.งบประมาณด าเนินการ   เงินอุดหนุนรายหัว      -    บาท  

ที ่ รายการกิจกรรม งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย(ถ๋ัวจ่ายในโครงการ) 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ อื่น ๆ 
๑. ด าเนินการพัฒนาระบบประกัน   -  - 
 รวม      

 

๖.การติดตามประเมินผล 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัดผลประเมินผล เครื่องมือวัดผลประเมินผล 
๑ โรงเรียนจัดการศึกษาได้คุณภาพ

มาตรฐานการศึกษา 
วัดตามตัวบ่งชี้ตามมาตรฐาน
การศึกษา 

มาตรฐานการศึกษา 

๒ โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายใน ผ่านมาตรฐานการศึกษาในทุก
ด้าน  ทุกตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานการศึกษา 

๓ คร ูนักเรียน  ผู้ปกครอง ร้อยละ  ๘๐  มี
วามพึงพอใจในระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

สอบถาม แบบสอบถาม 



 
 
๗.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. โรงเรียนมีคุณภาพทางการศึกษาได้มาตรฐานและผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  
จากภายหน่วยงานภายนอก 
 ๒. ผู้ปกครอง  ชุมชน   สังคม เกิดความมั่นใจว่าโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา 
 ๓. ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 
ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ                                      ผู้เสนอโครงการ 
           (นางอัญชลี   แก้วย้อย)                                 (นางสมลักษณ์  วิบูลย์ค า) 
 ต าแหน่ง ครู  คศ.๓  โรงเรียนบ้านทับกี่                  ต าแหน่ง ครู ค.ศ.๓ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ                                      ผู้เสนอโครงการ 
        (นางสาวพิชญมณฑ์ สีหะวงศ์)                             (นางสาวสุดารัตน์ สีหะวงษ์) 
  ต าแหน่ง ครู คศ๑  โรงเรียนบ้านทับกี่                       ต าแหน่ง ครู ค.ศ.๑ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 
 

(ลงชื่อ)               ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            (นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 
                                    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
โครงการ    โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
แผนงาน    จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลุ่มงาน    บริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสมลักษณ์  วิบูลย์ค า  
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  โรงเรียนบ้านทับกี่ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์ที่    ๒  
สนองมาตรฐานที่     ๑ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
....................................................................................................................................................................... 
๑.หลักการและเหตุผล 
  "โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล" เป็นโครงการที่จะสร้างคุณภาพด้านการศึกษาให้กับ
ประเทศ โดยมีเป้าหมายขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับต าบล ให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และ
สุขอนามัย ตลอดจนเป็นศูนย์รวมบริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน ที่จะช่วยเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ าทางด้านการศึกษาแก่นักเรียนในท้องถิ่นชนบท ส่งผลต่อการแก้ปัญหาความ
เหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมด้วย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด รัฐ และโรงเรียน  
 โดยวางกรอบการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตอบโจทย์ใน ๖ ระดับ ได้แก่ 

๑) โจทย์ระดับโลก: ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และเตรียมผู้เรียนสู่ยุคดิจิทัล 
๒) โจทย์ระดับประเทศ: ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี, นโยบายประเทศไทย ๔.๐, ศาสตร์พระราชา ทั้งหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน ๒๓ ข้อ และพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ ๙ และพระ
บรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ด้านการศึกษา ๔ ข้อ คือ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่
มั่นคง มีงานท า มีอาชีพ และเป็นพลเมืองที่ดี 
๓) โจทย์ระดับภาคของประเทศไทย: ค้นหาสิ่งที่ต้องพัฒนา จุดแข็งจุดอ่อน  
๔) โจทย์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด: การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือตอบโจทย์ผู้เรียนในระยะยาว  
๕) โจทย์การพัฒนาตามบริบทอ าเภอ/ต าบล/ท้องถิ่น: การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ สร้างความสุขสู่
ชุมชน 
๖) โจทย์การพัฒนานักเรียนตามความแตกต่างและศักยภาพเป็นรายบุคคล: ส่งเสริมการศึกษาตามความถนัด
ของนักเรียน ชี้แนะให้ค าแนะน าในสิ่งที่เด็กถนัดและท าได้ดี 
๒.วัตถุประสงค ์

๑.เพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้เป็น”โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล”ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีความ
พร้อมในการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม งานอาชีพ และการพัฒนาสุขภาพอนามัย สามารถให้บริการ
การศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน 

๒..เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือและการมีส่วนร่วม ระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ  
๓.เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของโรงเรียนให้มีความเหมาะสม 



 
 
๓.เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

๑. ครู นักเรียน  ผู้ปกครอง ร้อยละ  ๘๐  มีความพึงพอใจในโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติ (Nt,O-net)  เพิ่มข้ึนร้อยละ  ๓ 
๒.เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษามีพัฒนาการในทุกด้าน และมีทักษะทางด้านวิชาการ ทักษะ

ชีวิต-ทักษะการท างาน ทักษะอาชีพความรู้เฉพาะทาง  ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

๔.กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
๑ เสนอโครงการเพ่ือขอการอนุมัติ (P) เม.ย. ๖๒–พ.ค.๖๒ ร.ร.บ้านทับกี่ นางสมลักษณ์  วิบูลย์ค า 
๒ ประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๖๒  นางสมลักษณ์  วิบูลย์ค า 
๓ ด าเนินการตามโครงการ(D) 

๑)  พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

พ.ค.๖๒-มี.ค.๖๓ 
ตลอดปีการศึกษา 

ร.ร.บ้านทับกี่ นางสมลักษณ์  วิบูลย์ค า 

๒)  ส่งเสริมด้านการจัดการศึกษา 
       ๒.๑) ด้านบุคลากร 
       ๒.๒) ด้านงบประมาณ 
       ๒.๓) ด้านสื่อ วัสดุอุปกรณ์ 
       ๒.๔ ด้านการบริหารจัดการ 
 

 
พ.ค.๖๒-มี.ค.๖๓ 

ร.ร.บ้านทับกี่  
นายศฤงคาร หล้ากันหา 
นายศฤงคาร หล้ากันหา 
นางสมลักษณ์  วิบูลย์ค า 
นายศฤงคาร หล้ากันหา 

ครูทุกคน 
๓.การสร้างเครือข่ายและการมีส่วน
ร่วม 

พ.ค.๖๒-มี.ค.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ นายศฤงคาร หล้ากันหา 
ครูทุกคน 

๔ ประเมินและติดตามผล (C) มี.ค.๖๓  นางสมลักษณ์  วิบูลย์ค า 
๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข(A) มี.ค.๖๓  นางสมลักษณ์  วิบูลย์ค า 

 

๕.งบประมาณด าเนินการ   เงินอุดหนุนรายหัว   ๑๒,๕๐๐  บาท  และเงินนอกงบประมาณ  (บริจาค)  จ านวน
๑๕๐,๐๐๐   บาท    รวม      
  

ที ่ รายการกิจกรรม งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย(ถ๋ัวจ่ายในโครงการ) 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ อื่น ๆ 
๑. พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

-ปรับปรุงห้องน้ า,ห้องปฏิบัติการ 

  -  - 

๒  ส่งเสริมด้านการจัดการศึกษา ๑๒,๕๐๐   ๑๒,๕๐๐  

๓ การสร้างเครือข่ายและการมี
ส่วนร่วม 

     

 รวม ๑๒,๕๐๐   ๑๒,๕๐๐  



 
 
๖.การติดตามประเมินผล 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัดผลประเมินผล เครื่องมือวัดผลประเมินผล 
๑ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม   แบบสอบถาม  สังเกต มาตรฐานการศึกษา 
๒ นักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ คิด

เลขเป็น สื่อสารทางภาษาได้หลากหลาย   
แบบสอบถาม แบบทดสอบ มาตรฐานการศึกษา 

๓ สื่อสารทางภาษาได้หลากหลาย   การสอบถาม  แบบทดสอบ 
๔ นักเรียนรู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้

เกิดประโยชน์ 
สอบถาม แบบสอบถาม 

๕ นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ แบบสอบถาม แบบสอบถาม 
 

๗.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. โรงเรียนมีคุณภาพทางการศึกษาได้มาตรฐานและผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  
จากภายหน่วยงานภายนอก 
 ๒. ผู้ปกครอง  ชุมชน   สังคม เกิดความมั่นใจว่าโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา 
 ๓. ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 
 
 

(ลงชื่อ)    ผู้เสนอโครงการ 
(นางสมลักษณ์   วิบูลย์ค า) 

    ต าแหน่ง ครู ค.ศ.๓ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 

(ลงชื่อ)                  ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
โครงการ            โรงเรียนคุณธรรม เสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษาปี ๖๒ และอบรมปฏิบัติธรรม  
แผนงาน           บริหารทั่วไป 
กลุ่มงาน           บริหารทั่วไป (แผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัย) 
SP ๒  ข้อ  ๔         โครงการพัฒนาคุณธรรมและสร้างจิตส านึกความเป็นไทยเพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่างย่ังยืน
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด      มาตรฐานที ่ ๑  ข้อ  ๑.๒   
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสมลักษณ์   วิบูลย์ค า, นางสาวภัทรนิชา  แก้วเสน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนบ้านทับกี่  
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง  
สนองกลยุทธ์ที่   ๒  
ระยะด าเนินการ      ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.หลักการและเหตุผล 
 สังคมในปัจจุบันได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกือบทุกด้าน ทั้งในด้านสังคมวัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  
การเมือง  และที่ส าคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ท าให้เกิดผลกระทบต่อการด ารงชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมไทย  และการพัฒนาการศึกษาของไทยเป็น
อย่างมาก  การจัดการศึกษาในปัจจุบันจึงจ าเป็นต้องเตรียมคนให้พร้อมที่จะสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒    มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคนไทย  ให้เป็นมนุษย์
ที่สมบรูณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข การที่จะพัฒนาคนให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของการศึกษานั้น  
จ าเป็นที่จะต้องพัฒนาที่จิตใจก่อน เพราะเมื่อจิตใจของทุกคนพัฒนา เข้าถึงความละเอียด ลึกซึ้งข้างใน  (มี
คุณธรรม)  แล้ว ศักยภาพภายในก็จะแสดงออกมาสู่ภายนอก  ส่งผลให้พฤติกรรม(จริยธรรม)ต่างๆดีขึ้นมา
ตามล าดับ  ทั้งในเรื่องของการด ารงชีวิตในปัจจุบัน และการศึกษาท าให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุขอยู่
ตลอดเวลา  โดยเฉพาะนักเรียนที่มีอายุระหว่าง ๑๐-๑๒   ปี  ซึ่งเป็นวัยที่ก าลังจะเข้าสู่วัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยที่มี
ความคิดเป็นของตัวเองมากที่สุด ดังนั้น ถ้าผู้ปกครอง พ่อแม่ หรือครูอาจารย์ที่ดูแลอยู่อย่างใกล้ชิ ดได้มีเวลาให้
เขาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่ดี  และสิ่งที่ เขาได้สัมผัสจาก
ประสบการณ์จริง  จะท าให้พื้นฐานเหล่านี้ติดตัวเขาไปตลอดชีวิต   

โรงเรียนบ้านทับกี่  โดยคณะครูช่วงชั้นที่ ๒  ได้ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก  จึงได้
จัดท าโครงการฝึกอบรมพัฒนาจิต  ขึ้นมาเพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต  
รู้จักพึงตนเองและพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา  รู้จักน าพระธรรมค าสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้า มา
ปฏิบัติและปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน และการเรียนได้อย่างเหมาะสม ดังกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้   

๑. กิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาจิต  (ที่วัดป่าเณรมิตรวิปัสสนา อ. ด่านซ้ายหรือตามความเหมาะสม) 
๒. กิจกรรมอบรมคุณธรรมประจ าวันศุกร์ 
๓. กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาทุกวันพระ 
๔. กิจกรรมติดป้ายพุทธสุภาษิตภายใน  อาคารเรียน  และบริเวณโรงเรียน 
 

            



กิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ล้วนเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียน เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมภายใน
จิตใจ  และมีจริยธรรมที่ดีงามในการด าเนินชีวิต  สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขอยู่ตลอดเวลา 
๒.วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมที่ดีงามในการด ารงชีวิต 
๒. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักตนเอง พ่ึงตนเอง พัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่ เก่ง ดี และมีความสุขอยู่

ตลอดเวลา 
๓. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักน้อมน าธรรมะมาปฏิบัติและปรับใช้ในการเรียนและการด าเนิน

ชีวิตประจ าวันให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

๓.เป้าหมาย 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑–๖  และมัธยมศึกษา  โรงเรียนบ้านทับกี่  ต าบลอิปุ่ม  อ าเภอด่านซ้าย  
จังหวัดเลย    จ านวนทั้งหมด  ๑๙๘  คนโดยแบ่งตามกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
          ๑. กิจกรรมการฝึกอบรมปฏิบัติธรรม พัฒนาจิต(ท่ีศูนย์ปฏิบัติธรรมเวฬุวรรณ,หรือตามความเหมาะสม) 

- นักเรียนกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนระดับช่วงชั้นที่ ๒และท่ี๓ (ชั้นป.๔–๖และม.๓)จ านวน๑๒๒ คน  
          ๒. กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

- นักเรียนกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนระดับช่วงชั้นที่ ๒ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕–๖)จ านวน ๓๒  คน 
          ๓. กิจกรรมอบรมคุณธรรม(ไหว้พระสวดมนต์- แผ่เมตตา)ประจ าสั 

- นักเรียนกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนระดับช่วงชั้นที่ ๑-๓  (ป.๑ - ม.๓ )  จ านวน    ๑๙๘    คน 
          ๔. กิจกรรมฝึกพัฒนาแผ่เมตตาหน้าเสาธง และหน้าห้องเรียน 

- นักเรียนกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนโรงเรียนบ้านทับกี่ทั้งหมด   จ านวน    ๑๙๘       คน 
          ๕. กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

- นักเรียนกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนระดับช่วงชั้นที่ ๑-๓ ( ป. ๑- ม.๓ )     จ านวน  ๑๙๘    คน 
          ๖. กิจกรรมปริศนาค าถามธรรมะห้องประชาสัมพันธ์ 

- นักเรียนกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนระดับช่วงชั้นที่ ๑-๓ (ป. ๑- ม.๓)     จ านวน   ๑๙๘      คน 
          ๗. กิจกรรมติดป้ายพุทธสุภาษิตภายในบริเวณโรงเรียน 

- นักเรียนกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนระดับช่วงชั้นที่ ๒-๓      จ านวน ๑๓๔ คน 
   และนักการภารโรงโรงเรียนบ้านทับกี่ 

๔.กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
๑ เสนอโครงการเพ่ือขอการอนุมัติ (P) เม.ย. ๖๒–พ.ค.๖๒ ร.ร.บ้านทับกี่ นางสมลักษณ์ วิบูลย์ค า 

๒ ประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๖๒  นางสมลักษณ์ วิบูลย์ค า 

๓ 
 
 
 
 

ด าเนินการตามโครงการ(D) 
๑. กิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาจิต 
๒. กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
๓. กิจกรรมอบรมคุณธรรม(ไหว้พระ
สวดมนต์- แผ่เมตตา)ประจ าสัปดาห์ 
๔. กิจกรรมฝึกพัฒนาแผ่เมตตาหน้า

พ.ค.๖๒  
ต.ค.๖๒ 

ตลอดปีการศึกษา 
ทุกวันศุกร์ 

 
 

 
วัดเนรมิตร
วิปัสสนา 
ร.ร.บ้านทับกี่ 

นางสมลักษณ์ วิบูลย์ค า 
ครูประจ าชั้นทุกชั้น 



เสาธง และหน้าห้องเรียน 
๕. กิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
๖. กิจกรรมปริศนาค าถามธรรมะห้อง
ประชาสัมพันธ์ 
๗. กิจกรรมติดป้ายพุทธสุภาษิตภายใน
บริเวณโรงเรียน 
๘.กิจกรรมโครงงานคณุธรรม 

 
 

๔ ประเมินและติดตามผล (C) มี.ค.๖๓  นางสมลักษณ์ วิบูลย์ค า 

๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข(A) มี.ค.๖๓  นางสมลักษณ์ วิบูลย์ค า 
 

๖.งบประมาณ งบอุหนุน   จ านวน   ใช้เงินอุดหนุน จ านวน  ๒๓,๕๐๐    นักเรียน   ๑๙๘   คน เงินนอก
งบประมาณ            บาท 

ที ่ รายการกิจกรรม งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย(ถ๋ัวจ่ายในโครงการ) 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ อื่น ๆ 
๑. กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาจติ 

-ค่าอาหารนักเรียน/ 
-ค่าบ ารุงสถานที่(น้ า / ไฟ / ท่ีพัก 
/ วิทยากร)                  
-วัสดุ  เกียรติบัตร 
-ค่าเดินทาง 

 
๑๓,๕๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 

 
 

๕,๐๐๐ 

 
๑๓,๕๐๐ 

 

- 

๒ กิจกรรมติดป้ายพุทธสุภาษิต
ภายในบริเวณโรงเรียน 

-วัสดุจัดท าป้าย 

 
๕,๐๐๐ 

   
๕,๐๐๐ 

 

 รวม ๒๓,๕๐๐  ๕,๐๐๐ ๑๘,๕๐๐  
  

๗.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 เนื่องจากนักเรียนที่ได้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโครงการนี้ ซึ่งกิจกรรมหลักก็คือกิจกรรมการ
พัฒนาจิตซึ่งเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในช่วงชั้นที่ ๑,๒,๓    ซึ่งเป็นวัยที่ก าลังเข้าสู่วัยรุ่นและเป็นวัยที่พัฒนา
จิตได้ดีมีการเชื่อฟัง  ยิ่งถ้าได้ปฏิบัติในสถานที่จริงยิ่งจะท าให้พวกเขายอมรับได้ง่ายและจะจ าสิ่งที่ดีๆที่เขาได้รับ
น าไปใช้ตลอดชีวิตและจะส่งผลต่อการเรียนที่ดีในระดับชั้นต่อไปด้วย ซึ่งเขาจะเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรมที่ดี
งามในการด ารงชีวิต  รู้จักตนเอง  เข้าใจตนเองมากยิ่งขึ้น มีจิตใจที่เข้มแข็ง รู้ว่าอะไรผิด อะไรถูก  อะไรควร 
อะไรไม่ควร  รู้จักพัฒนาตนเองให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุขอยู่ตลอดเวลา รู้จักเสียสละ และมีความอดทน
มากยิ่งขึ้น มีความเป็นผู้น า กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมรู้จักบทบาท และหน้าที่ของ
ตนเอง  มีความเข้าใจผู้อ่ืน  ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืนในสังคม มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้อ่ืน นอกจากนี้ยังรู้จัก 

น้อมน าธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปฏิบัติและประยุกต์ใช้กับการเรียนและการด ารงชีวิตได้
อย่างมีความสุข 

 

 
   



 
 
 

ลงชื่อ                              ผู้เสนอโครงการ/หัวหน้าโครงการ 
        (นางสมลักษณ์   วิบูลย์ค า) 
         ครู โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 

ลงชื่อ                              ผู้เสนอโครงการ/กรรมการ 
           (นางสาวภัทรนิชา  แก้วเสน) 
    ครพูนักงานราชการ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 

ลงชื่อ                                       ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

งาน/โครงการ  นิเทศภายใน 
แผนงาน  วิชาการ 
ลักษณะงาน/โครงการ โครงการต่อเนื่อง 
หัวหน้างาน  นายศฤงคาร   หล้ากันหา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านทับกี ่
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา   ๒๕๖๒ 
สอดคล้องกับกลยุทธ จุดเน้น    ท่ี  ๔,๕     
สอดคล้องกับมาตรฐานที่   ๒  

๑. หลักการและเหตุผล 
การนิเทศภายในเป็นกระบวนการดาเนินภายในโรงเรียน ซึ่งบุคลากรในโรงเรียนทุกคนต้องร่วมมือกัน  

เพ่ือกระตุ้น สนับสนุน ส่งเสริม แนะนา ช่วยเหลือร่วมมือกัน แก้ปัญหา ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ อันจะนามาซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมี
คุณธรรมนาความรู้ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสนองต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒  มาตรา ๒๔ ว่าด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพ่ือให้ครูในโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน หรือกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีโอกาสเข้าร่วมกับครู
ในโรงเรียน มีโอกาสก ากับ ติดตาม และนิเทศงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก าหนดขึ้น 
 ๒.๒   เพ่ือให้บุคลากรภายในโรงเรียนเข้าใจในหลักการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและ 
 สามารถนิเทศกันเองได้ 
 ๒.๓   เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานอื่น ๆ บรรลุตามเป้าหมาย 
 ๒.๔   เพ่ือการด าเนินการด้านการเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
๓.  เป้าหมาย 
 ๒.๑  ผู้บริหาร  ครูวิชาการ  คณะครู  ก ากับ  ติดตาม  นิเทศกันเอง  อย่างน้อยสัปดาห์ละ  ๒  ครั้ง 
  ๒.๒  ผู้บริหาร  ครูวิชาการ  คณะครู ร้อยละ  ๘๐  มีความพึงพอใจ 
๔.  ขั้นตอนและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
๑ เสนอโครงการเพ่ือขอการอนุมัติ (P) พ.ค.๖๒ ร.ร.บ้านทับกี่ นายศฤงคาร  หล้ากันหา 

๒ ประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๖๒ ร.ร.บ้านทับกี่ นายศฤงคาร  หล้ากันหา 

๓ ด าเนินโครงการ (D) 
-กิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียน 
-การสัมมนาย่อยทางวิชาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
-กิจกรรมประชุมครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เดือนละ ๒  ครั้ง 

 
ตลอดปีการศึกษา 

ร.ร.บ้านทับกี่ 
 

นายศฤงคาร  หล้ากันหา 
นางอัญชลี  แก้วย้อย 
นางสาวมยุรี เหมสุทธิ 

นางณภัทร  สเุทียนทอง 
นางสมลักษณ์  วิบูลย์ค า 

 

๔ ประเมินและติดตามผล (C) มี.ค.๖๓  นายศฤงคาร  หล้ากันหา 



๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข(A) มี.ค.๖๓  นายศฤงคาร  หล้ากันหา 

 

๕. งบประมาณ       หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ค่าเอกสารแบบประเมิน   ประมาณ   -     บาท 
 กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
๑.   ค่าวัสดุ   ในการจัดท าเครื่องมือ กระดาษ  -   - 
๒.การสัมมนาย่อยทางวิชาการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

-   - 

รวม - ****ถัวจ่ายทุกรายการ 

 
๖.  การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
กิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียน 
-การสัมมนาย่อยทางวิชาการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  
-กิจกรรมประชุมครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

สอบถาม ตรวจสอบ 
 

สังเกต ดูผลสัมฤทธิ์ 

- แบบสอบถาม 
 

-  แบบสังเกต 

 
๗.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๗.๑ ผู้บริหารมองเห็นความส าคัญของการนิเทศ 
๗.๒ คณะครูปฏิบัติงานการสอนเป็นที่น่าพอใจ 
๗.๓ ครูมีความรู้ความช านาญและความเข้าใจในงานที่เคยปฏิบัติเพิ่มเติม 
 

(ลงชื่อ)    ผู้เสนอโครงการ 
(นายศฤงคาร  หล้ากันหา) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี ่
 

ลงชื่อ             ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี ่
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการ                การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจ 
  พอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
แผนงาน                บริหารทั่วไป 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพิเชษฐ์   วิบูลย์ค า ,นางสาวพิชญ์มณฑ์  สีหะวงศ์, 

นางสาวสุดารัตน์ สีหะวงศ์,นางสาวณัฐฐาภรณ์ กุลแจ่ม                                             
,นางสมลักษณ์ วิบูลย์ค า,นางสาวแพรวพรรณ  พิมพ์เสนา, 

                                               นางสาวภัทรนิชา แก้วเสน,นายกฤตยา ค าพิลา,นายสักรินทร์ แปงใจ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
สอดคล้องกับกลยุทธ ๒       จุดเน้นที่  ๔   
สอดคล้องกับมาตรฐาน ร.ร. ที่       ๑  
............................................................................................................................. ............................................... 
๑. หลักการและเหตุผล  
 โรงเรียนบ้านทับก่ี ได้รับจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันให้กับนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพ
โภชนาการ  และนักเรียนยังขาดแคลนอาหารกลางวัน   ซึ่งยังไม่เพียงพอเพราะราคาอาหารมีราคาที่สูงขึ้น   
ดังนั้นโรงเรียนจึงต้องส่งเสริมโครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ืออาหารกลางวันเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในกิจกรรมการ
เรียนการสอน  และยังส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ในการท ามาเลี้ยงชีพได้ และยังได้
วัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันได้เพียงพอ 
๒. วัตถุประสงค์ 
       ๒.๑  ผลลัพธ์ ( Outcomes ) 
               เพ่ือให้ผู้เรียนน าองค์ความรู้การปลูกพืชผักสวนครัวชนิดต่างๆ     การเลี้ยงสัตว์   การเพาะเห็ด  ไป
ปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจ าวัน     และสามารถน าไปประกอบเป็นอาชีพในท้องถิ่นได้ 
       ๒.๒  ผลผลิต ( Outputs ) 
                ๑.   เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปลูกพืชผักสวนครัวทุกชนิดได้ 
                ๒.  เพ่ือให้ผู้เรียนปฏิบัติได้จริง  และสามารถน าไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้ 
                ๓.  เพ่ือน าผลผลิตสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน และท่ีเหลือจ าหน่ายเป็นทุนหมุนเวียนได้ 
๓.  เป้าหมาย 
          ๓.๑  เชิงปริมาณ  
                  ๑. ผู้เรียนตั้งแตช่ั้น ป. ๑  –  ม.๓  จ านวน    ๑๗๐ คน  ได้ร่วมกิจกรรมทุกคน 
    ๒. นักเรียน ครู  กรรมการสถานศึกษา   ร้อยละ   ๘๐  มีความพึงพอใจ 
         ๓.๒  เชิงคุณภาพ    
                         ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปลูกพืชผักสวนครัว  สามารถน าไปประกอบอาชีพ  
                  ในท้องถิ่นได้  ตลอดจนน าผลผลิตสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน และที่เหลือจ าหน่ายเป็น 
                  ทุนหมุนเวียน      
 



๔. กิจกรรมและการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

๑ เสนอโครงการเพ่ือขอการอนุมัติ (P) พ.ค.๖๒ ร.ร.บ้านทับกี่ นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 
 

๒ ประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๖๒ ร.ร.บ้านทับกี่ นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 

๓ ด าเนินโครงการ (D) 
ฐานที่ ๑ ธนาคารโรงเรียน(BP) 
ฐานที่ ๒ ห้องสมุดมีชีวิต 
ฐานที่ ๓ ศูนย์อาเซี่ยนประเทศสิงคโปร์ 
ฐานที่ ๔ ศูนย์อาชีพ 
-กิจกรรมตัดผมชาย 
-กิจกกรมแต่งผมและเสริมสวย 
-กิจกรรมการเลี้ยงปลาดุก 
-กิจกรรมการเลี้ยงกบ  
-กิจกรรมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่  
-กิจกรรมการเพาะเห็ด 
-กิจกรรมงานประดิษฐ์/งานช่าง 
-กิจกรรมเลี้ยงไก่พันธุเนื้อ 
-กิจกรรมหมูป่า 
-กิจกรรมการเรียนการสอนตาม
แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แทรกในบทเรียน 

 
ตลอดปีการศึกษา 

ร.ร.บ้านทับกี่ 
 

 
นางสมลักษณ์ วิบูลย์ค า 

น.ส.พิชญ์มณฑ์  สีหะวงศ์ 
น.ส.ภัทรนิชา  แก้วเสน 
นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 
นายกฤตยา ค าพิลา 

นางสาวสุดารัตน์ สีหะวงษ์ 
นายสักรินทร์ แปงใจ 

นายนิธวัฒน์  ค าทะเนตร 
นายกฤตยา  ค าพิลา 

น.ส.พิชญมณฑ์ สีหะวงศ์ 
นายพิเชษฐ์ วิบูลย์ค า 

นายนิธวัฒน์ ค าทะเนตร 
นายอภิเชษฐ์ ป้านภูมิ 
คณะครูทุกคนตามฐาน 

๔ ประเมินและติดตามผล (C) มี.ค.๖๓  นางสมลักษณ์ วิบูลย์ค า 
๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข(A) มี.ค.๖๓  นางสมลักษณ์ วิบูลย์ค า 

 

๕.  งบประมาณท่ีใช้     เงินอุดหนุนรายหัว ๗,๘๐๐ บาท เงินอุดหนุนจาก อบต.อิปุ่ม   ๑๐,๐๐๐   บาทเงินทนุ
หมุนเวียนอาหารกลางวัน    ๑๒๘,๐๐๐   บาท รวมทั้งสิ้น   ๑๓๗,๐๐๐   บาท    รายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ   “สามารถถัวจ่ายได”้ 

 

 

 

 

 



กิจกรรม 

งบประมาณ 

รวม เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

ค่าวัสดุ อ่ืนๆ ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

-กิจกรรมตัดผมชาย 
-กิจกรรมแต่งผมและเสริมสวย 
-กิจกรรมการเลี้ยงปลาดุก 
-กิจกรรมการเลี้ยงกบ  
-กิจกรรมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่  
-กิจกรรมการเพาะเห็ด 
-กิจกรรมงานประดิษฐ์/งานช่าง 
-กิจกรรมเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ 
-กิจกรรมหมูป่า 
-กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแทรกในบทเรียน 

๕,๐๐๐ 
- 

๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
- 
 
- 

 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 

รวมทั้งสิ้น ๑๓๗,๐๐๐ - - -  

๖.   การประเมินผล 

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต ( Outputs ) 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ปลูกพืชผักสวนครัว และ 

    น าไปประกอบเป็นอาชีพในท้องถิ่นได้               

๒. ได้ผลผลิตที่ใช้เป็นอาหารร้อยละ ๘๐ และผลผลิต      

      ไว้จ าหน่ายร้อยละ ๒๐ 

ผลลัพธ์ ( Outcomes ) 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ น าองค์ความรู้การปลูกพืชผักสวนครัว
ชนิดต่างๆไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจ าวัน  และสามารถ
น าไปประกอบเป็นอาชีพในท้องถิ่นได้ 

 
๑.  สังเกต 

 

๒.  ดูผลงาน 

 

 

    ส ารวจ / 
    สอบถาม 
  

 
๑. แบบสังเกต 

 
๒. แบบประเมินผลการ 
      ปฏิบัติงาน 
 
 
     แบบส ารวจ /  
     แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 



 ๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                          

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ปลูกพืชผักสวนครัว และ    น าไปประกอบเป็นอาชีพในท้องถิ่นได้               

๒. ได้ผลผลิตที่ใช้เป็นอาหารร้อยละ ๘๐ และผลผลิตไว้จ าหน่ายร้อยละ ๒๐ 

 ๓.ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ น าองค์ความรู้การปลูกพืชผักสวนครัวชนิดต่างๆไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจ าวัน  
และสามารถน าไปประกอบเป็นอาชีพในท้องถิ่นได้ 

 

ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ..... ........................................ผูเ้สนอโครงการ 
     ( นายพิเชษฐ์   วิบูลย์ค า)                                    (นายกฤตยา  ค าพิลา) 
     ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านทับกี่                              ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ        ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ  
        (นางสาวพิชญ์มณฑ์  สีหะวงศ์)    (นางสาวมยุรี  เหมสุทธิ) 
       ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านทับกี่  ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ        ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ  
        (นายสักรินทร์  แปงใจ)    (นายนิธวัฒน์  ค าทะเนตร) 
      ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านทบักี่      ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 

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

                                            (นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 

                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ   ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
แผนงาน  บริหารทั่วไป  /งานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวรัชธิดา  สุโพธิ์ขันธ 
ลักษณะ โครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     โรงเรียนบ้านทับกี่ 
สอดคล้องกับกลยุทธ จุดเน้น    ท่ี  ๓    
สอดคล้องกับมาตรฐาน ร.ร. ที่      ๑ 
…….…………………………………………………………………………………………………………. 

๑. หลักการและเหตุผล 
 จากนโยบายการปรับเวลาเรียนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ลดชั่วโมงเรียนของเด็กลง 
โดยเรียนภาควิชาการในสาระหลักเพียงแค่เวลา ๑๔ นาฬิกา จากนั้นให้เด็กท ากิจกรรมนอกห้องเรียน เพ่ือ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในทุกด้าน ในรูปแบบของกิจกรรมเสริมหลักสูตร และการเรียนรู้แบบบูรณาการ มี
ประเด็นซึ่งควรแก่การอธิบาย แนวปฏิบัติ เพื่อสาธารณชนรับทราบ ดังนี้ 
การปรับเวลาเรียน ให้เรียนสาระการเรียนรู้หลักเพียงแค่ ๑๔ นาฬิกา ไม่ได้มีความประสงค์ให้ยุติการเรียนการ
สอน แล้วนักเรียนกลับบ้านแต่เป็นเพียงการสอนวิชาหลัก เช่น ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา ในช่วงเช้าจนถึง ๑๔ นาฬิกา และหลังจากนั้นจะเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนได้แก่ 
การเรียนกลุ่มสาระ ที่เหลือ คือ สุขศึกษาและพลศึกษา การงานพ้ืนฐานอาชีพและเทคโนโลยี และวิชาศิลปะและ
นาฎศิลป์ ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการและกิจกรรมกลุ่ม อันจะท าให้เด็กลดความเคร่งเครียด จากการเรียน
เนื้อหามาเป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน รวมทั้งเสริมสร้างทักษะทุกด้าน คือ  ด้านสติปัญญา (Head) ด้านทัศนคติ 
(Heart) ด้านเรียนรู้และปฏิบัติจริง (Hands) และด้านสุขภาพ (Health) 

การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เป็นกรอบวิสัยทัศน์ ด้านการศึกษา เพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมเข้าสู่ การ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ของไทยนั้น สอดคล้องกับของหลายประเทศที่เป็นผู้น าด้านการศึกษาของโลก ที่ เห็น
พ้องกันกับแนวคิดส าคัญในศตวรรษที่ ๒๑ เรื่องของจิตส านึกต่อโลก ความรู้พ้ืนฐานการประกอบ สัมมาอาชีพ 
ความรู้พื้นฐานด้านพลเมือง สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑๑ อันได้แก่ ทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทักษะการท างาน ทักษะ ชีวิตที่ใช้ได้จริง (กับ
ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน รัฐ และประเทศชาติ) 
         
 
 
 
 
 
 
 
 



๒. วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือขับเคลื่อนการน าหลักสูตรสถานศึกษา ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักการ ของ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 ๒. เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มี คุณภาพตาม

มาตรฐานการเรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตาม ความสนใจและ
ถนัดของนักเรียนแต่ละบุคคล  

๓. เพ่ือให้บริหารจัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ได้อย่างเหมาะสม ทั้ง
ด้านวิชาการ ด้านปฏิบัติ นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจและถนัดของแต่ละบุคคล  

๔. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนา ตนเอง
ตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้  

๕. เพ่ือให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัด การศึกษา
ของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
๓. เป้าหมาย 

๑.  โรงเรียนบ้านทับกี่   มีกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ให้กับนักเรียน ได้อย่างเหมาะสม 
๒.   นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น ทุกกลุ่มสาระ ร้อยละ  ๖ 
๓. ครู กรรมการสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ ร้อยละ  ๘๐ 

๔. การด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

๑ เสนอโครงการเพ่ือขอการอนุมัติ (P) พ.ค.๖๒ ร.ร.บ้านทับกี่ น.ส.รัชธิดา  สุโพธิ์ขันธ 

๒ ประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๖๒ ร.ร.บ้านทับกี่ น.ส.รัชธิดา  สุโพธิ์ขันธ 

๓ ด าเนินโครงการ (D) 
๑)กิจกรรมงานอาชีพ 
๒) กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรม 
๓) กิจกรรมกีฬา 
๔) กิจกรรมลูกเสือ 
๕) กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 
     

พ.ค.๖๑ ร.ร.บ้านทับกี่ น.ส.รัชธิดา  สุโพธิ์ขันธ 
ครูทุกคน 

๔ ประเมินและติดตามผล (C) มี.ค.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ น.ส.รัชธิดา  สุโพธิ์ขันธ 

๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข(A) มี.ค.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ น.ส.รัชธิดา  สุโพธิ์ขันธ 
  
 
 
 
 



๑.  โครงการสนับสนุนจากเงินอุดหนุน       จ านวน  ๑๐,๐๐๐   บาท  

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตาม 
หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
๑)กิจกรรมงานอาชีพ ๒,๐๐๐    

๒) กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรม ๒,๐๐๐    

๓) กิจกรรมกีฬา ๒,๐๐๐    
๔) กิจกรรมลูกเสือ ๒,๐๐๐    

๕) กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม ๒,๐๐๐    

รวม ๑๐,๐๐๐ ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
๖.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

๑.  นักเรียนมีพัฒนาการ Head  Heart  
Hand  Health 
๒.  ผู้เรียนสามารถคิดออกแบบท ากิจกรรม
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
๓.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและ
มีความพึงพอใจ  ร้อยละ ๘๐ 

๑.ตรวจสอบ 
๒.การเก็บรวบรวมหลักฐาน 
๓.สรุปรายงาน 

๑.แบบส ารวจรายการ 
๒.แบบบันทึกการใช้ 
๓.  แบบสอบถามความ
คิดเห็น 

๗.   ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
      ๗.๑        โรงเรียนได้พัฒนานักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ Head  Heart  Hand  Health 
      ๗.๒      โรงเรียน ชุมชน มีความพึงพอใจกิจกรรมลดเลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

(ลงชื่อ)    ผู้เสนอโครงการ 
(น.ส.รัชธิดา  สุโพธิ์ขันธ) 

คร ูคศ.๑ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 (ลงชื่อ)                         ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 

 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการ  การบริหารการเงินและบัญชีและพัสดุ ในโรงเรียน 
แผนงาน  การบริหารงานงบประมาณ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอัญชลี  แก้วย้อย,  นายอภิเชษฐ์   ป้านภูมิ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
สอดคล้องกับกลยุทธ จุดเน้น    ท่ี   
สอดคล้องกับมาตรฐาน ร.ร. ที่     ๒ 
............................................................................................................................. ................................................... 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีทางราชการมีนโยบายในการน าการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ในหน่วยงาน
ราชการทุกแห่ง   มีการปรับเปลี่ยนระบบการเงินและบัญชีในหน่วยงานแบบใหม่มาใช้   จึงจ าเป็นต้องมีความรู้
และความเข้าใจเพ่ือให้สามารถปรับปรุงระบบการบริหารการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว 
 การปรับปรุงระบบบริหารงานการเงินและบัญชีในโรงเรียน โดยน าโปรแกรมอัจฉริยะมาใช้  จะท าให้
โรงเรียนสามารถด าเนินการบริหารงานการเงิน  บัญชี  และพัสดุ   อันได้แก่ทะเบียนบัญชีคุมเงิน   การเบิก
จ่ายเงิน  การจัดซื้อจัดจ้าง  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส  และตรวจสอบได้ จึงได้ท า
โครงการนี้ขึ้นมา 
๒.  วัตถุประสงค์   
 ๒.๑  ระบบการบริหารการเงินและบัญชีโรงเรียนเรียบร้อย  ถูกต้องตามระเบียบ  โปร่งใส  และ
ตรวจสอบได้ 
 ๒.๒  โรงเรียนได้รับการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารการเงินและบัญชีตามระบบใหม่ 
๓.  เป้าหมาย 
 ๑.โรงเรียนมีระบบการบริหารการเงินและบัญชีตามระบบใหม่  ที่ถูกต้องเรียบร้อย  โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ โดยใช้โปรแกรมอัจฉริยะ ตลอดการศึกษา  ๒๕๕๙  ๑๐๐% 
 ๒.นักเรียน ครู  กรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครองนักเรียน  ร้อยละ  ๘๐  มีความพึงพอใจ 
๔. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
๑ เสนอโครงการเพ่ือขอการอนุมัติ (P) พ.ค.๖๒ ร.ร.บ้านทับกี่ นางอัญชลี   แก้วย้อย 

๒ ประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๖๒ ร.ร.บ้านทับกี่ นางอัญชลี   แก้วย้อย 

๓ ด าเนินโครงการ (D) 
-กิจกรรมการพัฒนา จนท.การเงินพัสดุ 
-กิจกรรมจัดท าบัญชีตามโปรแกรม
อัจฉริยะ 

 
มิ.ย.๖๒ 

ตลอดปีงบประมาณ 

ร.ร.บ้านทับกี่ 
 

นางอัญชลี   แก้วย้อย 
นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ 

๔ ประเมินและติดตามผล (C) มี.ค.๖๓  นางอัญชลี   แก้วย้อย 
๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข(A) มี.ค.๖๓  นางอัญชลี   แก้วย้อย 

 



 
๕. งบประมาณ     งบประมาณจากเงินอุดหนุน จ านวน     ๘,๐๐๐    บาท 

 กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
๑.   ค่าวัสดุ   แฟ้มเอกสาร  ๓,๐๐๐   ๓,๐๐๐ 

๒.ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๕,๐๐๐   ๕,๐๐๐ 

รวม ๘,๐๐๐     ****ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
๖.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดผลประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

โรงเรียนได้รับการพัฒนาปรับปรุงระบบ
บริหารการเงินและบัญชี  ตามระบบใหม่ ที่
เรียบร้อย  ถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 

๑. สังเกต 

๒. สอบถาม 

๓. ประเมินเอกสาร
ผลงาน 

๑. แบบบันทึกผลการ
ปฏิบัติงาน 

๒. แบบสอบถาม 

๓. แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

 
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนมีระบบการบริหารการเงินและบัญชีตามระบบการเงินที่ถูกต้อง  เรียบร้อย  ถูกระเบียบ โปร่งใส 
และตรวจสอบได้ ตลอดปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 

(ลงชื่อ)    ผู้เสนอโครงการ 
(นางอัญชลี   แก้วย้อย) 

ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 

(ลงชื่อ)    ผู้เสนอโครงการ 
(นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ) 

ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 

(ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 
 
 
 



 
โครงการ  ระดมทุนพัฒนาการศึกษา 
แผนงาน  การบริหารงานงบประมาณ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศฤงคาร   หล้ากันหา,นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค าล,นางอัญชลี  แก้วย้อย 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
สอดคล้องกับกลยุทธ จุดเน้น    ท่ี   ๕     
สอดคล้องกับมาตรฐาน ร.ร. ที่      ๒ 
............................................................................................................................. ................................................... 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันโรงเรียนบ้านทับกี่ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  มี
ภาระท่ีจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆและโรงเรียนสามารถระดมทุนจากองค์การเอกชน
และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปเพ่ือพัฒนาการศึกษา  อีกทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด 8 
มาตรา ๕8 (๑)-(๒) ว่าด้วยทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา  ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้าน
งบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน ทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล  และครอบครัวและสังคมอ่ืนๆ 
 ดังนั้นโรงเรียนบ้านทับกี่   โดยคณะครู กรรมการสถานศึกษา ผู้น า ผู้ปกครอง ได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการพัฒนาการศึกษาของบุตรหลาน  จึงได้มีมติด าเนินการจัดท าโครงการนี้ขึ้นมา 
๒.  วัตถุประสงค์   
 ๑.เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียน  อาคารประกอบ  ภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้เหมาะแก่การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
 ๒.เพ่ือปรับปรุงห้องประชุม /ห้องตามรอยพ่อ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓.เพ่ือปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์  ระบบอินเตอร์เน็ต  และจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ 
 ๔.เพ่ือปรับปรุงป้ายและรั้วหน้าโรงเรียนให้สวยงาม 
๓.  เป้าหมาย 

๑.ระดมทุนจากองค์กร  บุคคล  ศิษย์เก่าให้ได้เงินงบประมาณ ไม่น้อยกว่า จ านวน ๑๐๐,๐๐๐    บาท 
 ๒.นักเรียน ครู  กรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครองนักเรียน  ร้อยละ  ๘๐  มีความพึงพอใจ 
๔. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

๑ เสนอโครงการเพ่ือขอการอนุมัติ (P) พ.ค.๖๒ ร.ร.บ้านทับกี่ นายศฤงคาร หล้ากันหา 

๒ ประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๖๒ ร.ร.บ้านทับกี่ นายศฤงคาร  หล้ากันหา 
๓ ด าเนินโครงการ (D) 

-ประสานศิษย์เก่า องค์กร  ชุมชน 
-จัดกิจกรรมต้อนรับ 

มิ.ย.๖๒ 
พฤศจิกายน ๖๒ 

๓๑ ธ.ค.๖๒ 

ร.ร.บ้านทับกี่ 
 

นายศฤงคาร  หล้ากันหา 
นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 
นางอัญชลี   แก้วย้อย 

๔ ประเมินและติดตามผล (C) มี.ค.๖๓  นายศฤงคาร  หล้ากันหา 
๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข(A) มี.ค.๖๓  นายศฤงคาร  หล้ากันหา 

 



 
๕. งบประมาณ    งบประมาณจากเงินอุดหนุน จ านวน  -      บาท เงินบริจาค  -     บาท รวม   -     บาท 

 กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
๑.   ค่าวัสดุ    -    

๒.อาหาร -    

รวม - ****ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
๖.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดผลประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

๑.ระดมทุนจากองค์กร  บุคคล  ศิษย์เก่าให้
ได้เงินงบประมาณ ไม่น้อยกว่า จ านวน  
๕๐,๐๐๐     บาท 
๒.นักเรียน ครู  กรรมการสถานศึกษา  
ผู้ปกครองนักเรียน  ร้อยละ  ๘๐  มีความพึง
พอใจ 

สังเกต 
สอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

 
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.โรงเรียนไดปรับปรุงอาคารเรียน  อาคารประกอบ  ภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้เหมาะแก่การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ๒.โรงเรียนมีห้องประชุม และห้องตามรอยพ่อ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓.โรงเรียนมีห้องคอมพิวเตอร์  ระบบอินเตอร์เน็ต  และจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ 
 ๔.โรงเรียนได้ปรับปรุงป้ายและรั้วหน้าโรงเรียนให้สวยงาม 
 
(ลงชื่อ)    ผู้เสนอโครงการ      (ลงชื่อ)   ผู้เสนอโครงการ 
        (นายศฤงคาร   หล้ากันหา)       (นางอัญชลี  แก้วย้อย) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี่    ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 

(ลงชื่อ)    ผู้เสนอโครงการ 
                                               (นายพิเชษฐ์  วิบูลยค์ า) 
                                            ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านทับกี่ 

 
(ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 

                                             (นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 
                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 



 
โครงการ  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
แผนงาน  การบริหารงานบุคคล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศฤงคาร   หล้ากันหา , นายพิเชษฐ์    วิบูลย์ค า 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
สอดคล้องกับกลยุทธ จุดเน้น    ท่ี  ๔ 
สอดคล้องกับมาตรฐาน ร.ร. ที่      ๒ 
............................................................................................................................. .................................................... 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา   เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒ ) พ.ศ.  ๒๕๔๕  เนื่องจากครู
และบุคลากรในโรงเรียนเป็นผู้ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน   จึงจ าเป็นต้องพัฒนาให้เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถมีประสบการณ์ที่ดี  เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนและมีประสิทธิภาพ 
 การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน  ท าให้บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้ว  มีความรู้  ทักษะและเทคนิค
วิธีการ  ตลอดจนมีความสามารถในการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี  
คุณภาพ  คือ  มีคุณธรรม  น าความรู้และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  บุคลากรทุกคนได้รับการอบรมสัมมนา  ประชุมปฏิบัติการ  ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้   และมี
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ 
 ๒.๒  ครูทุกคนมีความรู้  ทักษะ  และเทคนิควิธีการตลอดจนมีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๓.  เพ่ือพัฒนาสร้างลักษณะที่พึงประสงค์แก่หัวหน้าสถานศึกษา ครูอาจารย์และนักการภารโรง 
 ๒.๔.  เพ่ือสร้างสรรค์ให้บุคคล บุคลากรในโรงเรียน พฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนและชุมชน 
๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑. บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้   ทักษะ  และเทคนิควิธีการ  ตลอดจนมีความรู้
ความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   ให้ผู้เรียนมีคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ตลอดปีการศึกษา  และปีการศึกษา  ๒๕๖๑    ครบ ๑๐๐%  
 ๓.๒.  บุคลากรทุกคนได้เข้ารับการอบรม อย่างปีละ ๒๐    ชั่วโมง 
 ๓.๓ ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมประชุมประจ าเดือนอย่างน้อยเดือนละ ๑  ครั้ง 
 ๓.๓  ครู และบุคลากรทางการศึกษา  ร้อยละ  ๘๐  มีความพึงพอใจ 
 
 
 
 



 
๔. กิจกรรมและการด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

๑ เสนอโครงการเพ่ือขอการอนุมัติ (P) พ.ค.๖๑ ร.ร.บ้านทับกี่ นายศฤงคาร หล้ากันหา 
๒ ประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๖๑ ร.ร.บ้านทับกี่ นายศฤงคาร  หล้ากันหา 

๓ ด าเนินโครงการ (D) 
-จัดและส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการ
อบรมสัมมนา 
-จัดและส่งเสริมให้บุคลากรเข้าประชุม
ปฏิบัติการ 
-จัดศึกษาดูงานโรงเรียนตัวอย่าง 
-กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
-กิจกรรมประชุมประจ าเดือน  

มิ.ย.๖๑ 
พฤศจิกายน ๖๑ 
ตลอดปีการศึกษา 

๖๑ 

ร.ร.บ้านทับกี่ 
 

นายศฤงคาร  หล้ากันหา 
 

๔ ประเมินและติดตามผล (C) มี.ค.๖๒  นายศฤงคาร  หล้ากันหา 

๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข(A) มี.ค.๖๒  นายศฤงคาร  หล้ากันหา 
 
๕. งบประมาณ จ านวน   ๑๐,๐๐๐    บาท ภาคเรียนละ          บาท  เงินบริจาค          บาท 

กิจกรรม งบประมาณ รวมเงิน 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้ 
จ่าย 

ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

๑. ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเอง ศึกษา
ดูงาน   

๑๐,๐๐๐         วัสดุรายหัว 
“สามารถถัว
จ่ายได”้ รวมเงิน ๑๐,๐๐๐         

 
๖. การประเมนิผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

๑.  บุคลากรทุกคนได้รับการอบรมสัมมนา  ประชุมปฎิบัติการ
การศึกษาดูงาน  เพ่ิมพูนความรู้  มีความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
๒. ครูทุกคนมีความรู้  ทักษะ และเทคโนโลยี ตลอดจนมี
ความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.การสังเกต 
๒. สอบถาม 
๓.ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๑.แบบบันทึกผลการ
ปฏิบัติงาน 
๒.แบบสอบถาม 
๓.แบบประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 

 
 
 



๗.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้   ทักษะ  และเทคนิควิธีการ  ตลอดจนมีความรู้ความสามารถใน
การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   ให้ผู้เรียนมีคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 

(ลงชื่อ)………………………………ผู้เสนอโครงการ    (ลงชื่อ)………………………………ผู้เสนอโครงการ 
              (นายศฤงคาร   หล้ากันหา)       (นายพิเชษฐ์   วิบูลย์ค า) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี่      ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 

(ลงชื่อ)           ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
โครงการ                     อาหารกลางวัน 
แผนงาน                     กิจการนักเรียน 
กลุ่มงาน                     บริหารทั่วไป 
สนองกลยุทธ์ที่              ๕. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชากร ชุมชน          
                                ภาคเอกชนและท้องถิ่นในการจัดการ 
มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด        มาตรฐานที่ ๑  ข้อ ๑.๒ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางสมลักษณ์ วิบูลย์ค า,นางอัญชลี แก้วย้อย                                               
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     โรงเรียนบ้านทับกี่  
ลักษณะโครงการ           โครงการต่อเนื่อง          
ระยะด าเนินการ            ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 
๑.หลักการและเหตุผล 

โครงการอาหารกลางวันเป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ต้องการจะให้เด็กนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษารับประทานอาหาร ที่มีคุณค่าทางโภชนาการถูกหลักอนามัยเพียงพอ โดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ในภาวะขาด
สารอาหาร  เพื่อเกื้อหนุนและส่งเสริมขบวนการจัดการเรียนการสอน  ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ในความเป็นจริงโรงเรียนบ้านทับก่ี ก็ได้จัดด าเนินการ  เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบาย และเพ่ือให้การด าเนิน
โครงการดังกล่าวมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงต้องวางแผนโครงการ สนับสนุนและขบวนการต่างๆให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
๒.วัตถุประสงค์ 
                   ๑ .  เพ่ือให้นักเรียนที่มีภาวะขาดสารอาหาร ได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ 
                   ๒ .  เพ่ือให้นักเรียนทั้งในระดับอนุบาล และประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้รับประทานอาหารกลาง 
   ครบทุกคน  ทุกวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ 
                   ๓ .  เพ่ือเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชน และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
                   ๔ .  เพ่ือสนับสนุนโครงการและด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ      
 ๓. เป้าหมาย 

๑.นักเรียนทั้งในระดับอนุบาล และประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้รับประทานอาหารกลางวัน 
   ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ   ๑๐๐%   
                   ๒ .  ด าเนินการให้นักเรียนที่มีภาวะขาดสารอาหารในระดับประถม ฯ และอนุบาลให้ได้รับประทาน  
                          อาหาร(เสริม)ที่มีคุณค่าทางโภชนาการในตอนกลางวัน ร้อยละ ๑๐๐ ต่อภาคเรียน 
                   ๓ .  ชุมชนมสี่วนร่วมในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ต่อภาคเรียน 
                   ๔ .  จัดท าโครงการสนับสนุนเพื่อให้โครงการมีความสมบูรณ์  มีความสะดวกปลอดภัยในการประกอบ                            
                         กิจกรรมและบางโครงการช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และให้นักเรียนมีส่วนร่วมด้วย ในโครงการดังนี้ 

๔.๑  กิจกรรมปรับปรุงและซ่อมแซมห้องครัว 
                       ๔.๒  กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว  ,เลี้ยงไก่พันธ์ไข่ ,เพราะเห็ด ,เลี้ยงกบ  ,เลี้ยงปลาดุก 
                  ๕.  จดัระบบจัดห้องประกอบอาหาร ระบบการจัดเก็บอุปกรณ์ตลอดจนเอกสารการควบคุมให้มี   
                       ประสิทธิภาพ และเป็นปัจจุบันตลอดปีการศึกษา     
   



๔.ทรัพยากรที่ต้องการ       
๑. บุคลากร       
-  คณะครูอาจารย์ในโรงเรียนบ้านทับกี่     
- นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้น  อนุบาล –  ชั้น  ม.๓                     

 
๕.กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ     

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

๑ เสนอโครงการเพ่ือขอการอนุมัติ (P) พ.ค.๖๒ ร.ร.บ้านทับกี่ นางสมลักษณ์   วิบูลย์
ค า 

๒ ประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๖๒ ร.ร.บ้านทับกี่ นางสมลักษณ์   วิบูลย์
ค า 

๓ ด าเนินโครงการ (D) 
-กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
ภาคเรียนที่  ๑  ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
-ระดับ อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่๖ 
-ระดับมัธยมปีที่ ๑ – ๓(งบบริจาคและ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ม.ต้น) 
ภาคเรียนที่  ๒  ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 

มิ.ย.๖๒ 
 

พ.ค. – ต.ค.๖๒ 
พ.ย.๖๒-มี.ค.๖๓ 

ร.ร.บ้านทับกี่ 
 

นางสมลักษณ์   วิบูลย์
ค า 
นางอัญชลี  แก้วย้อย 
 

๔ ประเมินและติดตามผล (C) มี.ค.๖๓  นางสมลักษณ์   วิบูลย์
ค า 

๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข(A) มี.ค.๖๓  นางสมลักษณ์   วิบูลย์
ค า 

 
๕. งบประมาณ     

เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ระดับ อนุบาล – ป.๖  จาก  อบต.อิปุ่ม ภาคเรียนที่ ๑/๖๒ จ านวน    
๒๑๔,๐๐๐   บาท ภาคเรียนที่ ๒/๖๒ จ านวน   ๒๑๔,๐๐๐   บาท  มัธยมศึกษา  ๙๑  คน  เงินบริจาค  
๒๓๖,๖๐๐   บาท เงินบริจาคค่าแม่บ้าน  ๙๙,๐๐๐   บาท   เงินปัจจัยพื้นฐานและอุดหนุน  ๓๐,๐๐๐   บาท  
รวมทั้งสิ้น   ๗๙๓,๖๐๐   บาท 

กิจกรรม งบประมาณ รวมเงิน 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้ 
จ่าย 

ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

๑.อุปกรณ์  เครื่องครัว         
 
งบฯอุดหนุน 
อบต. 

๒.จัดท าอาหาร   
อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่๖   ๑๐๗  
คน 

   
๔๒๘,๐๐๐ 
๒๓๖,๖๐๐ 

  
๔๒๘,๐๐๐ 
๒๓๖,๖๐๐ 



ระดับมัธยม   ๙๑   คน(บริจาค) 
เงินสมทบปัจจัยพื้นฐานและเงินอุหนุน 
๓.เงินบริจาค(ค่าแม่บ้าน) 

๓๐,๐๐๐ 
๙๙,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 
๙๙,๐๐๐ 

งบฯบริจาค/
ปัจจัยพื้นฐาน 

รวมเงิน   ๗๙๓,๖๐๐  ๗๙๓,๖๐๐ 
 
๖.การวัดผล ติดตามและประเมินผล 

 

ที ่

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ         
วิธีการวัด 

เครื่องมือทีใ่ช้วัดผล 

๑ นักเรียนโรงเรียนบ้านทับกี่ได้รับประทานอาหาร  
ร้อยละ๑๐๐ 

   สังเกต,  สอบถาม           แบบส ารวจ 

๒ นักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษามีน้ าหนัก  
ส่วนสูงตามเกณฑ์   ร้อยละ ๙๘ 

  ส ารวจ, สัมภาษณ์ แบบบันทึกชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง 

๓ นักเรียน  ครู  กรรมการสถานศึกษา ร้อยละ  ๘๐   
มีความพึงพอใจ 

 สังเกตตามเป้าหมาย     แบบสอบถาม 

 
๗.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. นักเรียนที่ขาดสารอาหารและนักเรียนระดับปฐมวัย  - มัธยมศึกษาปีที่ ๓  ทุกคนได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทาง

โภชนาการ 
๒. นักเรียนมีสุขภาวะทางโภชนาการทางร่างกายท่ีดี   ตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข 
๓. โรงเรียนมีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

                                                                                                   
(ลงชื่อ)                                 ผู้เสนอโครงการ 

                                                 (นางสมลักษณ์  วิบูลย์ค า) 
                                           ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 

(ลงชื่อ)                                 ผู้เสนอโครงการ 
                                                 (นางอัญชลี   แก้วย้อย) 
                                           ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 

(ลงชื่อ)                               ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายศฤงคาร  หล้ากันหา ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี่                                                                                                    

 
งาน/โครงการ   โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและพัฒนางานอนามัยในโรงเรียน 
แผนงาน   บริหารทั่วไป กลุ่มงานอนามัยโรงเรียน 



ลักษณะงาน/โครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หัวหน้างาน   นางณภัทร   สุเทียนทอง,นางสาวพิชญมณฑ์  สีหะวงศ์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านทับกี่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
สอดคล้องกับกลยุทธ    ๓   จุดเน้น    ท่ี  ๒    
สอดคล้องกับมาตรฐาน ร.ร. ที่      ๑  ข้อ ๑.๒ 
 
๑.หลักการและเหตุผล 
 ตามสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนประถมศึกษา โดยทั่วไปการด าเนินชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย ไม่มี
ระเบียบแบบแผนขาดการรักษาความสะอาด ความปลอดภัยจากโรค ต่าง ๆ ผู้ปกครองนักเรียนขาดความรู้ ความ
เอาใจใส่ จึงเห็นว่าเด็ก ๆ จะถูกปล่อยปะละเลยในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก โรงเรียนได้เล็งเห็นและให้ความส าคัญใน
ด้านนี้เป็นอย่างมาก จึงได้แนะน าและให้ความรู้โดยเน้นการปฏิบัติจริง จึงได้ด าเนินโครงการนี้ขึ้นโดยได้รับความ
ร่วมมือจากบุคลากรหลาย ๆ ฝ่าย เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์และมีอนามัยในช่องปาก ผิวหนัง เล็บ 
เท้า ร่างกาย เสื้อผ้า  และการดูแลในการรับประทานอาหารจึงได้เกิดโครงการนี้ขึ้นมา 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  จัดและปรับปรุงห้องพยาบาลให้ถูกสุขลักษณะ 
 ๒.๒  เพ่ือปรับปรุงพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของครูบุคลากรและนักเรียน 
 ๓.๓  ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่นักเรียน  บุคลากรในโรงเรียน เช่นการตรวจสุขภาพ การปฐม
พยาบาล  การตรวจฟัน  การได้รับสารไอโอดีน  ต่าง ๆ 

๑.๔  เพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในโรงเรียน 
๓.  เป้าหมาย 
 ๒.๑  ห้องพยาบาลสามารถให้บริการแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้สะดวก   ๒  เตียง 
 ๒.๒  นักเรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ  ผู้ปกครอง  ร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจ
 ๒.๓.  นักเรียนมีสุขภาพในช่องปากและฟันดี ร้อยละ ๙๐  ของนักเรียน 
๔. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

๑ เสนอโครงการเพ่ือขอการอนุมัติ (P) พ.ค.๖๒ ร.ร.บ้านทับกี่ นางณภัทร สุเทียนทอง 
๒ ประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๖๒ ร.ร.บ้านทับกี่ นางณภัทร สุเทียนทอง 

๓ ด าเนินโครงการ (D) 
-ซื้อยาเวชภัณฑ์ 
-ค่าพาหนะน านักเรียนไป
สถานพยาบาล 
-รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
-ปรับปรุงห้องพยาบาลให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น/ครุภัณฑ์ ตู้ยา 
 

มิ.ย.๖๒ 
 

พ.ค. – ต.ค.๖๒ 
พ.ย.๖๒-มี.ค.๖๓ 

ร.ร.บ้านทับกี่ 
 

นางณภัทร สุเทียนทอง 
นางสาวพิชญมณฑ์  
สีหะวงศ์                               

 

๔ ประเมินและติดตามผล (C) มี.ค.๖๓  นางณภัทร สุเทียนทอง 



๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข(A) มี.ค.๖๓  นางณภัทร สุเทียนทอง 

๕. งบประมาณ   
        หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ค่าเวชภัณฑ์ยา และค่าปรับปรุงห้องพยาบาล/ค่าครุภัณฑ์ 
 รวมเป็นเงนิ ๓,๐๐๐   บาท 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

ค่าเวชภัณฑ์ยา 
ค่าน านักเรียนไปสถานพยาบาล 
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรค 
กิจกรรมปรับปรุงห้องพยาบาล/ครุภัณฑ์ 

๓,๐๐๐ 
 
 
 

  
 
 
 

๓,๐๐๐ 
 
 
 
 

รวม ๓,๐๐๐ สามารถถัวจ่ายได้ 

๖.  การวัดและการประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

ห้องพยาบาลถูกสุขลักษณะ 
ยาหรือเวชภัณฑ์เพียงพอ 
นักเรียนรู้จักใช้ห้องพยาบาลอย่างถูกวิธีและ
งานอนามัยมีระบบการจัดการที่ดี 

สอบถามนักเรียน 
สังเกต 

สัมภาษณ์ 

-  แบบประเมิน 
- แบบสังเกต 

- แบบสอบถาม 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๗.๑  ห้องพยาบาลถูกสุขลักษณะ    เวชภัณฑ์ยาเพียงพอ และระบบการจัดการงานอนามัยที่ดี 

  ๗.๒  นักเรียนรู้จักใช้ห้องพยาบาลได้อย่างถูกต้องและถูกวิธี    
๗.๓.  นักเรียนมีสุขภาพปากและฟันที่ดี รวมทั้งรู้จักการดูแลรักษาฟันที่ถูกต้องและแปรงฟันที่ถูกวิธี 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
(นางณภัทร   สุเทียนทอง)                                     (นางสาวพิชญมณฑ์  สีหะวงศ์) 
ครู  คศ.๓ โรงเรียนบ้านทับกี่                                    คร ูค.ศ.๑โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 

ลงชื่อ                  ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 

 
โครงการ            ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน - เยี่ยมบ้านนักเรียน – 
   นักเรียนพักนอน ปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน  
แผนงาน                บริหารทั่วไป 



หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ            นายกฤตยา ค าพิลา,นางสาวรัชธิดา สุโพธิ์ขันธ,นายนิธวัฒน์ ค าทะเนตร 
                                            นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ,น.ส.ภัทรนิชา  แก้วเสน 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
กลยุทธ      ๓   จุดเน้น  ที่   ๖ 
สอดคล้องกับมาตรฐาน ร.ร. ที่      ๑,๒ 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกิจกรรมที่รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีการคัดกรองนักเรียน ให้
ค าปรึกษา  การเยี่ยมบ้านนักเรียน – ผู้ปกครอง  นับว่าเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในการติดตามพฤติกรรมของ
นักเรียน  เพื่อช่วยพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถเต็มตามวัยและเต็มตามศักยภาพ และยังเป็นการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะครู – ผู้ปกครองนักเรียน  เพื่อให้ทราบปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน เพื่อจะได้
ร่วมกันช่วยเหลือและหาทางแก้ไขปัญหาได้ทันเหตุการณ์  ท าให้นักเรียนตั้งใจและมีสมาธิในการศึกษาหาความรู้  
ปัจจัยพื้นฐานเป็นกิจกรรมที่เน้นให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๒. วัตถุประสงค์ 
       ๒.๑  ผลลัพธ์ ( Outcomes ) 

 ๑. เพ่ือให้ผู้ปกครองทราบพฤติกรรมและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของนักเรียน 
 ๒. เพ่ือช่วยและหาทางแก้ไขนักเรียนที่มีปัญหาในด้านต่าง ๆ ได้ทันเหตุการณ์ 
 ๓. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความรู้  ความสามารถเต็มตามวัยและเต็มตามศักยภาพ 
 ๔. เพ่ือให้คณะครูและผู้ปกครองมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  ร่วมมือกันช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา
นักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณภาพ  ตลอดจนร่วมกันพัฒนาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้า 
 ๕.เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักนักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
       ๒.๒  ผลผลิต ( Outputs ) 

                ๑. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้   ความสามารถ  เต็มตามวัย  และเต็มตามศักยภาพ   

                ๒.  คณะครูและผู้ปกครองนักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาต่างเพ่ือให้
นักเรียนเป็นคนดี 

๓.  เป้าหมาย 
          ๓.๑  เชิงปริมาณ  
                  ๑.ครูโรงเรียนบา้นทับกี่เยี่ยมบ้านนักเรียน ตั้งแต่อนุบาล ๑– ม.๓   ให้ได้ร้อยละ ๑๐๐ 

           
๒.  นักเรียน ระดับอนุบาล ๑ – มัธยมศึกษาตอนต้น  ร้อยละ  ๑๐๐  อยู่ในระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 
          ๓. นักเรียนพักนอนร้อยละ  ๑๐๐  มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี  
          ๔. นักเรียน  ครู กรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง ร้อยละ  ๘๐  มีความพึงพอใจ 



         ๓.๒  เชิงคุณภาพ    
                         ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ    

๔. กิจกรรมและการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
๑ เสนอโครงการเพ่ือขอการอนุมัติ (P) พ.ค.๖๒ ร.ร.บ้านทับกี่ นายกฤตยา   ค าพิลา 

๒ ประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๖๒ ร.ร.บ้านทับกี่ นายกฤตยา   ค าพิลา 

๓ ด าเนินโครงการ (D) 
-คัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล 
-วิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล 
-ให้ค าปรึกษา  ออกเยี่ยมบ้าน 
-การส่งต่อ 
-ให้ความช่วยเหลือนักเรียนยากจน 
-ปรับปรุงบ้านพักนักเรียนให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
-ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับ
นักเรียนพักนอนและที่สนใจ 
 
 
-ให้ความช่วยเหลือ/นักเรียนทุน 

มิ.ย.๖๒ 
 

พ.ค. – ต.ค.๖๒ 
พ.ย.๖๒-มี.ค.๖๒ 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
เม.ย.๖๒-มี.ค.๖๓ 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 

ร.ร.บ้านทับกี่ 
 

นายกฤตยา   ค าพิลา 
ครูประจ าชั้น 
ครูประจ าชั้น 
ครูประจ าชั้น 
ครูประจ าชั้น 
ครูประจ าชั้น 

นายกฤตยา  ค าพิลา 
 

นายอภิเชษฐ์ ป้านภูมิ 
นางสาวรัชธิดา  สุโพธิ์

ขันธ 
 

น.ส.ภัทรนิชา แก้วเสน 

๔ ประเมินและติดตามผล (C) มี.ค.๖๓  นายกฤตยา  ค าพิลา 
๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข(A) มี.ค.๖๓  นายกฤตยา  ค าพิลา 

 

๕.  งบประมาณที่ใช้      เงินอุดหนุนรายหัว  “สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ” 

 
 

กิจกรรม 

งบประมาณ  
 

รวมเงิน 

 
 

แหล่ง
งบประมาณ 

ค่าตอบแท
น 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

๑.ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน      อุดหนุน 
๒.ปรับปรุงบ้านพักนักเรียน ๕,๐๐๐    ๕,๐๐๐ อุดหนุน 

๓.ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ๑๐๕,๐๐๐    ๑๐๕,๐๐๐ ปัจจัย 

๔.สนับสนุน ส่งเสริมนักเรียนอาหาร
นักเรียนพักนอน 

๘,๐๐๐    ๘,๐๐๐ พักนอน 

รวมเงิน ๑๑๘,๐๐๐    ๑๑๘,๐๐๐  
 

๖.   การวัดและประเมินผล 



 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑.ครูโรงเรียนบ้านทับกี่เยี่ยมบ้านนักเรียน ตั้งแต่อนุบาล 
๑– ม.๓   ให้ได้ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๒.  นักเรียน ระดับอนุบาล ๑ – มัธยมศึกษาตอนต้น  
ร้อยละ  ๑๐๐  อยู่ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๓. นักเรียนพักนอนร้อยละ  ๑๐๐  มีสภาพความเป็นอยู่ที่
ดี  
๔. นักเรียน  ครู กรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง ร้อย
ละ  ๘๐  มีความพึงพอใจ 

แบบบันทึกการ
เยี่ยมบ้าน 

    ส ารวจ / 
    สอบถาม 

 
 

สอบถาม 

๑. แบบสังเกต 

๒. แบบประเมินผลการ 
      ปฏิบัติงาน 
     แบบส ารวจ /  
      
 

แบบสอบถาม 

 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและเอาใจใส่ทั้งผู้ปกครองและครู                                                                                          
 ๒. คณะครู  ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  ร่วมกันพัฒนานักเรียนทุกคน 

 

ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ.....................................ผู้เสนอโครงการ 
          (นายกฤตยา   ค าพิลา)                                  (นางสาวรัชธิดา  สุโพธิ์ขันธ)                     
    ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านทับกี่                                 ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 

ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ.....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางสาวภัทรนิชา  แก้วเสน)                                (นายมนัญชัย  กันเจิม) 
          พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านทับกี่                     ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 (ลงชื่อ)  ผู้เสนอโครงการ 
         (นายอภิเชษฐ์  ป้านภมูิ) 
ต าแหน่ง ครู ค.ศ.๑ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
  (ลงชื่อ).........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 

 

 
 
โครงการ        ปรับปรุง  พัฒนาระบบงานสารบรรณ และสารสนเทศ 
แผนงาน          งานบริหารทั่วไป 
ลักษณะงาน/ โครงงาน โครงการต่อเนื่อง 
หัวหน้างาน   นางสาวฑิตฐิตา  บุญประสพ,นางสาวรัชธิดา  สุโพธิ์ขันธ, 



                                นางสาวสุดารัตน์ สีหะวงษ์,นางสาวพิชญมณฑ์  สีหะวงศ์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๒   สอดคล้องกับกลยุทธ    ๕  มาตรฐาน ร.ร. ที่   ๑ 
…………………………………………………………………………………………………................................... 
 ๑.   หลักการและเหตุผล 
        โรงเรียนต้องมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานอ่ืนๆ  และต้อง
จัดเก็บข้อมูลหลักฐานต่างๆอย่างมีระบบ เพ่ือสะดวกในการค้นหาเพื่อให้การด าเนินงานด้านธุรการและสารบรรณ
ของโรงเรียน เป็นไปอย่างมีระบบ   ดังนั้นทางโรงเรียนจึงจัดให้มีโครงการงานธุรการและงานสารบรรณของ
โรงเรียนขึ้น 
๒.   วัตถุประสงค์ 
  ๑.   เพ่ือให้การเก็บหลักฐานต่าง ๆ ของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒.   เพ่ือสะดวกในการค้นหาและตรวจสอบ 
  ๓.   เพ่ือให้การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
๓.   เป้าหมาย 
       ๑.  ครูผู้รับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณ  จ านวน  ๒  คน 
  ๒.  ครู   นักเรียน  ผู้ปกครอง  กรรมการสถานศึกษา  ร้อยละ  ๘๐ มีความพึงพอใจ 
๔.   กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

๑ เสนอโครงการเพ่ือขอการอนุมัติ (P) พ.ค.๖๒ ร.ร.บ้านทับกี่ นางสาวฑิตฐิตา  บุญ
ประสพ 

๒ ประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๖๒ ร.ร.บ้านทับกี่ นางสาวฑิตฐิตา  บุญ
ประสพ 

๓ ด าเนินโครงการ (D) 
ระบบ DMC 
 
ระบบ School mis 

มิ.ย.๖๒ ร.ร.บ้านทับกี่ 
 

นางสาวฑิตฐิตา  บุญ
ประสพ 
นางสาวรัชธิดา  สุโพธิ์ขันธ 
น.ส.สุดารัตน์ สีหะวงษ์
,น.ส.พิชญมณฑ์ สีหะวงศ์ 

๔ ประเมินและติดตามผล (C) มี.ค.๖๓  นางสาวฑิตฐิตา  บุญ
ประสพ 

๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข(A) มี.ค.๖๓  นางสาวฑิตฐิตา  บุญประสพ 

 
๕.   งบประมาณ        เงินจากงบประมาณอุดหนุน  ๕,๐๐๐    บาท   

 งบประมาณ   



 
กิจกรรม 

ค่าตอบแ
ทน 

ค่าใช้จ่
าย 

ค่าวัสดุ อ่ืนๆ  
รวมเงิน 

 
แหล่ง

งบประมาณ 

๑.ค่าวัสดุ เอกสาร  แฟ้มเอกสาร ตู้เก็บ
เอกสาร,ฮาดดิส ,ระบบ DMC  

  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  

รวมเงิน   ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  

 
๖.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
๑.   สามารถท างานด้านธุรการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-   สังเกต 
-   สอบถาม 
-   สัมภาษณ์ 

-   แบบสังเกต 
-   แบบสอบถาม 
-   แบบสัมภาษณ์ 

 
๗.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑.  การเก็บหลักฐานต่าง ๆ ของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒.   สะดวกในการค้นหาและตรวจสอบ 
  ๓.   การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
 
(ลงชื่อ)                              เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)                                ผู้เสนอโครงการ 
      (นางสาวฑิตฐิตา  บุญประสพ)                          (น.ส.สุดารัตน์ สีหะวงษ์) 
ธุรการโรงเรียนบ้านทับกี่ – ตาดเสี้ยว                        ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
                                              
(ลงชื่อ)                        เสนอโครงการ       (ลงชื่อ)    ผู้เสนอโครงการ 
  (นางสาวรัชธิดา  สโุพธิ์ขันธ)                                 (น.ส.พิชญมณฑ์    สีหะวงศ์) 
ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านทับกี่       ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 

 
(ลงชื่อ)       ผู้อนุมัติโครงการ 

                                         (นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 
                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับก่ี 

 
 

 
 
งาน/โครงการ   ประชาสัมพันธ์   จัดกิจกรรมวันส าคัญ และความสัมพันธ์กับชุมชน 
แผนงาน   บริหารทั่วไป กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน 
ลักษณะงาน/โครงการ  โครงการต่อเนื่อง 



หัวหน้างาน   นายพิเชษฐ์   วิบูลย์ค า,นางสมลักษณ์   วิบูลย์ค า, 
                                         นางสาวสุดารัตน์ สีหะวงษ์, นางอัญชลี   แก้วย้อย, 
    นางสาวมยุรี  เหมสุทธิ,นส.ภัทรนิชา  แก้วเสน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านทับกี่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์    ๒   จุดเน้นที่  ๔   
มาตรฐาน ร.ร. ที่                  ๑ 
 
๑.หลักการและเหตุผล 
 การที่มนุษย์จะประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้อง  เหมาะสมกับแนวทาง  ศีลธรรมและวัฒนธรรมนั้น  จะต้อง
ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง  และเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง  มองเห็นคุณค่าและความซาบซึ้ง  ยอมรับและ
ปฏิบัติอย่างเหมะสม  โรงเรียนในฐานะที่เป็นที่ฝึกฝนอบรมนักเรียนจ าเป็นที่ต้องแสวงหาแนวทาท่ีจะเสริมสร้างให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้มีการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องในทุกๆด้านและมีการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
งานประชาสัมพันธ์  เป็นงานที่มีการติดต่อสื่อสารที่จ าเป็นรูปแบบหนึ่ง  เพ่ือเผยแพร่ความรู้  ข่าวสาร  ข้อมูล  
และเรื่องราวต่างๆจากสถาบัน  องค์กร  หน่วยงาน  ชุมชน  แหล่งข้อมูล ความเคลื่อนไหวต่างๆให้บุคลากร
ภายในโรงเรียนได้รับรู้  โดยใช้วิธีการที่แตกต่างกันในหลายรูปแบบ  นอกจากนี้ยังต้องจัดท า ข้อมูล  ข่าวสาร  
กิจกรรม  ผลงานของนักเรียน  ครู  และโรงเรียน ประชาสัมพันธ์  เผยแพร่โดยผ่านสื่อที่หลากหลายไปยัง
ภายนอก สามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจ  เกิดความนิยม เลื่อมใส ศรัทธา 
๒.วัตถุประสงค์ 
 ๑.๑  เพ่ือให้ชุมชนและโรงเรียนได้ร่วมกิจกรรมและสร้างเครือข่ายในการพัฒนาโรงเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง 
      ๑.๒  เพ่ือให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมร่วมกับชุมชนและวันส าคัญต่าง ๆ 
      ๑.๓  เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูล  ข่าวสาร  กิจกรรม  เรื่องราวต่างๆ  เหตุการณ์ปัจจุบันที่มีประโยชน์ และมี
สาระจากภายในและภายนอกโรงเรียนให้บุคลากรได้รับรู้ในรูปแบบต่างๆ  
        
๓.เป้าหมาย 
 ๒.๑  โรงเรียนและชุมชนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในรอบปี  ไม่น้อยกว่า     ๑๒    ครั้ง 
 ๒.๒  ครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ร้อยละ ๘๐  มีความพึงพอใจ  
 
 
 
 
 
 
 
๔. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 



๑ เสนอโครงการเพ่ือขอการอนุมัติ (P) พ.ค.๖๒ ร.ร.บ้านทับกี่ นส.ภัทรนิชา  แก้วเสน 

๒ ประชุมชี้แจงรายละเอียดของ พ.ค.๖๒ ร.ร.บ้านทับกี่ นส.ภัทรนิชา  แก้วเสน 

๓ ด าเนินโครงการ (D) 
๓.๑ กิจกรรมวันมาฆบูชา,วิสาขบูชา 
๓.๒ กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
๓.๓ กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 
๓.๔ กิจกรรมวันก่อตั้งสถาปนาคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ 
๓.๕ กิจกรรมวันไหว้ครู 
๓.๖ กิจกรรมวันแม่ 
๓.๗ กิจกรรมวันภาษาไทย/สุนทรภู่ 
 
๓.๘ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
๓.๙ กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 
๓.๑๐ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
๓.๑๑ กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ 
๓.๑๒ กิจกรรมแนะแนวเรียนต่อ 
๓.๑๓ กิจกรรมบัณฑิตน้อย 
 
๓.๑๔ วันคริสมาส 

 
มิ.ย.๖๒ 

๑๖ ก.ค.๖๒ 
๑๗ ก.ค.๖๒ 
๑ ก.ค.๖๒ 

 
๑๓ มิ.ย.๖๒ 
๑๒ ส.ค.๖๒ 
๒๙ ก.ค.๖๒ 

 
๑๘ ส.ค.๖๒ 
๑มค.๖๓ 
มค.๖๒ 
มี.ค.๖๒ 
มี.ค.๖๒ 
มี.ค.๖๒ 

 

ร.ร.บ้านทับกี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
น.ส.ภัทรนิชา  แก้วเสน 
น.ส.ภัทรนิชา  แก้วเสน 
น.ส.ภัทรนิชา  แก้วเสน 
นายกฤตยา  ค าพิลา 
 
น.ส.รัชธิดา  สุโพธิ์ขันธ 
นางสมลักษณ์  วิบูลย์ค า 
น.ส.พิชญ์มณฑ์  สีหะวงศ์ 
นางณภัทร สุเทียนทอง 
นางสาวมยุรี เหมสุทธิ 
นายกฤตยา  ค าพิลา 
น.ส.สุดารัตน์ สีหะวงษ์ 
นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ 
นายพิเชษฐ์ วิบูลย์ค า 
นางอัญชลี แก้วย้อย 
นส.วิไล  ศิร ิ
น.ส.สุดารัตน์ สีหะวงษ์ 

๔ ประเมินและติดตามผล (C) มี.ค.๖๓  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข(A) มี.ค.๖๓  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
 
๔. งบประมาณ    งบอุดหนุนรายหัว    จ านวน    ๑๕,๐๐๐   บาท  (ถัวจ่ายในโครงการ) 

 
 

กิจกรรม 

งบประมาณ 
รวมเงิน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ค่าตอบแ
ทน 

ค่าใช้
จ่าย 

ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

๑.ค่าวัสดุ ป้ายประชาสัมพันธ์ 
รางวัล  เกียรติบัตร๒.ค่าอาหาร 

- - ๑๕,๐๐๐ 
 

  เงินอุดหนุน 
“สามารถถัวจ่าย
ได ้

รวม   ๑๕,๐๐๐ 
 

 ๑๕,๐๐๐ 
 

 

 
 
๕.การวัดและประเมินผล 



ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

๑.  โรงเรียนและชุมชนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ใน
รอบปี  ไม่น้อยกว่า     ๑๒    ครั้ง 
๒.  ครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง กรรมการ
สถานศึกษา ร้อยละ ๘๐  มีความพึงพอใจ 

สอบถามสังเกต 

สัมภาษณ์ 

              -  แบบประเมิน 
- แบบสังเกต-แบบสอบถาม 

 
๖.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๖.๑ โรงเรียน  ชุมชน  รว่มกันท างานอย่างมีความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันและได้ร่วมกันพัฒนาโรงเรียน 
๖.๒ ในวันส าคัญและการจัดประเพณีในโอกาสต่าง ๆ ชุมชน และโรงเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ 
๖.๓ ท าให้เกิดทัศนคติท่ีดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
 

(ลงชื่อ)         ผู้เสนอโครงการ     (ลงชื่อ)         ผู้เสนอโครงการ      
              (นางสาวมยุรี  เหมสุทธิ)       (นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า) 
          ครู คศ.๒  โรงเรียนบา้นทับกี่   ครู คศ.๓  โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 (ลงชื่อ)         ผู้เสนอโครงการ          (ลงชื่อ)                             ผู้เสนอโครงการ 
         (นางสาวภัทรนิชา  แก้วเสน)   (นางอัญชลี  แก้วย้อย) 
     ครูพนักงานราชการโรงเรียนบ้านทับก่ี                    ครู คศ.๓  โรงเรียนบ้านทับกี่ 
(ลงชื่อ)         ผู้เสนอโครงการ  (ลงชื่อ)         ผู้เสนอโครงการ 
        (นางสมลักษณ์  วิบูลย์ค า)          (นางสาวพิชมญ์มณฑ์  สีหะวงศ์) 
       ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านทับกี่                    ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
(ลงชื่อ)         ผู้เสนอโครงการ  (ลงชื่อ)         ผู้เสนอโครงการ 
      (นางสาวรัชธิดา  สุโพธิ์ขนัธ)                            (นางณภัทร  สุเทียนทอง) 
      ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านทบักี่        ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
(ลงชื่อ)         ผู้เสนอโครงการ  (ลงชื่อ)         ผู้เสนอโครงการ 
        (นางสาวสุดารัตน์ สีหะวงษ์)                              (นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ) 
        ครู ค.ศ.๑โรงเรียนบ้านทับก่ี                 ครูผู้ คศ.๑ โรงเรยีนบ้านทับก่ี 

 
(ลงชื่อ)           ผู้อนุมัติโครงการ 

                                            (นายศฤงคาร  หล้ากันหา) 
                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 
 
 
ชื่อโครงการ  โครงการฝึกอบรมและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ –เนตรนารี และลูกเสือ ๓ ดี 



แผนงาน   บริหารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายพิเชษฐ์   วิบูลย์ค า,นายกฤตยา ค าพิลา ,นางสาวภัทรนิชา แก้วเสน , 
                               นางสาววิไล ศิริ,  นางสาวแพรวพรรณ    พิมพ์เสนา 
ลักษณะงาน/โครงการ โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านทับกี่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์    ๒   จุดเน้นที่  ๔   
สอดคล้องกับมาตรฐาน ร.ร. ที่   ๑ 
๑.หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ก าหนดให้กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วย การปกครองหลักสูตรและ
วิชาพิเศษลุกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๙   ข้อ  ๒๗๓  ก าหนดไว้ว่า   “ ให้ผู้ก ากับกลุ่มหรือผู้ก ากับลูกเสือน าลูกเสือไปฝึก
เดินทางไกลและแรมคืนในปีหนึ่ง  ไม่น้อยกว่า  ๑  ครั้ง ครั้งหนึ่งให้พักแรมอย่างน้อย  ๑  คืน  การเดินทางไกล
และแรมคืนมีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกให้ลูกเสือมีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย  รู้จักช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่น  รู้จัก
อยู่และท างานร่วมกับผู้อ่ืน  ตลอดจนเรียนทักษะลูกเสือเพ่ิมเติม  ”  ทั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกให้ลูกเสือได้น าเอาวิชา
ความรู้ที่ได้ฝึกปฏิบัติในคาบกิจกรรมลูกเสือ มาใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมอยู่ค่าย       พักแรม และเป็นการ
ทดสอบวิชาพิเศษของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ไปพร้อมกัน   จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
๒.วัตถุประสงค์ 
  ๑.  เพ่ือให้ลูกเสือได้ปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้งร่วมกับหมู่คณะ  ตามวิธีการของลูกเสือ 
  ๒.  เพ่ือให้ลูกเสือได้ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน ในชีวิตประจ าวัน 
  ๓.  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ลูกเสือ    ได้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องของ
ความสามัคคี   การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่   การตรงต่อเวลา   การเสียสละ  และอ่ืน ๆ เป็นต้น   
  ๔.  เพ่ือเป็นการทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
 
๓.เป้าหมาย 
  ๑.   เชิงปริมาณ      มีลูกเสอืเข้าร่วมกิจกรรม  จ านวน  ๑๕๐    คน  และผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรม  จ านวน  ๒๐   คน 
  ๒.  เชิงคุณภาพ       ลูกเสือสามารถปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และ
สอบได้วิชาพิเศษทุกคน 
 
 
 
 
 
๔.ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ  



ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

๑ เสนอโครงการเพ่ือขอการอนุมัติ (P) พ.ค.๖๒ ร.ร.บ้านทับกี่ นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 

๒ ประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๖๒ ร.ร.บ้านทับกี่ นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 

๓ ด าเนินโครงการ (D) 
-จัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ 
-ส ารวจสถานที่/จัดท าค่าย/ประชุม
วิทยากร ผู้ก ากับ 
-จัดท าค่ายพักแรม 

 
มิ.ย.๖๒ 

 
ส.ค.๖๒ 

 
ธ.ค.๖๒ 

ร.ร.บ้านทับกี่ 
 

 

นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 
นายกฤตยา  ค าพิลา 
นางสาวภัทรนิชา แก้วเสน 
วิทยากรลูกเสือ 
ผู้ก ากับลูกเสือ 

๔ ประเมินและติดตามผล (C) มี.ค.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ นายกฤตยา  ค าพิลา 
๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข(A) มี.ค.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ 

 
นายกฤตยา  ค าพิลา 

 
๕. งบประมาณ    เงินอุดหนุนเรียนฟรีและเงินอุดหนุน                 จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท อุดหนุน
จาก อบต.อิปุ่ม   จ านวน  ๓๐,๐๐๐   บาท 

 
 

กิจกรรม 

งบประมาณ 
รวมเงิน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่า
ย 

ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

๑.ค่าวัสดุ ป้ายประชาสมัพันธ์ 
รางวัล  เกียรติบัตร 
๒.ค่าอาหาร 
๓.ค่าวิทยากร 

- 
 
 

๕,๐๐๐ 

- ๑๐,๐๐๐ 
 

๒๕,๐๐๐ 

 ๑๐,๐๐๐ 
 

๒๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

เงินอุดหนุน 
“สามารถถัวจ่าย
ได้” 

รวม     ๔๐,๐๐๐  

 
๖.การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
๑.  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบ้านทับกี่       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓    ร้อยละ ๑๐๐     
ได้ปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้งร่วมกับหมู่คณะ   
ตามวิธีการของลูกเสืออย่างแท้จริง 

สังเกต 
สอบถาม 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

ผลงาน 

 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

๒.  ลูกเสือสามัญ  สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบ้าน
ทับก่ี   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  ร้อยละ   
๘๐    รู้จักวิธีการด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน ใน
ชีวิตประจ าวัน ได้อย่างมีความสุข 

สังเกต 
สอบถาม 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

ผลงาน 

๓.  ลูกเสือสามัญ  สามัญรุน่ใหญ่ โรงเรียนบ้าน
ทับก่ี   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  รอ้ยละ  
๘๐     เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรมในเรื่องของ  ความสามัคคี   การ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่     การตรงต่อเวลา      การ
เสียสละ  และอ่ืน ๆ    

สังเกต 
สอบถาม 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

ผลงาน 

๔.  ลูกเสือสามัญ  สามัญรุน่ใหญ่ โรงเรียนบ้าน
ทับก่ี   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  ร้อยละ  
๑๐๐  สอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ได้
อย่างน้อย  ๖  วิชา 
 

สังเกต 
สอบถาม 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

ผลงาน 

 
๗.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑.  ลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบ้านทับกี่ ได้ปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้งร่วมกับหมู่
คณะ   ตามวิธีการของกิจกรรมลูกเสืออย่างแท้จริง 
  ๒.  ลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบ้านทับกี่    รู้จักวิธีการด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน ใน
ชีวิตประจ าวัน ได้อย่างมีความสุข 
  ๓.  ลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบ้านทับกี่  เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรมในเรื่องของ  ความสามัคคี   การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่   การตรงต่อเวลา   การเสียสละ  และอ่ืน ๆ    
   
(ลงชื่อ)......................................ผู้เสนอโครงการ (ลงชื่อ).......................................ผู้เสนอโครงการ 
       (นายพิเชษฐ์   วิบูลย์ค า    (นายกฤตยา  ค าพิลา) 
     ครู  คศ.๓ โรงเรียนบ้านทบักี่        ครู   คศ.๓ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
(ลงชื่อ)......................................ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)......................................ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นางสาวรัชธิดา  สุโพฑิ์ขันธ)                            (นายศฤงคาร  หล้ากันหา) 
   ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านทับกี่                    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 
 
 
 



โครงการ  พัฒนาอาคารสถานที่ พัฒนาสิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภค 
แผนงานงบประมาณ การบริหารทั่วไป/งานอาคารสถานที่โรงเรียนบ้านทับกี่ 
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพิเชฐ์  วิบูลย์ค า, นายกฤตยา  ค าพิลา,นายมนันชัย  กันเจิม, นายสักรินทร์   
                               แปงใจ.นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ,นายนิธวัฒน์  ค าทะเนตร,นายพิศษ   พายัพ,    
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
สอดคล้องกับกลยุทธ    ๕   จุดเน้นที่  ๙     
สอดคล้องกับมาตรฐาน ร.ร. ที่  ๒ 
............................................................................................................................. .................................. 
๑. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๔๒    หมวด ๔  มาตรา  ๒๕  รัฐต้องสร้างเสริมการ
ด าเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทุกรูปแบบได้แก่ห้องสมุด สวนสาธารณ สวนพฤษศาสตร์ 
สวนสัก สนามกีฬา แหล่งนันทนาการ และพัฒนาแหล่งข้อมูล แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียน
บ้านทับกี่  ได้จัดท าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้อย่างหลากหลายเป็นต้นแบบของ
ชุมชน 
๒. วัตถุประสงค์ 
   ๒.๑ ผลลัพธ์ (Outcomes) 

๑.พัฒนาปรับปรุงห้องเรียนให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
๒.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
๓.พัฒนาภูมิทัศน์ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ สวยงาม 
๔.พัฒนาปรับปรุง  ให้มั่นคง  โรงอาหารและสิ่งก่อสร้าง 

   ๒.๒ ผลผลิต (Outputs) 
  ๒.๒.๑โรงเรียนบ้านทับกี่ได้ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือให้เอ้ืออ านวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเกิดความ ปลอดภัย กับนักเรียน 
           ๒.๒.๒โรงเรียนมีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม เป็นสัดส่วน  เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑ ครู นักเรียน ชุมชน มคีวามพึงพอใจร้อยละ  ๘๐ 
๓.๑.๒ โรงเรียนจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนบุคคลทั่วไป 

  
๓.๒ เชิงคุณภาพ 

๓.๒.๑ บริเวณโรงเรียน อาคารเรียนสะอาดสวยงามมีระเบียบ ร่มรื่นทุกวัน 
๓.๒.๒ แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนมีความพร้อมและสภาพอันดีเอ้ืออาทรต่อการจัดการเรียนรู้ของ

ชุมชน 
๓.๒.๓ โรงเรียนเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ เกิดความพึงพอใจและเป็นที่ยอมรับของชุมชน 

 
 



๔. กิจกรรมและการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ขั้นเตรียมการและการวางแผนด าเนินงาน (P) 

๑.๑ ประชุมคณะครูในโรงเรียน 
๑.๒ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อเสนอและ      
ขออนุมัติโครงการ 
๑.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
๑.๔ จัดท าโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม/และปฏิทินการปฏิบัติงาน 

 
พ.ค.๖๒ 

 
นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 

๒ ขั้นด าเนินการและปฏิบัติตามแผน(D) 
๒.๑ ศึกษาสภาพจริงของโรงเรียน และห้องเรียน 
๒.๒.ปรับปรุงตกแต่งแหล่งเรียนรู้อาคารเรียนให้มีความเหมาะสม
กับสภาพการเรียนการสอน 

๑) ติดตั้งกล้องวงจรปิด อาคารอนุบาล 
๒)ซ่อมแซมบ้านพักนักเรียน ทาสี ติดมุ่งลวด บานเกร็ดฯ 
๓)ท าสวนหย่อมหน้าอาคารเรียน  
๔)ปรับปรุงที่จอดรถ ลานจอดรถ 
๕) จัดท าสวนพฤษศาสตร์ สวนสมุรไพร 

     ๖) ตัดตกแต่งตัดหญ้าบริเวณโรงเรียนและสนามให้สะอาด
และปลอดภัย 
๗)บ ารุงรักษาปลูกไม้ดอกไม้ประดับ จัดท าเรือนเพาะช าจัดท า

สวนหย่อม 
๘)จัดหาม้านั่ง ม้าหินอ่อนบริเวณ สวนหน้าอาคารจ านวน ๓ ชุด
ใหญ่ -  ปรับปรุงสวนพุทธศาสตร์ท าแนวรั้ว ท าหลังคาโดมสวน
พุทธ   สวนสมุนไพร  -  จัดซื้อพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ   
     ๙)ปรับปรุงถนนและแนวจราจร และป้ายนิเทศ 
    ๑๐)ปรับปรุงหน้าอาคาร สปช.๑๐๕/๒๙ ท าเป็นลาน
อเนกประสงค์มีหลังคา หน้าห้องสมุด 
   ๑๑) ปรับปรุงโรงคัดแยกขยะและเตาเผาขยะ 
    ๑๒)ปรับปรุงรั้วหน้าโรงเรยีน 
    ๑๓)เทคอนกรีตหน้าศูนย์อาชีพ 
  ๑๔)ปรับปรุงห้องพยาบาล 
  ๑๕)ติดตั้งพัดลมติดผนังในห้องเรียน 
   ๑๖)ปรับปรุงโรงอาหาร 
 
 
 

 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นายพิเชษฐ์  วิบูลยค า 
นายกฤตยา ค าพิลา 
นายมนัญชัย กันเจมิ 
นายอภิเชษฐ์  ป้านภูม ิ
นายสักรินทร์ แปงใจ 
นายนิธะวัฒน์ ค าทะ
เนตร 
นายพิเศษ  พายัพ 

 

๓ ขั้นติดตามและประเมินผล (C)   



๓.๑ ก่อนด าเนินโครงการ 
๓.๒ ระหว่างด าเนินโครงการ 
๓.๓ สิ้นสุดโครงการ รายงานผลโครงการ(A) 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ นายพิเชษฐ์  วิบูลยค า 
นายพิเศษ พายัพ 

 
๕. งบประมาณ   เงินอุดหนุน จ านวน           ๕๘,๐๐๐   บาท  เงินบริจาค  ๓๘๐,๐๐๐   บาท รวมทั้งสิน้  
จ านวน   ๔๕๐,๐๐๐    บาท  ให้ถั๋วจ่ายในโครงการ 

 
 

กิจกรรม 

งบประมาณ  
 

รวมเงิน 

 
 

แหล่ง
งบประมาณ 

ค่าตอบแ
ทน 

ค่าใช้จ่
าย 

ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

๑)ติดตั้งกล้องวงจรปิดอาคารอาคารอนุบาล - - ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ อุดหนุน/
บริจาค 

๒.ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักนักเรียนเป็น
ห้องเรียนดนตรี 

-  ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ อุดหนุน 

๓)จัดท าสวนหย่อมหน้าอาคาร สปช.  
๑๐๑/๒๖  

- - ๒,๐๐๐  ๒,๐๐๐ อุดหนุน 

๔)ปรับปรุงที่จอดรถ ลานจอดรถ   ๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ บริจาค 
๕) จัดท าสวนพฤษศาสตร์ สวนสมุรไพร      อุดหนุน 

๖)จัดท าเรือนเพาะช ากล้าไม้นักเรียน   ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐ อุดหนุน 

 ๗)ปรับปรุงถนนและแนวจราจรและป้าย
นิเทศ 

     อุดหนุน 

๘)หน้าอาคาร สปช.๑๐๕/๒๙    ๔๐,๐๐๐  ๔๐,๐๐๐ บริจาค 
๙) ปรับปรุงโรงคัดแยกขยะและเตาเผาขยะ   ๓,๐๐๐  ๓,๐๐๐ อุดหนุน 

๑๐)ปรับปรุงรั้วหน้าโรงเรียน/รั้วอาคาร
อนุบาล/ป้ายบอกสถานที่ในโรงเรียน 

  ๔๐,๐๐๐  ๔๐,๐๐๐ บริจาค 

๑๑)จัดท าร้านค้าสหกรณ์      บริจาค 

๑๒) เทคอนกรีตหน้าศูนย์อาชีพ      บริจาค 
๑๓)ปรับปรุงห้องพยาบาล      บริจาค 

๑๔)ติดตั้งพัดลมติดผนังในห้องเรียน   ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ อุดหนุน 

๑๕)ปรับปรุงโรงอาหาร   ๒๘๐,๐๐๐  ๒๘๐,๐๐๐ บริจาค 
รวมเงิน   ๔๕๐,๐๐๐  ๔๕๐,๐๐๐  

 
 
 
 
 



๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้

ประเมิน 

 ผลผลิต (Outputs) 
๑.โรงเรียนบ้านทับกี่ได้ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์จัดแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพ่ือให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน  
๒.ได้รับความร่วมมือจากคณะครู ชุมชน นักเรียน ผู้ปกครองชุมชน
เป็นอย่างดี 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
๑. นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ในการศึกษาอย่างคุ้มค่าส่งผลให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริงน าความรูไปใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน
ได้ 
๒ นักเรียน /โรงเรียนบ้านทับกี่ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกชั้น
เรียน 

 
๑. ตรวจสอบ 
 
 
๒. สอบถาม 
     
๓.สอบถาม 
๔.สังเกต 

 
๑ แบบสอบถาม 
 
 
แบบสอบถาม 
 
แบบสอบถาม 
แบบบันทึก 

 
(ลงชื่อ)………………………………ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)………………………………ผู้เสนอโครงการ 

(นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า)    (นายพิเศษ  พายัพ) 
ครู คศ.๓ ครูโรงเรียนบ้านทับกี่      นักการภารโรง 
(ลงชื่อ)………………………………ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)………………………………ผู้เสนอโครงการ 

(นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ)      (นายมนัญชัย  กันเจิม) 
ครคูศ.๑ ครูโรงเรียนบ้านทับกี่       ครผูู้ช่วย โรงเรียนบ้านทับกี่ 
(ลงชื่อ)………………………………ผู้เสนอโครงการ    (ลงชื่อ)                    ผู้เสนอโครงการ 

(นายกฤตยา  ค าพิลา)     (นายสักรินทร์  แปงใจ) 
ครู คศ.๓ ครูโรงเรียนบ้านทับกี่   ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านทับก่ี 
(ลงชื่อ)………………………………ผู้เสนอโครงการ     
      (นายนิธวัฒน ์ ค าทะเนตร)                   
     ครูผู้ชว่ยโรงเรียนบ้านทับกี่          
  
                       (ลงชื่อ)………………………………อนุมัติโครงการ 
                             (นายศฤงคาร  หล้ากันหา) 
                          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 

 
 
 
 
 



งาน / โครงการ   กิจกรรมสหกรณ์ 
แผนงาน   บริหารทั่วไป กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านทับกี่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวณัฐฐาภรณ์  กุลแจ่ม, นายมนัญชัย   กันเจิม 
ระยะเวลาด าเนินการ   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับกลยุทธ    ๒   มาตรฐาน ร.ร. ที่   ๑ 

-------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 
  ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้ก าหนดใหก้ิจกรรม
สหกรณ์ไว้ในหลักสูตร นักเรียนต้องเรียนเข้าใจหลักการและวิธีด าเนินการของสหกรณ์ ด้วยการปฏิบัติจริงและ
เป็นการสนองนโยบายสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่ต้องอาศัยความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ด ารงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และทักษะ เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของระบบ สหกรณ์ 
  ๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงรู้จักการท างาน ร่วมกับผู้อ่ืน 
  ๒.๓ เพ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจและปฏิบัติในระบอบประชาธิปไตย 
  ๒.๔ เพ่ือให้คณะครูและนักเรียนได้มีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ 
  ๒.๕. เพ่ือให้นักเรียนมีการออมทรัพย์ และรู้หลักการบริหารและการบริการที่ถูกต้อง 
  ๒.๖. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาในการท ากิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
๓. เป้าหมาย 
          ๓.๑ นักเรียนชั้นประถมปีที่  ป.๔ – ๖ และ มัธยมศึกษาตอนต้น ทุกคนได้ฝึกปฏิบัติจริง 
          ๓.๒ นักเรียนผ่านจุดประสงค์ในเรื่องการรวมกลุ่มและสหกรณ์ ตามหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ  
๙๐ 
          ๓.๓  นักเรียนในโรงเรียนรู้จักการออมทรัพย์และการแบ่งหุ้นอย่างถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

๑ เสนอโครงการเพ่ือขอการอนุมัติ (P) พ.ค.๖๒ ร.ร.บ้านทับกี ่ นางสาวณัฐฐาภรณ์  กุลแจ่ม 
๒ ประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๖๒ ร.ร.บ้านทับกี ่ นางสาวณัฐฐาภรณ์  กุลแจ่ม 

๓ ด าเนินโครงการ (D) 
- ประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องกิจกรรม
สหกรณ์แก่นักเรียนทุกคน 
-ประกาศรับสมัครสมาชิกและผู้ถือหุ้น
ในสหกรณ์ 
- แต่งตั้งนักเรียนท าหน้าที่และจัดท า
ทะเบียนบัญชีต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
-จัด  ปันผล 

 
มิ.ย.๖๒ 

 
มิ.ย.๖๒ 

 
ส.ค.๖๒ 

 
มี.ค.๖๓ 

ร.ร.บ้านทับกี ่
 

 

นางสาวณัฐฐาภรณ์  กุลแจ่ม 
นายมนัญชัย   กันเจิม 

๔ ประเมินและติดตามผล (C) มี.ค.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี ่ นางสาวณัฐฐาภรณ์  กุลแจ่ม 

๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข(A) มี.ค.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี ่
 

นางสาวณัฐฐาภรณ์  กุลแจ่ม 
นายมนัญชัย   กันเจิม 

 
๕. งบประมาณ       จากการถือหุ้นของสมาชิก และเงินสนับสนุนกิจกรรมค่าครุภัณฑ์ วัสดุในการจัดกิจกรรม 
จ านวน   -   บาท 
 

 
 

กิจกรรม 

งบประมาณ  
 

รวมเงิน 

 
 

แหล่ง
งบประมาณ 

ค่าตอบแ
ทน 

ค่าใช้จ่
าย 

ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

๑.ค่าวัสดุ เอกสาร ปรับปรุงสถานที่ 
สนับสนุน 

      

๒.ครุภัณฑ ์       
รวมเงิน       

 
 
 
 
 
 
 
 



 
๖. การวัดและประเมินผล    

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ           วิธีวัด/ประเมิน เครื่องมือ 

๑. นักเรียน ป. ๓ – ม.๓  ปฏบิัติ
จริง 
๒. จ านวนนักเรียนที่ผ่าน
จุดประสงค์ 

แบบสอบถาม 
สังเกต 

แบบสอบถาม 
กรรมการด าเนินการ 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๗.๑ นักเรียนชั้นประถมปีที่  ๓ – ม.๓ ทุกคนได้ฝึกปฏิบัติจริง 
 ๗.๒ นักเรียนผ่านจุดประสงค์ในเรื่องการรวมกลุ่มและสหกรณ์ ตามหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๙๐ 
 

ลงชื่อ                                                ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวณัฐฐาภรณ์  กุลแจ่ม) 
คร ูค.ศ.๓  โรงเรียนบ้านทับกี ่

ลงชื่อ                                                ผู้เสนอโครงการ 
(นายมนัญชัย  กันเจิม) 

ครผูู้ช่วย  โรงเรียนบ้านทับกี ่
 

ลงชื่อ                                             ผู้อนุมัติโครงการ 
( นายศฤงคาร  หล้ากันหา ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการ      ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน สภานักเรียน 
แผนงาน                         บริหารงานวิชาการ/กิจการนักเรียน 
สนองกลยุทธ์ที่         ๒ จัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตส านึกให้ผู้เรียนมีคุณธรรมตาม  
                                  แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง    
ลักษณะโครงการ              โครงการต่อเนื่อง    
ผู้รับผิดชอบโครงการ         นางสาวภัทรนิชา  แก้วเสน,นางสาวรัชธิดา  สุโพธิ์ขันธ 
ระยะเวลาการด าเนินการ    ตลอดปีการศึกษา   ๒๕๖๒ 
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
๑.หลักการและเหตุผล    

ระบบการปกครองของประเทศไทยมีการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยสถานศึกษาเป็นสังคมแรกที่
ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาต้องฝึกให้ผู้เรียนรู้จักประชาธิปไตยตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๑ บททั่วไป มาตรา ๗ บัญญัติไว้ว่า ในกระบวนการ
เรียนรู้ต้องมุ่งจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข รู้จักรักษาส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ หมวด๔ มาตรา  ๒๓ 
(๑) ความรู้เกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก 
รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของสังคมไทยพ่ือปลูกฝังให้เด็กเป็นบุคคลที่ดีของการเป็น
ประชาธิปไตยอยู่ในตัว ในจิตใจ ยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว้ในสังคมด้วยความสมัครใจ จริงใจ ทาง
สถานศึกษาจึงจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ เรียนทุกคนในสถานศึกษาได้เรียนรู้และน าวิถี
ประชาธิปไตยไปใช้ในชีวิตประจ าวันตลอดจนการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 
๒.วัตถุประสงค ์

๑.เพ่ือให้นักเรียนรู้จักปกครองตนเอง  ในระบอบประชาธิปไตยเพ่ือเตรียมตัวเป็นพลเมืองดี    
๒.เพ่ือฝึกให้นักเรียนมีความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ 
๓..เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน มีทักษะ เจตคติ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ 
๔.เพ่ือส่งเสริมความสามารถพิเศษ และความสนใจของผู้เรียนเป็นรายบุคคล รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์ และมีโอกาสประสบความส าเร็จในการท าสิ่งหนึ่งสิ่งใด และเกิดความชื่นชมต่อความส าเร็จนั้นๆ 
๕.เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชน และผู้ปกครองในการท ากิจกรรมร่วมกัน 
๖.เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้และได้รับการชี้แนะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน และได้รับการชี้แนะแนวทาง

การศึกษาต่อ  
 
 
 
 
 
 



 
๓.เป้าหมาย / ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงคุณภาพ 

๑.ผู้เรียนประพฤติดี มีระเบียบวินัย เป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นแบบอย่างท่ีดี  
๒.ผู้เรียนได้รับฝึกการท างานร่วมกัน ปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้ เสียสละ ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง มี
เหตุผล มีความเข้าใจ และเคารพในความคิดของผู้อื่น เป็นผู้น า ตามที่ดี  
๓.ผู้เรียนได้เรียนรู้มีความรู้จากประสบการณ์มากยิ่งข้ึน 
๔.ผู้เรียน มีทักษะ เจตคติ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ 
๕.ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นพลเมืองตามกฎหมาย          

          ๖.ผู้เรียน ประสบความส าเร็จในการท าสิ่งหนึ่งสิ่งใด และมีความชื่นชมต่อความส าเร็จนั้นๆ 
๗.ชุมชน และผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างในการท ากิจกรรมร่วมกัน 
๘.ผู้เรียนรู้จักการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน และมีทักษะการด ารงชีวิต 
 

เชิงปริมาณ 
 ๑.ผู้เรียนได้เรียนรู้มีความรู้จากประสบการณ์ร้อยละ ๘๐ (สพฐ.๑ ) 
 ๒.ผู้เรียน มีทักษะ เจตคติ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ร้อยละ ๘๐ (สพฐ.๖) 
 ๓.ผู้เรียนประพฤติดี มีระเบียบวินัย เป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นแบบอย่างที่ดี ร้อยละ ๘๐  
(สพฐ.๒,๖) 
๔.ผู้เรียนได้รับฝึกการท างานร่วมกัน ปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้ เสียสละ ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง มี

เหตุผล มีความเข้าใจ และเคารพในความคิดของผู้อ่ืน เป็นผู้น า ตามที่ดี ร้อยละ๘๐(สพฐ.๒,๖) 
๕.ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นพลเมืองตามกฎหมาย  ร้อยละ ๗๕ (สพฐ.๖,๑๑) 
 ๖.ผู้เรียนมีความส าเร็จในการท าสิ่งหนึ่งสิ่งใด และมีความชื่นชมต่อความส าเร็จร้อยละ ๗๕  (สพฐ.๖,) 
 ๗.ชุมชน และผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างในการท ากิจกรรมร่วมกันร้อยละ ๘๐ (สพฐ.๙) 
 ๘.ผู้เรียนรู้จักการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน และมีทักษะการด ารงชีวิตร้อยละ ๘๐ (สพฐ ๓,๑๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๔.กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑ เลือกตั้งประธาน  พ.ค..๖๒ กิจการนักเรียน 
๒ เยี่ยมบ้านนักเรียน ตลอดปีการศกึษา ๖๒ กิจการนักเรียน 

๓ ท าความสะอาดเขตรับผิดชอบ ตลอดปีการศึกษา.๖๒ งานบริหารทั่วไป 

๔ กิจกรรมขับรถปลอดภัย ตลอดปีการศึกษา.๖๒ งานแนะแนว 
๕ คนดีศรี  ทก. ตลอดปีการศึกษา.๖๒ งานแนะแนว 

๖ แนะแนวการศึกษา มี.ค.๖๓ งานแนะแนว 

๗ มอบทุนการศึกษา มี.ค.๖๓ งานแนะแนว 
๘ ตลาดนัด  ทก. ต.ค.๖๒ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๙  
นักสืบสายน้ า 

 
ตลอดปีการศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

๑๐ คณะกรรมการนักเรียน   ตลอดปีการศึกษา.๖๒ กิจการนักเรียน 

 
๑๑ 

 
สวดมนต์ไหว้พระประจ าสัปดาห์ 

 
ตลอดปีการศึกษา ๖๒ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

  
๕.รายละเอยีดการใช้งบประมาณ   เงินอุดหนุน    ๕,๐๐๐   บาท 

 
ที ่

 
ชื่อกิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

 
รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

๑ เลือกตั้งประธานฯ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
นักเรียน 

      

๒ กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน       

๓ ท าความสะอาดเขตพื้นที่      

 
ป้ายรณรงค์การทิ้งขยะ ไม้
กวาดทางมะพร้าวและ
อุปกรณ์ในการท าความ
สะอาดต่างๆ 

     

๔ กิจกรรมขับรถปลอดภัย       

๕ คนดีศรี  ทก. 
ค่ารางวัล วัสดุ 
 

      

๖ กิจกรรมแนะแนวการศึกษา       



- ค่าอาหารกลางวันนักเรียน
ออกแนะแนว 

     

๗ มอบทุนการศึกษา       

- คัดเลือกนักเรียนรับทุน      

๘ กิจกรรมตลาดนัด ทก. 
(ตลาดนัดชุมนุม) 

      

๘.๑ค่าป้ายไวนิล       
๘.๒ค่าอุปกรณ์ตกแต่ง
สถานที่ 

     

๘.๓ ค่าอุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรมของแต่ละชุมนุม  

     

 
 
ที ่

 
ชื่อกิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

 
รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

๙ กิจกรรมนักสืบสายน้ า      
 

๑๐ กิจกรรมคณะกรรมการ
นักเรียน 
๑. ค่าป้ายไวนิล
คณะกรรมการ 
๒. ค่าวัสดุรณรงค์
กิจกรรมรร. 

     

 

๑๑ สวดมนต์ไหว้พระประจ า
สัปดาห์ 

     
 

 
๖. เครื่องมือที่ใช้วัดผล 
    ๖.๑ แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
    ๖.๒  แบบประเมินความพึงพอใจ 
    ๖.๓  บันทึกการประชุม 
     
 
 
 
 
 
๗.วิธีการวัดผลประเมินผลกิจกรรมของโครงการ 



ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑.ผู้เรียนได้เรียนรู้มีความรู้จาก
ประสบการณร์้อยละ ๘๐  

 
 
 
๑. บันทึกการเข้าร่วม 
   กิจกรรม 
 ๒. ประเมินความพึง 
   พอใจ 
 ๓. บันทึกการประชุม 
 

 
 
 
 ๑. แบบบันทึกการเข้าร่วม 
    กิจกรรม 
 ๒ แบบประเมินความพึง 
    พอใจ 
 ๓. บันทึกการประชุม 
 

 ๒.ผู้เรียน มีทักษะ เจตคติ และ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ร้อยละ 
๘๐  

 ๓.ผู้เรียนประพฤติดี มีระเบียบ
วินัย เป็นที่ยอมรับของสังคม เป็น
แบบอย่างที่ดี ร้อยละ ๘๐  
 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๔.ผู้เรียนได้รับฝึกการท างาน
ร่วมกัน ปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้ 
เสียสละ ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ
ต่อตนเอง มีเหตุผล มีความเข้าใจ 
และเคารพในความคิดของผู้อ่ืน 
เป็นผู้น า ตามที่ดี ร้อยละ๘๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
๑. บันทึกการเข้าร่วม 
   กิจกรรม 
 ๒. ประเมินความพึง 
   พอใจ 
 ๓. บันทึกการประชุม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
๑. แบบบันทึกการเข้าร่วม 
    กิจกรรม 
 ๒. แบบประเมินความพึง 
    พอใจ 
 ๓. บันทึกการประชุม 

๕.ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นพลเมือง
ตามกฎหมาย  ร้อยละ ๗๕  

๖.ผู้เรียนมีความส าเร็จในการท า
สิ่งหนึ่งสิ่งใด และมีความชื่นชม
ต่อความส าเร็จร้อยละ ๗๕   
๗.ชุมชน และผู้ปกครองมี
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างในการ
ท ากิจกรรมร่วมกันร้อยละ ๘๐  

๘.ผู้เรียนรู้จักการแก้ปัญหาที่
เกิดข้ึน และมีทักษะการด ารงชีวิต
ร้อยละ ๘๐  

 

 
 
 
 
 
๘.ทรัพยากร 



- ผู้บริหารสถานศึกษา 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ผู้บริหาร ครู ผู้เรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนและผู้ปกครอง 
 

๙.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑.ผู้เรียนประพฤติดี มีระเบียบวินัย เป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นแบบอย่างท่ีดี  
๒.ผู้เรียนได้รับฝึกการท างานร่วมกัน ปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้ เสียสละ ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง มี
เหตุผล มีความเข้าใจ และเคารพในความคิดของผู้อื่น เป็นผู้น า ตามที่ดี  
๓.ผู้เรียนได้เรียนรู้มีความรู้จากประสบการณ์มากยิ่งขึ้น 
๔.ผู้เรียน มีทักษะ เจตคติ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ 
๕.ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นพลเมืองตามกฎหมาย          

          ๖.ผู้เรียน ประสบความส าเร็จในการท าสิ่งหนึ่งสิ่งใด และมีความชื่นชมต่อความส าเร็จนั้นๆ 
๗.ชุมชน และผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างในการท ากิจกรรมร่วมกัน 

    ๘.ผู้เรียนรู้จักการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และมีทักษะการด ารงชีวิต 
 
 

ลงชื่อ.......................................ผู้เสนอโครงการ 
                                             (นางภัทรนิชา  แก้วเสน) 
 

ลงชื่อ.......................................ผู้เสนอโครงการ 
                                             (นางสาวรัชธิดา  สุโพธิ์ขันธ) 

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

(นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 

 
 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 



งาน/โครงการ   การแข่งขันกีฬา –  กรีฑาสีนักเรียน  กลุ่มเครือข่ายการศึกษาอิปุ่ม สพป. 
แผนงาน   บริหารทั่วไป 
ลักษณะงาน/โครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หัวหน้างาน       นายกฤตยา ค าพิลา,นางสาวแพรวพรรณ พิมพ์เสนา,นายนิธวัฒน์ ค าทะเนตร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านทับกี่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
สอดคล้องกับกลยุทธ    ๒     
สอดคล้องกับมาตรฐาน ร.ร. ที่   ๑  ข้อ ๑.๒ 
๑.หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนได้มุ่งเน้นที่จะส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีการคิดเป็น 
ท าเป็น อีกทั้งการวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ ทางด้านร่างกายให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ 
มีนิสัยรักการออกก าลังกาย เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม โดยให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาและท างานร่วมกัน เป็นหมู่คณะสี ในฐานะที่โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคมที่ให้ความรู้และวิธีที่จะท าให้ผู้ เรียนที่เป็นก าลังส าคัญของชาติในอนาคต ได้มีการออกก าลังกาย ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ในการร่วม
กิจกรรมทางด้านกีฬา-กรีฑา  โรงเรียนบ้านทับกี่   
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการมีน้ าใจนักกีฬาและมีความสามัคคีในหมู่คณะ 
 ๒.๒  เพ่ือเป็นตัวแทนแข่งในโครงการกีฬากลุ่มโรงเรียน และสพป. 
 ๒.๓  เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพและทางด้านร่างกายและจิตใจ  สังคมและสติปัญญาของนักเรียน 
 ๒.๔  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในกฎ กติกา มีทักษะและมีทัศนะที่ดีต่อการแข่งขันกีฬา 
๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑  นักเรียนในโรงเรียนบ้านทับกี่ เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา  ๑๐๐ % 
 ๓.๒  นักเรียน ครู  ผู้ปกครอง  ชุมชน  ร้อยละ ๘๐   มีความพึงพอใจ 
๔.ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

๑ เสนอโครงการเพ่ือขอการอนุมัติ (P) พ.ค.๖๒ ร.ร.บ้านทับกี ่ นายกฤตยา ค าพิลา 

๒ ประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๖๒ ร.ร.บ้านทับกี่ นายกฤตยา ค าพิลา 
๓ ด าเนินโครงการ (D) 

-กิจกรรมแข่งขันกีฬา –กรีฑา ร.ร. 
-กิจกรรมแข่งขันกีฬา–กรีฑา กลุ่มฯ 
-กิจกรรมแข่งขันกีฬา กรีฑา สพป. 

มิ.ย.๖๒ ร.ร.บ้านทับกี่ นายกฤตยา ค าพิลา 
นายนิธวัฒน์   ค าทะเนตร 
น.ส.แพรวพรรณ พิมพ์เสนา 

๔ ประเมินและติดตามผล (C) มี.ค.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ นายกฤตยา ค าพิลา 

๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข(A) มี.ค.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ นายกฤตยา ค าพิลา 

 
 



๕. งบประมาณ    หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ค่าอุปกรณ์กีฬา รวมเป็นเงิน  ๑๐,๐๐๐    บาท   
งบอุดหนุนจาก  อบต.อิปุ่ม    ๓๐,๐๐๐    บาท 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
๑.ค่าวัสดุในการแข่งขันกีฬา กรีฑา 
ค่าใช้จ่าอื่น ๆ ชุดการแสดง/ชุดกีฬา  
๒.ค่าอาหาร 
๓.รางวัลนักกีฬา 

๕,๐๐๐  
 

๒๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 

 

  ๕,๐๐๐       
 

๒๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 

รวม ๔๐,๐๐๐ สามารถถัวจ่ายได้ 

 
๖.  การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

๑.นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและ
เกิดวินัยในตนเอง 
๒.ผลการแข่งขันและการคัดเลือกนักกีฬา 
๓.นักเรียนมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง 

สอบถามนักเรียน 
สังเกต 

สัมภาษณ์ 

-  แบบประเมิน 
- แบบสังเกต 

- แบบสอบถาม 

 
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๗.๑  นักเรียนกลุ่มเครือข่ายการศึกษาอิปุ่ม  มีสุขภาพร่างกายและจิตใจตลอดจนบุคลิกภาพที่ดี 
๗.๒ คณะครูและนักเรียนกลุ่มเครือข่ายการศึกษาอิปุ่ม  ได้ร่วมกิจกรรมและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการแข่งขันกีฬา 
๗.๓ ได้นักกีฬาเป็นตัวแทนของกลุ่มเครือข่ายการศึกษาอิปุ่ม  ไปแข่งขัน กีฬา  สพป.เลย ๓ 
๗.๔  นักเรียนรู้จักกฎ ระเบียบ กติกา และมีน้ าใจนักกีฬา 
 

(ลงชื่อ)       ผู้เสนอโครงการ  (ลงชื่อ)                     ผู้เสนอโครงการ 
      (นายกฤตยา   ค าพิลา)                         (นางสาวแพรวพรรณ  พิมพ์เสนา) 

 
(ลงชื่อ)         ผู้เสนอโครงการ (ลงชื่อ)     ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นายนิธวัฒน์  ค าทะเนตร)                              (นายศฤงคาร  หล้ากันหา) 

 
 
 
 
 



งาน/โครงการ   จัดอาหารเสริม(นม) 
แผนงาน   บริหารทั่วไป กลุ่มงานอนามัยโรงเรียน 
ลักษณะงาน/โครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หัวหน้างาน   นางอัญชลี  แก้วย้อย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านทับกี่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
สอดคล้องกับกลยุทธ จุดเน้น    ท่ี  ๓     
สอดคล้องกับมาตรฐาน ร.ร. ที่      ๑ 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 โครงการอาหารเสริม(นม)  ในสถานศึกษาด าเนินการเนื่องจากพบว่า   ผู้เรียนในสถานศึกษาจ านวนมาก
มีน้ าหนักส่วนสูงต่ ากว่าเกณฑ์   หรือได้รับอาหารที่มีคุณภาพต่ า   และไม่เพียงพอต่อความต้องการทางร่างกาย   
รวมทั้งแก้ปัญหาด้านโภชนาการของผู้เรียน   ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  
ฉบับไขเพ่ิมเติม  พ.ศ.๒๕๔๕มาตรา  ๖  ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้ง  ร่างกาย  จิตใจเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ   สติปัญญา  ความรู้และ
คุณธรรม   มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข” 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับอาหารเสริมในปริมาณที่เพียงพอ 
 ๒.๒  เพ่ือเป็นการสริมสร้างสุขภาพอนามัยแก่นักเรียน 
๓.  เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 ๓.๑  นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖     ได้รับอาหารเสริม(นม)  ๑๐๐% วันละ  ๑ 
กล่อง 
เชิงคุณภาพ 
         ๓.๒  ผู้เรียนได้รับอาหารเสริม(นม)ที่มีคุณค่า   และปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

๑ เสนอโครงการเพ่ือขอการอนุมัติ (P) พ.ค.๖๒ ร.ร.บ้านทับกี่ นางอัญชลี  แก้วย้อย 
๒ ประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๖๒ ร.ร.บ้านทับกี่ นางอัญชลี  แก้วย้อย 

๓ ด าเนินโครงการ (D) 
-กิจกรรมดื่ม(นม)วันละ ๑  กล่อง 
-กิจกรรมออกก าลังกาย 
-กิจกรรมแบบบันทึกการดื่ม(นม) 

มิ.ย.๖๒ ร.ร.บ้านทับกี่ นางอัญชลี  แก้วย้อย 

๔ ประเมินและติดตามผล (C) มี.ค.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ นางอัญชลี  แก้วย้อย 

๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข(A) มี.ค.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ นางอัญชลี  แก้วย้อย 
 
๕. งบประมาณอาหารเสริม (นม)โรงเรียน สนับสนุนจาก อบต.   รวมเป็นเงิน บาท หัวละ ๗.๘๒ บาท/คน/วัน 
 จ านวน     ๑๖๗,๓๔๘    บาท 
๖.  การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

นักเรียนมีน้ าหนักตามเกณฑ์ 
นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี 

สอบถามนักเรียน 
สังเกต 

สัมภาษณ์ครูและแม่บ้าน 

-  แบบประเมิน 
- แบบสังเกต 

- แบบสอบถาม 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี  และน้ าหนักตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 
 ลงชื่อ   ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ   ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นางอัญชลี  แก้วย้อย)                               (นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 
                  ครู  โรงเรียนบา้นทับกี่    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนงาน/โครงการ   กิจกรรมเรียนฟรี   ตามนโยบายเรียนฟรีเรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ 



ผู้รับผิดชอบ  ๑.นางอัญชลี   แก้วย้อย    ๒.นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มการบริหารวิชาการ  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     โรงเรียนบ้านทับกี่ 
สอดคล้องกับกลยุทธ จุดเน้น    ท่ี  ๑,  
สอดคล้องกับมาตรฐาน ร.ร. ที่      ๒ 

 
๑.   หลักการและเหตุผล 
       ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๔๙  ได้บัญญัติว่า  “บุคคลย่อมมีสิทธิ์
เสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี  ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย”    ประกอบกับค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีได้ก าหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการ
ตามเจตนารมณ์ดังกล่าว  เพ่ือลดภาระค่าครองชีพของประชาชน  กระทรวงศึกษาธิการ จึงจัดท าโครงการ
ด าเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพขึ้น  ก าหนดสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสารสนเทศ / 
ICT  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ  และให้โรงเรียนด าเนินการ
ตามแนวทางการด าเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ  ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  ดังนั้นโรงเรียนบ้านทับกี่   จึงก าหนดโครงการข้ึนเพื่อความสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว 
 
๒.   วัตถุประสงค์ 
    ๒.๑   เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ส าหรับกิจกรรมพัฒนาวิชาการท่ี
ภาครัฐให้การสนับสนุน   กิจกรรมค่าหนังสือเรียน 
     ๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ส าหรับกิจกรรมค่าอุปกรณ์การเรียน 
     ๒.๓ เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ส าหรับกิจกรรมค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 
     ๒.๔ เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ส าหรับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน  มี ค่าบริการสารสนเทศ / ICT  กิจกรรมศึกษาดูงาน    กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมวิชาการ  
 
๓.   เป้าหมาย 
      ๓.๑  ด้านปริมาณ 
             ๓.๑.๑  ทุกระดับชั้นจากอนุบาล ๑ – ม.๓  ได้รับโอกาสและได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
๑๐๐%  
      ๓.๒  ด้านคุณภาพ 
       ๓.๒.๑ กิจกรรมกิจกรรมบริการสารสนเทศ / ICT  ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ   
         สถานศึกษา  คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย   
         ๓.๒.๒  นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านและเต็มประสิทธิภาพ 
 
๔.วิธีด าเนินการ 



ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

๑ เสนอโครงการเพ่ือขอการอนุมัติ (P) พ.ค.๖๒ ร.ร.บ้านทับกี่ อัญชลี  แก้วย้อย 

๒ ประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๖๒ ร.ร.บ้านทับกี่ อัญชลี  แก้วย้อย 

๓ ด าเนินโครงการ (D) 
-แต่งตั้งคณะกรรมการภาค  ๔  ฝ่าย
พร้อมประชุมร่วมในการพิจารณา 
-กิจกรรมค่าหนังสือเรียน 
-กิจกรรมค่าอุปกรณ์การเรียน 
-กิจกรรมค่าเครื่องแบบนักเรียน 
กิจกรรมค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

เม.ย.๖๒ ร.ร.บ้านทับกี่ อัญชลี  แก้วย้อย 
นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ 
ครูประจ าชั้นทุกคน 

๔ ประเมินและติดตามผล (C) มี.ค.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ อัญชลี  แก้วย้อย 

๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข(A) มี.ค.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ อัญชลี  แก้วย้อย 
 
๕.   งบประมาณ  
      โครงการสนับสนุนการเรียนฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ๑๕  ปี   จ านวน  ๔๑๘,๔๗๙  บาท 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตาม 
หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

๑.กิจกรรมค่าหนังสือเรียน ๑๒๘,๘๗๗   ๑๒๘,๘๗๗ 
๒.กิจกรรมค่าอุปกรณ์การเรียน ๓๗,๓๑๕   ๓๗,๓๑๕ 

๓.กิจกรรมค่าเครื่องแบบนักเรียน ๗๗,๗๙๐   ๗๗,๗๙๐ 
๔.กิจกรรมค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๕,๐๒๐   ๖๕,๐๒๐ 

รวม ๓๐๘,๙๖๒   ถัวจ่ายทุกรายการ 

 
๗.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

๑.นักเรียนทุกคนไม่เสียค่าใช้จ่ายใน
กิจกรรมหนังสือเรียน 
๒.นักเรียนทุกคนไม่เสียค่าใช้จ่ายใน
กิจกรรมค่าอุปกรณ์ 
๓.นักเรียนทุกคนไม่เสียค่าใช้จ่ายใน
กิจกรรมค่าเครื่องแบบนักเรียน 
๔.นักเรียนทุกคนไม่เสียค่าใช้จ่ายใน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๕.ด าเนินงานตามขั้นตอนตามก าหนดเวลา 

๑.ตรวจสอบ 
๒.การเก็บรวบรวมหลักฐาน 
๓.สรุปรายงาน 

๑.หลักฐานการจัด
กิจกรรม 
๒.แบบรายงาน 



 
๗.   ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
      ๘.๑   นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ   
      ๘.๒    ลดภาระค่าครองชีพของผู้ปกครอง    
 
(ลงชื่อ)    ผู้เสนอโครงการ     (ลงชื่อ)               ผู้เสนอโครงการ 
          (นางอัญชลี   แก้วย้อย)                                     (นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ) 
    ครู  โรงเรียนบ้านทับกี่                                                ครู     โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 

(ลงชื่อ)                         ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            (นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 
                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ  จัดซื้อ/จัดหา/ผลิต สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี และซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
แผนงาน  การศึกษาขั้นพื้นฐาน ‘งาน/  วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ,นางสาวรัชธิดา  สุโพธิ์ขันธ 
ลักษณะ โครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
หน่วยงานที่รนับผิดชอบ     โรงเรียนบ้านทับกี่ 
สอดคล้องกับกลยุทธ จุดเน้น    ท่ี  ๓    
สอดคล้องกับมาตรฐาน ร.ร. ที่      ๑ 
…….…………………………………………………………………………………………………………. 

๑. หลักการและเหตุผล 
 การที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้นั้นแหล่งการเรียนรู้เป็นสิ่งส าคัญ ดังใน มาตรา ๒๕ กล่าวว่า รัฐต้องส่งเสริมการ
ด าเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์  หอศิลป์ 
สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬา และนันทนาการ
แหล่งข้อมลู และแหล่งการเรียนรู้อ่ืนอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะพัฒนาสถานที่ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ได้ภายในโรงเรียนเพ่ือมุ่งให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงปฏิบัติจริงและเกิดความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะท าโครงการพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ในโรงเรียนเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน 

๒. วัตถุประสงค์ 
๑.  เพ่ือให้โรงเรียนมี  อุปกรณ์  สื่อ การเรียนการสอน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒.  เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้และเกิดทักษะ  ความรู้  มากยิ่งข้ึน  
๓. เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

๓. เป้าหมาย 
๑.  โรงเรียนบ้านทับกี่มีสื่อการเรียนการสอนทั้ง   ๘   กลุ่มสาระ  ภาคเรียนละ อย่างน้อย ๑๐  ชิ้น/คน 
๒.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น ๕% 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔. การด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

๑ เสนอโครงการเพ่ือขอการอนุมัต ิ(P) พ.ค.๖๒ ร.ร.บ้านทับกี่ นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ 
๒ ประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๖๒ ร.ร.บ้านทับกี่ นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ 

๓ ด าเนินโครงการ (D) 
-แต่งตั้งคณะกรรมการภาค  ๔  ฝ่าย
พร้อมประชุมร่วมในการพิจารณา 
-ส ารวจความต้องการ 
-ด าเนินการจัดซื้อ/ซ่อมแซม/จัดหา 
 

เม.ย.๖๒ ร.ร.บ้านทับกี่ นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ 
นางสาวรัชธิดา  สุโพธิ์ขันธ 

๔ ประเมินและติดตามผล (C) มี.ค.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ 

๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข(A) มี.ค.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ 
  
๕.  โครงการสนับสนุนจากเงินอุดหนุน       จ านวน  ๒๐,๐๐๐   บาท  

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตาม 
หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
๑.สื่อ ครุภัณฑ์ ๑๐,๐๐๐   ๑๐,๐๐๐ 

๒.ซ่อมแซม ๑๐,๐๐๐   ๑๐,๐๐๐ 
๓.     

     

รวม ๒๐,๐๐๐ ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
๖.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

๑.  โรงเรียนมีสื่อท่ีหลากหลาย 
๒.  ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการใช้แหล่ง
การเรียนรู้ในโรงเรียน 
๓.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและ
มีความพึงพอใจ  ร้อยละ ๘๐ 
 

๑.ตรวจสอบ 
๒.การเก็บรวบรวมหลักฐาน 
๓.สรุปรายงาน 

๑.แบบส ารวจรายการ 
๒.แบบบันทึกการใช้ 
๓.  แบบสอบถามความ
คิดเห็น 

 
 
 
๗.   ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 



      ๘.๑        นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนบ้านทับกี่มีแหล่งการเรียนรู้และใช้แหล่งการเรียนรู้ประกอบการเรียน 
การสอน 
 
 
(ลงชื่อ)    ผู้เสนอโครงการ     (ลงชื่อ)               ผู้เสนอโครงการ 
          (นายอภิเชษฐ์  ป้านภมูิ)                                     (นางสาวรัชธิดา  สุโพธิ์ขันธ)                                            
       ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านทับกี่                                    คร ูคศ.๑โรงเรียนบ้านทบักี่ 
 
 
                    (ลงชื่อ)                         ผู้อนุมัติโครงการ 
                                (นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 
                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ  ระบบประปาและน้ าดื่มโรงเรียน 
แผนงาน  บริหารทั่วไป  /งานอาหารสถานที่ 
ผู้รับผิดชอบ  นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า  นายพิเศษ  พายัพ 
ลักษณะ โครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     โรงเรียนบ้านทับกี่ 
สอดคล้องกับกลยุทธ จุดเน้น    ท่ี ๓ 
สอดคล้องกับมาตรฐาน ร.ร. ที่      ๑ 

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

๑. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน  จ าเป็นต้องให้ประชาชนได้รับการศึกษามาก
ขึ้นและทั่วถึง ซึ่งสถานศึกษาทุกแห่งต้องมีปัจจัยพื้นฐานในการท ากิจกรรมต่าง ๆภายในโรงเรียนโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง น้ า ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิตน้ าเป็นตัวบ่งบอกถึงระดับคุณภาพชีวิต   ดังพระราชด ารัส เมื่อ   วันที่ 
๑๗ มีนาคม ๒๕๒๙ ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐานสวนจติรลดา "..หลักส าคัญต้องมีน้ า น้ าบริโภคและน้ าใช้ น้ า
เพ่ือการเพาะปลูกเพราะชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ าคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ าคนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้า ไม่
มีน้ า คนอยู่ไม่ได้"  โรงเรียนบ้านทับกี่  จึงได้ด าเนินการโครงการนี้เพื่อเป็นการดูแลปรับปรุงให้ใช้งานได้ดีอยู่ตลอด  
ทั้งน้ าดื่มน้ าใช้  
๒. วัตถุประสงค์ 

๑.  เพ่ือให้โรงเรียนมีน้ าส าหรับอุปโภคและบริโภคตลอด 
๒.  เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้น้ าในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
๓. เพ่ือปรับปรุง ดูแลให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 

๓. เป้าหมาย 
๑.  โรงเรียนบ้านทับกี่มีน้ าใช้ได้อย่างเพียงพอ 
๔. การด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

๑ เสนอโครงการเพ่ือขอการอนุมัติ (P) พ.ค.๖๒ ร.ร.บ้านทับกี่ นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 

๒ ประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๖๒ ร.ร.บ้านทับกี่ นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 
๓ ด าเนินโครงการ (D) 

-ดูแลระบบ 
-ส ารวจความต้องการ จัดซื้ออุปกรณ์ 
ซ่อมแซม ปรับปรุง 
-ตรวจวัดคุณภาพน้ า 

เม.ย.๖๒ ร.ร.บ้านทับกี่ นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 
นานพิเศษ  พายัพ 

๔ ประเมินและติดตามผล (C) มี.ค.๖๒ ร.ร.บ้านทับกี่ นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 

๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข(A) มี.ค.๖๒ ร.ร.บ้านทับกี่ นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 
 
 



๕. โครงการสนับสนุนจากเงินอุดหนุน       จ านวน  ๓๐,๐๐๐   บาท  

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตาม 
หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
๑.วัสดุ ท่อน้ า ก๊อกน้ า  อุปกรณ์ระบบ RO ๑๐,๐๐๐   ๑๐,๐๐๐ 

๒.ซัมเมอร์     

๓.ใส้กรอง/ใส้กรองแมนเบรน ๑๐,๐๐๐   ๑๐,๐๐๐ 
รวม ๒๐,๐๐๐ ถัวจ่ายทุกรายการ 

 
๖.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

๑.  โรงเรียนมีน้ าใช้อุปโภคและบริโภคอย่าง
เพียงพอ 
๒.  ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการใช้แหล่ง
การเรียนรู้ในโรงเรียน 
๓.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและ
มีความพึงพอใจ  ร้อยละ ๘๐ 
 

๑.ตรวจสอบ 
๒.การเก็บรวบรวมหลักฐาน 
๓.สรุปรายงาน 

๑.แบบส ารวจรายการ 
๒.แบบบันทึกการใช้ 
๓.  แบบสอบถามความ
คิดเห็น 

 
๗.   ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
      ๗.๑        นักเรียนโรงเรยีนโรงเรียนบ้านทับกี่มีน้ าใช้อุปโภคและบริโภค อย่างเพียงพอ มีคุณภาพ 
      ๗.๒      ครูมีน้ าใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 
 
 
(ลงชื่อ)    ผู้เสนอโครงการ     (ลงชื่อ)               ผู้เสนอโครงการ 
          (นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า)                                          (นายพิเศษ  พายัพ) 
          ครู  โรงเรียนบ้านทับกี่                                    นักการฯ    โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 

(ลงชื่อ)                         ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            (นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 
                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 

 
 
 



โครงการ  คัดแยกขยะพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 
แผนงาน  บริหารทั่วไป   
ผู้รับผิดชอบ  นายกฤตยา  ค าพิลา,นายนิธวัฒน์  ค าทะเนตร,,นางสาวมยุรี  เหมสุทธิ, 
                               นายพิเศษ  พายัพ 
ลักษณะ โครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     โรงเรียนบ้านทับกี่ 
สอดคล้องกับกลยุทธ จุดเน้น    ท่ี         
สอดคล้องกับมาตรฐาน ร.ร. ที่  ๑     
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาขยะเป็นปัญหาที่เกิดข้ึนในหลายๆ ประเทศ และถือเป็นเรื่องที่ส าคัญเนื่องจากขยะมูลฝอยเป็นผล
จากการที่ประชาชนได้ใช้สิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค และมีการหีบห่อ หรือสิ่งของใช้แล้วหรือเหลือใช้ ก็น ามา
ทิ้งเป็นขยะ นอกจากนั้น กระบวนการในการเก็บ ขน และก าจัดขยะ ก็มีความส าคัญต่อการก่อให้เกิดการ
ปนเปื้อนหรือกอ่ให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อมได้ หากไม่มีการควบคุมการก าจัดขยะที่ถูกต้อง หรือน าขยะหรือของ
เสียอันตรายมาทิ้งรวมกับขยะมูลฝอย  มาตรการในกฎหมายนั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบในการก าจัดขยะมูลฝอย
ในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่  ๒๐  กันยายน ๒๕๕๙ มีมติ
เห็นชอบแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทางประชารัฐ  โดยยึดหลักการส าคัญ  คือ การใช้หลัก 
๓R(Reduce   Reuse  Recycle)  

อย่างไรก็ดี ในการจัดการขยะมูลฝอยนั้น มีความจ าเป็นต้องมีระบบการจัดการที่ดี ตั้งแต่การคัดแยกขยะ 
การขน การทิ้งหรือฝังกลบ ย่อยสลาย หรือกระบวนการในการแปรรูปขยะให้เป็นพลังงาน หรือน าไปใช้ต่อ ซึ่ง
กระบวนการเหล่านี้ จะมีความหลากหลายไปตามชนิดของขยะ ด้วยเหตุนี้ เองหากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการภายในพ้ืนที่ของตน โดยขาดการบูรณาการหรือการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว การ
จัดการอาจมีข้อจ ากัดในด้านก าลังคน งบประมาณ รวมถึงการจัดหาพ้ืนที่ รถขนส่ง เพื่อน าขยะมาก าจัดอย่างถูก
วิธีการสาธารณสุข 

โรงเรียนบ้านทับกี่  ก็เป็นองค์กรหนึ่งที่เล็งเห็นส าคัญและตระหนักในการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน 
จึงได้ด าเนินงานโครงการ  “คัดแยกขยะพิทักษ์สิ่งแวดล้อม” 

๒. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักเรียน มีความรู้และตระหนัก เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ตลอดจนทราบถึงปัญหาและ

ผลกระทบที่เกิดจากขยะ    

2. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยก การน ากลับมาใช้ใหม่ 

3. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการก าจัดขยะประเภทต่างๆ อย่างถูกวิธี 

4. เพ่ือให้นักเรียนบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง 

 



๓. เป้าหมาย 
๑.  โรงเรียนบ้านทับกี่  ไร้ขยะ๑๐๐% 
๒.   นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม     ร้อยละ  ๑๐๐ 
๓. ครู กรรมการสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ ร้อยละ  ๘๐ 

๔. การด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

๑ เสนอโครงการเพ่ือขอการอนุมัติ (P) พ.ค.๖๒ ร.ร.บ้านทับกี่ นายกฤตยา  ค าพิลา 

๒ ประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๖๒ ร.ร.บ้านทับกี่ นายกฤตยา  ค าพิลา 

๓ ด าเนินโครงการ (D) 
๑)กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หาปัญหา 
๒)กิจกรรมตั้งศูนย์การเรียนรู้ขยะครบ
วงจร/รีไซเคิลส์ 
๓) กิจกรรมประกวดค าขวัญเรื่องขยะ 
๔) กิจกรรมคัดแยกขยะ 
๕) กิจกรรมขยะแลกแต้ม 
     

มิ.ย.๖๒ ร.ร.บ้านทับกี่ นายกฤตยา  ค าพิลา 
นายนิธวัฒน์  ค าทะเนตร 
นายพิเศษ  พายัพ 
ครูประจ าชันทุกคน 
นักเรียนแกนน า 

๔ ประเมินและติดตามผล (C) มี.ค.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ นายกฤตยา  ค าพิลา 

๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข(A) มี.ค.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ นายกฤตยา  ค าพิลา 

 
๕. โครงการสนับสนุนจากเงนิอุดหนุน       จ านวน  ๑๖,๐๐๐   บาท  

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตาม 
หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

๑)กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หาปัญหา     

๒) กิจกรรมตั้งศูนย์การเรียนรู้ขยะครบวงจร/รี
ไซเคิลส์ 

๑๖,๐๐๐   ๖,๐๐๐ 

๓) กิจกรรมประกวดค าขวัญเรื่องขยะ     
๔) กิจกรรมคัดแยกขยะ     

๕) กิจกรรมขยะแลกแต้ม     

รวม ๑๖,๐๐๐ ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 



๖.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

๑.  โรงเรียนบ้านทับกี่ปลอดขยะ๑๐๐% 
๒.  นักเรียนมีความรู้ในการคัดแยกขยะ 
๓.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและ
มีความพึงพอใจ  ร้อยละ ๘๐ 

๑.ตรวจสอบ 
๒.การเก็บรวบรวมหลักฐาน 
๓.สรุปรายงาน 

๑.แบบส ารวจรายการ 
๒.แบบบันทึกการใช้ 
๓.  แบบสอบถามความ
คิดเห็น 

 
๗.   ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียน มีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ตลอดจนทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะ    

2. นักเรียน มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยก การน ากลับมาใช้ใหม่ 

3. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการก าจัดขยะประเภทต่างๆ อย่างถูกวิธี 

4. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ในการบริหารจัดการตนเองในการคัดแยกขยะ 

5. ขยะในโรงเรียนมีปริมาณลดลง 

 
(ลงชื่อ)    ผู้เสนอโครงการ     (ลงชื่อ)               ผู้เสนอโครงการ 
          (นายกฤตยา  ค าพิลา)                                     (นายพิเศษ  พายัพ) 
          คร ูคศ.๓  โรงเรียนบา้นทับกี่                                 นักการฯ  โรงเรียนบ้านทับก่ี 
 
(ลงชื่อ)    ผู้เสนอโครงการ     (ลงชื่อ)                                 ผู้เสนอโครงการ 
          (นางสาวมยุรี  เหมสทุธิ)                                  (นายนิธวัฒน์  ค าทะเนตร) 
       ครู คศ.๑  โรงเรียนบ้านทับกี่                               ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 

 (ลงชื่อ)                         ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            (นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 
                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 



ค าสั่งโรงเรียนบ้านทับกี่ 
ที่   ๖๖ /๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ     ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
............................................................................................................................. ............................................... 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการส าคัญในการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน  หมวดที่ ๖ มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาดังนั้น  เพื่อให้
การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้ด าเนินไปอย่างมีคุณภาพ  ตามหนังสือ ส านักงานคณะกรรมาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/๒๒๗๔/๒๒๗๙  ลว.๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้
งบประมาณ  งบเงินอุดหนุน  ค่าใช้จ่ายรายหัวจัดสรรให้สถานศึกษา   

ด้วยโรงเรียนบ้านทับกี่  จะด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒  อ้างถึงบันทึก
การประชุมครูโรงเรียนบ้านทับกี่  ครั้งที่     /๒๕๖๒  ลงวนัที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๒   ให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีปีการศึกษา   ๒๕๖๒  เป็นแนวทางในการด าเนินงานของโรงเรียน     
ประกอบด้วย 
๑.คณะกรรมการจัดท าร่าง แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ๑.  นายศฤงคาร    หล้ากันหา   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า   ต าแหน่ง  ครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๓. นางณภัทร  สุเทียนทอง  ต าแหน่ง  ครู  คศ.๓  กรรมการ 
 ๔.นางสมลักษณ์  วิบูลย์ค า  ต าแหน่ง ครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๕.นางอัญชลี  แก้วย้อย    ต าแหน่ง  ครู คศ.๓  กรรมการ 
๒.คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๑.  นายศฤงคาร    หล้ากันหา   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า   ต าแหน่ง  ครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๓. นางณภัทร  สุเทียนทอง  ต าแหน่ง  ครู  คศ.๓  กรรมการ 
 ๔. นางสมลักษณ์  วิบูลย์ค า  ต าแหน่ง ครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๕. นางอัญชลี  แก้วย้อย    ต าแหน่ง  ครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๖. นางสาวมยุรี  เหมสุทธ ิ  ต าแหน่ง ครู คศ.๒  กรรมการ 
 ๗. นางสาวสุดารัตน์  สีหะวงษ์  ต าแหน่ง  ครู คศ.๑  กรรมการ 
 ๘. นายสักรินทร์   แปงใจ   ต าแหน่ง  ครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๙. นายนิธวัฒน์   ค าทะเนตร  ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 ๑๐. นางณัฐฐาภรณ์   กุลแจม่  ต าแหน่งครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๑๑. นายกฤตยา   ค าพิลา   ต าแหน่งครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๑๒. นางสาวภัทรนิชา  แก้วเสน  ต าแหน่ง พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๑๓. นายอภิเชษฐ์  ป้านภูม ิ  ต าแหน่ง ครู คศ.๑  กรรมการ 



 ๑๔. นางสาวพิชญ์มณฑ์  สีหะวงศ์  ต าแหน่งครู คศ.๑  กรรมการ 
 ๑๕.นางสาวรัชธิดา  สุโพธิ์ขันธ  ต าแหน่งครู คศ.๑  กรรมการ 
 ๑๖. นายมนัญชัย  กันเจิม   ต าแหน่งครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 ๑๗. นางสาวแพรวพรรณ  พิมพ์เสนา ต าแหน่งครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
 ๑๘. นางสาววิไล  ศิร ิ   ต าแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ กรรมการ 
 ๑๙. นายพิเศษ  พายัพ   ต าแหน่ง นักการภารโรง  กรรมการ 
 ๒๐. นางสาวฑิตฐิตา  บุญประสพ  ต าแหน่ง ครูธุรการ กรรมการและเลขานุการ 
   

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเคร่งครัด  อย่าให้เกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการ เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้าน
ทับก่ี   เพื่อรับความเห็นชอบต่อไป 

 
  ทั้งนี้ตั้งแต่   วันที่   ๒   เดือน   เมษายน     พ.ศ.๒๕๖๑ 

    สั่ง   วันที่  ๒๗  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

       ลงชื่อ       
        (นายศฤงคาร    หล้ากันหา) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าสั่งโรงเรียนบ้านทับกี่ 
ที่     ๖๗ /๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
................................................................. ...........................................................................................................  

  ด้วยโรงเรียนบ้านทับกี่  ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒  อ้าง
ถึงบันทึกการประชุมครูโรงเรียนบ้านทับก่ี  ครั้งที่      ๕ /๒๕๖๒  ลงวันที่   ๑๓     พฤษภาคม   ๒๕๖๒   
เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมาย  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามแผนงานโครงการ  ตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑   ประกอบด้วย 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ 
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย  นางอัญชลี แก้วย้อย 

 นางสาววิไล  ศิริ 

 

๒ 

 

โครงการพัฒนางานวิชาการ 

นางสมลักษณ์    วิบูลย์ค า 
นางสาวพิชญ์มณฑ์ สีหะวงศ์ 
นางสาวมยุรี เหมสุทธิ 
นางสาวสุดารัตน์ สีหะวงษ์ 

 

๓ โครงการค่ายพัฒนาการเรยีนการสอนภาษาองักฤษส าหรับการ
พัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษา 

นางสาวสุดารัตน์ สีหะวงษ์ 

นายมัญชัย  กันเจิม 

 

๔ 
โครงการพัฒนาหลักสูตร 

 

นางสมลักษณ์    วิบูลย์ค า 
นางสาวมยุรี เหมสุทธิ 
นางสาวพิชญ์มณฑ์  สีหะวงษ์ 

 

๕ 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โอเน็ต 
กระบวนการ PLC 

นางสมลักษณ์ วิบูลย์ค า 
นางสาวมยุรี เหมสุทธิ 
นางสาวสุดารัตน์ สีหะวงษ์ 
นางสาวพิชญ์มณฑ์ สีหะวงศ์ 

 

๖ 
โครงการพัฒนาจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาไทย กิจกรรมดนตรี – นาฎศิลป์ (ทับกี่สะ
ออน) 

นายอภิเชษฐ์ ป้านภูมิ 
นางสมลักษณ์ วิบูลย์ค า 
นางสาววิไล ศิริ 

 

๗ 
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเรียนรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

นางสมลักษณ์ วิบูลย์ค า 
นางสาววิไล ศิริ 
นางสาวรัชธิดา สุโพธิ์ขันธ 

 

๘ 

โครงการศึกษาแหล่งเรยีนรูภ้ายนอกสถานท่ี 

 

นายพิเชษฐ์       วิบูลย์ค า 
นางสาวพิชมณฑ์ สหีะวงศ ์

  นายมนัญชัย  กันเจิม 
  นางอัญชลี แก้วย้อย 

 

 
 



ล าดับที ่ ช่ือโครงการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

๙ 
โครงการห้องสมุด  ๓ ดี 
 

นางสาวพิชมณฑ์ สีหะวงศ์ 
นายมนัญชัย  กันเจิม 
 

 

๑๐ 
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และศูนย์ICTเชื่อมต่อระบบ
อินเตอร์เน็ต CAT 

นางสาวรัชธิดา สุโพธิ์ขันธ 

 

 

๑๑ 
โครงการโรงเรียนสีขาว รณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  (To  Be  Number  
One) 

นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 
นายกฤตยา        ค าพิลา 
นายอภิเชษฐ์  ป้ายภูมิ 

 

๑๒ โครงการฝึกทักษะการงานอาชีพ นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า  

๑๓ 
โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

นางอัญชลี   แก้วย้อย 
นางสาวรัชธิดา สุโพธิ์ขัน 
นางสาวฑิตฐิตา  บุญประสพ 

 

๑๔ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล นางสมลักษณ์  วิบูลย์ค า  

๑๕ โครงการอบรมปฏิบัติธรรม นางสมลักษณ์   วิบูลย์ค า  

๑๖ โครงการนิเทศภายใน นายศฤงคาร  หล้ากันหา  

๑๗ 

โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 
นายอภิเชษฐ์ ป้านภูมิ 
นายนิธวัฒน์ ค าทะเนตร 
น.ส.พิชญมณฑ์ สีหะวงศ์ 
นางสาวสุดารัตน์ สีหะวงศ์ 
นายสักรินทร์ แปงใจ 

 

๑๘ โครงการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ นางสาวรัชธิดา  สุโพธิ์ขันธ  

๑๙ 
โครงการปรับปรุงระบบงานการเงิน -บัญชี 
พัสดุ 

นางอัญชลี  แก้วย้อย 
นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ 

 

๒๐ 

โครงการระดมทุนเพ่ือการศึกษา นายศฤงคาร  หล้ากันหา 
นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 
นางอัญชลี  แก้วย้อย 

 

 

 
ล าดับที่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๒๑ โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากร นายศฤงคาร  หล้ากันหา  



ทางการศึกษาในโรงเรียน 

๒๒ 
โครงการส่งเสริมอาหารกลางวันระดับอนุบาล –
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

นางสมลักษณ์   วิบูลย์ค า 
นางอัญชลี       แก้วย้อย 

 

๒๓ 
โครงการโรงเรยีนส่งเสริมสุขภาพและพัฒนางาน
อนามัยในโรงเรียน 

นางณภัทร สุเทียนทอง 

นางสาวพิชมณฑ์ สหีะวงศ ์
 

๒๔ 

โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน  
ปรับปรุงหอพัก 
 -ค่าอาหารนักเรยีนพักนอน 
-ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
 

นายกฤตยา  ค าพิลา 
นางสาวรัชธิดา สโุพธิ์ขัน 
นางสาวณัฐฐาภรณ์  กุลแจ่ม 
นางอัญชลี  แก้วย้อย 
นายอภิเชษฐ์  ป้านภูม ิ

 

๒๕ โครงการปรับปรุง พัฒนาระบบงานสารบรรณ นางสาวฑิตฐิตา  บุญประสพ  

๒๖ 
โครงการการจัดกิจกรรมวันส าคญักิจกรรมคา่ย และ
ความสัมพันธ์ชุมชน 

นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 
นายกฤตยา  ค าพิลา 
นางสาววิไล ศริ ิ
นางสมลักษณ์  วิบูลย์ค า 
นางอัญชลี  แก้วย้อย 

 

๒๗ 

โครงการฝึกอบรมและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ- เนตร
นารี และลูกเสือ  ๓  ด ี
 
 

นายพิเชษฐ์       วิบูลย์ค า 
นายกฤตยา       ค าพิลา 
นางสาวแพรหวพรรณ  พิมพ์เสนา 

 

๒๘ 

โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี  ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรยีน  อาคารประกอบและสภาพแวดล้อม 
ไฟฟ้า 

นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 
นายพิเศษ   พายัพ 
นายสักรินทร์  แปงใจ 
นายกฤตยา  ค าพิลา 
นายอภิเชษฐ์  ป้านภูม ิ
นายนิธวัฒน์ ค าทะเนตร 
นายมนัญชัย   กันเจิม 

 

๒๙ โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน  นางอัญชลี แก้วย้อย 
 นางสาววิไล  ศิริ 

 

๓๐ 
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน สภา
นักเรียน 

นางสาวภัทรนิชา แก้วเสน 

นางสาวแพรวพรรณ พิมพ์เสนา 

 

๓๑ โครงการแข่งขันกีฬาภายใน/เขตฯ นายกฤตยา   ค าพิลา 
นางสาวแพรวพรรณ พิมพ์เสนา 

 

๓๒ โครงการอาหารเสรมินม นางอัญชลี  แก้วย้อย 
นางสาวณัฐฐาภรณ์ กุลแจ่ม 

 

๓๓ 
โครงการกิจกรรมเรียนฟรี  
๑๕  ปี อย่างมีคณุภาพ 

นางอัญชลี   แก้วย้อย  

 - กิจกรรมค่าหนังสือเรียน นางอัญชลี   แก้วย้อย  
 - กิจกรรอุปกรณ์การเรียน นางอัญชลี   แก้วย้อย  
 - กิจกรรมเครื่องแบบนักเรียน นางอัญชลี   แก้วย้อย  
 - กิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน นางสาวมยุรี  เหมสุทธิ  



 ๑. วิชาการ 
 ๒. คุณธรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
 ๓. ศึกษาแหล่งเรียนรูภ้ายนอก 
 ๔. ICT 

นายกฤตยา ค าพิลา 
นางสาวรัชธิดา สโุพธิ์ขันธ 
นางสมลักษณ์ วิบูลย์ค า 
 

๓๔ 

โครงการจดัซื้อ/จดัหา/ซ่อมแซม/ผลิต/ สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลย/ีครภุัณฑ์ 

นางสาวรัชธิดา สโุพธิ์ขัน 
นายอภิเชษฐ์ ป้านภูม ิ
นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 

 

๓๕ 
โครงการระบบน้ าประปาและน้ าดืม่ นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 

นายพิเศษ  พายัพ 
 

๓๖ 

โครงการคดัแยกขยะพิทักษ์สิ่งแวดล้อม นายกฤตยา  ค าพิลา 
นายนธิวัฒน์  ค าทะเนตร 
นายพิเศษ  พายัพ 
นางสาวมยุรี  เหมสุทธิ 

 

 
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเคร่งครัด  อย่าให้เกิดความเสียหายแก่ทาง

ราชการ เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้าน
ทับก่ี   เพ่ือรับความเห็นชอบต่อไป 

  ทั้งนี้ตั้งแต่   วันที่   ๑๓   เดือน   พฤษภาคม     พ.ศ.๒๕๖๒ 

    สั่ง      วันที่     ๒๗     เดือน  พฤษภาคม      พ.ศ.   ๒๕๖๒ 
 

       ลงชื่อ      
        (นายศฤงคาร    หล้ากันหา) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 


