
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕

โรงเรยีนบำ้นทับกี่ กลุ่มโรงเรยีนอปิุ่ม

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต๓

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี

โรงเรียนบ้ำนทับกี่



โรงเรยีนบำ้นทับกี่  กลุม่โรงเรยีนอิปุม่

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำประถมศกึษำเลย เขต๓

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน

กระทรวงศกึษำธกิำร



คำนำ 
 

  โรงเรียนบ้านทับกี่ กลุ่มโรงเรียนโป่งอิปุ่ม สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย   เป็นโรงเรียนดีศรีตำบล เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๓ เป็นโรงเรียนประชารัฐ  เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๙ 
และโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  ปี พ.ศ.๒๕๖๓ โรงเรียนได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
เพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานด้านการสอนและการจัดกิจกรรมด้านอื่น ๆ ของโรงเรียน ตามภารกิจของ
โรงเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกำหนดในการจัดทำแผนครั้งนี้โรงเรียนได้ยึดถือนโยบายของ  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ และความ
จำเป็น ปัญหา และความต้องการของโรงเรียน เป็นหลักโดยได้คำนึงถึงความจำเป็นท่ีต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วน 
การจัดทำแผนในครั้งนี้โรงเรียนได้ลงรายละเอียดครบแน่นอนทุกส่วน เช่น งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ  จึง
จัดไว้เป็นลักษณะรวม ๆ  
  โรงเรียนหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ฉบับนี้ จะเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานของโรงเรียน เพื่อพฒันาการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขอขอบคุณคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคน  กรรมการสถานศึกษา ตัวแทนนักเรียน และ ผู้ปกครองนักเรียนท่ีให้ความร่วมมือ
ในการจัดทำครั้งนี้ 
 
 
 
 
 
 

คณะครูโรงเรียนบ้านทับกี ่
      ๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๕

   



สารบัญ 
            หน้า 
 บันทึกความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน    
 คำนำ 

สารบัญ 
ส่วนท่ี  ๑   บทนำ  
 ๑.  เอกลักษณ์ของโรงเรียน        ๒ 
 ๒.  ประวัติโรงเรียนบ้านทับกี่        ๔ 
 ๓.  ข้อมูลพื้นฐาน         ๘ 

๑.๔.  ผลการดำเนินงานท่ีผ่านมาและผลงานท่ีประสบผลสำเร็จ    ๑๘ 
ส่วนท่ี  ๒  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. สพป.เลย.๓ ทิศทางของสถานศึกษา 

๒.๑ รัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐    
 ๒๔ 
           ๒.๒  พระราชบัญญัติการศึกษาแห งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒     ๒๔ 

๒.๓ กฎกระทรวงแบ งส วนราชการฯ       ๒๔ 

         ๒.๔ ยุทธศาสตร ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐       ๒๕ 
๒.๕ แผนแม บทภายใต ยุทธศาสตร ชาติ(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ )    

 ๒๕ 
๒.๖  แผนการปฏิรูปประเทศ         ๒๗ 
๒.๗ แผนการศึกษาแห งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙      

 ๒๗ 
๒.๘   ทิศทางในการพัฒนาการศึกษา ขั้นพื้นฐานในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ๒๙ 
๒.๙ นโยบายจุดเน นสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ป งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕           ๓๓ 
๒.๑๐ แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ป  (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)  
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน      ๓๕ 
๒.๑๑ ทิศทางการพัฒนา  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓  ๓๖ 
๒.๑๒  ทิศทางของสถานศึกษา        ๔๐ 

ส่วนท่ี   ๓  รายละเอียดงาน/โครงการและงบประมาณ      ๕๐ 
 ๓.๑ งบประมาณปี ๒๕๖๕  ท่ีโรงเรียนได้รับจัดสรร     ๕๑ 

๓.๒  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๖๕ รายการงบประจำ    ๕๒ 
๓.๓ สรุปงานโครงการ และงบประมาณ  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕    ๕๓  

๓.๔ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย      ๕๗ 
๓.๕ โครงการพัฒนางานวิชาการ       ๖๐ 



๓.๖ โครงการพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ     ๖๕ 
๓.๗ โครงการพัฒนาหลักสูตร        ๖๘ 
๓.๘ ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ(NT,O-Net) ตามแนวทาง PLC   ๗๑ 
๓.๙ โครงการพัฒนากิจกรรมดนตรี -นาฎศิลป์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปญัญาไทยและอีสาน ๗๔ 
๓.๑๐ โครงการการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ  ๗๘ 
๓.๑๑ โครงการศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานท่ี    ๘๑ 
๓.๑๒ โครงการปรับปรุงห้องสมุด  ๓  ดี       ๘๔ 
๓.๑๓ โครงการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ๘๘ 
๓.๑๔ โครงการโรงเรียนสีขาว รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (To Be Number  One)  ๙๐ 
๓.๑๕ โครงการฝึกทักษะการงานงานวิชาชีพ      ๙๓ 
๓.๑๖ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน     ๙๖ 
๓.๑๗ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล      ๙๘ 
๓.๘ โครงการโรงเรียนคุณธรรมในสถานศึกษาปี ๖๕ และอบรมปฏิบัติธรรม   ๑๐๑ 
๓.๑๙ โครงการนิเทศภายใน        ๑๐๔ 
๓.๒๐ โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ตามแนวพระราชดำริ         ๑๐๖ 
๓.๒๑ โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้       ๑๑๐ 
๓.๒๒ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษาและพัฒนาสู่โรงเรียนสุจริต  ๑๑๓ 
๓.๒๓ โครงการโรงเรียนประชารัฐ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยปรับวิธีเรียน 
          เปล่ียนวิธีสอนสู่ศตวรรษท่ี ๒๑       ๑๑๗ 
๓.๒๔ โครงการตลาดนัดสู่อาชี ๑ ห้องเรียน ๑ ผลิตภัณฑ์    ๑๒๐ 
๓.๒๕ โครงการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโควิค ๑๙        ๑๒๓ 
๓.๒๖ โครงการการบริหารการเงินและบัญชีในโรงเรียน     ๑๒๖ 
๓.๒๗ โครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา       ๑๒๘ 
๓.๒๘ โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา    ๑๓๐ 
๓.๒๙ โครงการอาหารกลางวัน        ๑๓๓ 
๓.๓๐ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและพัฒนางานอนามัยในโรงเรียน   ๑๓๗ 
๓.๓๑ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน – เย่ียมบ้านนักเรียน นักเรียนพักนอน  
 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน       ๑๔๐ 
๓.๓๑ โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบงานสารบรรณ และสารสนเทศ   ๑๔๓ 
๓.๓๕ โครงการประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมวันสำคัญ และความสัมพันธ์ชุมชน  ๑๔๕ 
๓.๓๖ โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี และสอบวิชาพิเศษ  ๑๔๘ 
๓.๓๗ โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี พัฒนาส่ิงแวดล้อม สาธารณูปโภค   ๑๕๑ 
๓.๓๘ โครงการส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน สภานักเรียน   ๑๕๕ 



๓.๓๙ โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน กีฬากลุ่ม และกีฬา สพป.    ๑๖๑ 
๓.๔๐ โครงการจัดอาหารเสริม(นม)       ๑๖๓ 
๓.๔๑ โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ      ๑๖๕ 
๓.๔๒ โครงการจัดซื้อ/จัดหา /ซ่อมแซม ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ    ๑๖๘ 
๓.๔๓  โครงการ ระบบประปาและน้ำด่ืมโรงเรียน     ๑๗๐ 
๓.๔๔ โครงการคัดแยกขยะพิทักษ์ส่ิงแวดล้อม        ๑๗๒ 
๓.๔๕ ร่วมผลิตอย่างใส่ใจ อิ่มนี้เพื่อน้อง”ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ        

     พอเพียงตามแนวพระราชดำริ (โรงเรียนบ้านทับกี่)     ๑๗๕ 
ภาคผนวก          ๑๘๐  

  -คำส่ัง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 -คำส่ัง แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 -แผนท่ีบริเวณโรงเรียน 
  



๑ 
 

 
 
 
 

  
  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 
 

 

 

  

  

  

  

ตราประจำโรงเรียน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
อักษรย่อของโรงเรียน 

“ท.ก.” 
ปรัชญาของโรงเรียน 
    การศึกษาพัฒนาชีวิตให้สมบรูณ ์
 
คำขวัญประจำโรงเรียน 
 “ประพฤติดี   มวีิสัยทัศน์   เคร่งครัดคณุธรรม    นำประชาธิปไตย” 
 
เว็บไซตโ์รงเรียน 

 http://www.btk.ac.th/ 
Email: Tubkeeschool๑@gmail.com 
 
 

 

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
 

http://www.btk.ac.th/


๓ 
 

 
   
 กสิกรหวา่นพืชแลว้     หวังผล 
ปลูกถั่วย่อมได้ผล               ถัว่แท ้
หว่านขา้วที่นาตน      ข้าวงอก 
จักผิดประเภทแม ้      หนึ่งครั้งฤามี 
 เปรียบบุคคลผู้ซ่ึง     ทำดี 
กุศลส่งบุญทวี       สวัสดิ์ได้ 
ทำชั่วอเวจ ี       แหล่งรับ   รองนอ 
รู้อย่างนี้แล้วไซร้      คิดสร้างแต่กุศล 
 
สีประจำโรงเรียน 
   
  สีเขียว           
   
  สีเหลือง         
 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน  ต้นโพธิ์ 
      
ดอกไม้ประจำโรงเรียน        เฟื้องฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 คติธรรมประจำโรงเรียน 
กลยาณการี  กล  ยาณ  ปาปการี  จ  ปาปก 

(ทำดีไดด้ี   ทำชั่วไดช้ั่ว) 
 

 



๔ 
 

 
ประวัติโรงเรียนบา้นทับกี ่

 

 โรงเรียนบ้านทับกี่  ได้ปลูกสร้างเมื่อวันท่ี  ๑๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๐๑  โดยความร่วมมือจาก นายคาน  
กันยาประสิทธิ์   และราษฎรบ้านทับกี่เป็นอาคารเรียนแบบชั่วคราว   ขนาดกว้าง  ๖  เมตร   ยาว  ๑๒ เมตร  
หลังคามุงด้วยหญ้าคา  ฝาไม้ไผ่  ทำม้ารองเรียนนั่งกับพื้นดิน  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  ๒๓  ตุลาคม  พ.ศ. 
๒๕๐๑  มีนักเรียนทั้งหมด   ๕๐  คน เป็นชาย  ๒๓  คน  หญิง  ๒๗  คน  จัดชั้นเรียน  ๑  ชั ้น  คือ  ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี  ๑  โดยมีนายคำภา  ยศปัญญา  เป็นครูใหญ่ และมีผู้บริหารลำดับดังนี้ 
 ปี  พ.ศ.๒๕๐๓   นายชวาลย์   สุวรรณโชติ  ครูใหญ่ 
 ปี พ.ศ.๒๕๐๕ นายสนั่น    สิงห์สถิตย์  ครูใหญ่ 
 ปี พ.ศ.๒๕๐๖ นายบัวหล่ัน  เช้ือบุญมี  ครูใหญ่ 
 ปี พ.ศ.๒๕๐๘ นายสำราญ   หุมอาจ  ครูใหญ่ 
 ปี พ.ศ.๒๕๐๙ นายประเชิญ   ป้องศิริ  รก.ครูใหญ่ 
 ปี พ.ศ.๒๕๑๗ นายสนอง   โสภา  ครูใหญ่ 
 ปี พ.ศ.๒๕๒๓ นายศิริพงษ์  ยศพิมพ์  รก.ครูใหญ่ 
 ปี พ.ศ.๒๕๒๔ นายประเชิญ  ป้องศิริ  ครูใหญ่ 
 ปี พ.ศ.๒๕๒๖ นายอุดม  ศรีต๊ีบ   รก.ครูใหญ่ 
 ปี พ.ศ.๒๕๒๗ นายบุญธรรม ราศรี  ครูใหญ่ 
 ปี พ.ศ.๒๕๒๙ นายอ่อนจันทร์  อินทมาตย์ ครูใหญ่ 
 ปี พ.ศ.๒๕๓๑ นายลอยลม  จันทาสี  อาจารย์ใหญ่ 
 ปี พ.ศ.๒๕๔๔ นายเชาวกุล  พรมใจ  ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 ปี พ.ศ.๒๕๕๖ นายศฤงคาร  หล้ากันหา  ผู้อำนวยการโรงเรียน - ปัจจุบัน 
 ต่อมาในปีการศึกษา  ๒๕๐๕  ได้ปลูกสร้างอาคารกึ่งถาวร  ขนาดกว้าง  ๖  เมตร ยาว ๑๕  เมตร  
งบประมาณในการก่อสร้าง  จำนวน  ๑๒,๓๑๖  บาท โดยความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้าน  กรรมการ  และราษฎร
หลังคามุงด้วยหญ้าคา   ฝาไม้ไผ่  การสร้างครั้งนี้ไม่ได้งบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ  แต่อย่างใดและถูก
รื้อถอนเพื่อสร้างอาคารใหม่แทนในปี พ.ศ. ๒๕๑๑  และสร้างอาคารเรียนขนาดกว้าง  ๘  เมตร  ยาว  ๑๖  
เมตร   ขั้นโดยใช้งบประมาณจากต้นสังกัดจำนวน 
 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  ท่ี 
ต่อมาปีการศึกษา  ๒๕๒๔    โรงเรียนได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑  ฉ  ๑  หลัง  ๔  ห้องเรียน  
งบประมาณ   ๔๒๐,๐๐๐  บาท  โดยย้ายสถานท่ีก่อสร้างมาปลูกบริเวณโรงเรียนบ้านทับกี่ปัจจุบัน    ในเนื้อที่  
๙  ไร่   ๓  งาน   ๘๕  ตารางวา  ระหว่างบ้านทับกี่กับบ้านผักเน่า 

ปีการศึกษา ๒๕๒๕  ได้งบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช.๖๐๑/๒๖  ขนาด  ๒  ท่ี  จำนวน  ๑  หลัง   
ราคา  ๒๕,๐๐๐  บาท 
 ปีการศึกษา  ๒๕๒๖  ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์   แบบองค์การ   ขนาดความกว้าง  
๖  เมตร   ยาว  ๒๐ เมตร  ราคา  ๕๐,๐๐๐  บาท  ด้วยงบประมาณต้นสังกัดรวมกับงบสมทบ 
 ปีการศึกษา ๒๕๒๗  ได้งบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช.๖๐๑/๒๖  ขนาด  ๒  ท่ี  จำนวน  ๑  หลัง   
ราคา  ๒๕,๐๐๐  บาท 
 ปีการศึกษา ๒๕๒๙  ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.๑๐๒/๒๖   ๒  ห้องเรียน  ๑  หลัง   
ราคา  ๑๘๐,๐๐๐   บาท 



๕ 
 

 ปีงบประมาณ ๒๕๓๒   โรงเรียนได้รับงบประมาณ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  แบบ สปช. ๒๐๒/
๒๖  ลักษณะเป็นอาคารถาวร ขนาด ๑๐ เมตร X ๒๐  เมตร  ด้วยงบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐   บาท  
 ปีงบประมาณ  ๒๕๓๓  ได้รับงบประมาณ  ก่อสร้างถังน้ำฝนแบบ ฝ.๓๓   ขนาด ๓  ถัง งบประมาณ 
๖๐,๐๐๐   บาท 
 ปีงบประมาณ ๒๕๓๔ ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช. ๓๐๑/๒๖  จำนวน  ๒  
ห้องนอน  จำนวนงบประมาณ  ๓๒๐,๐๐๐    บาท 
 ปีการศึกษา ๒๕๓๕  สร้างถังน้ำฝนขนาด  ๓  ถัง หลังอาคารเรียน ๑๐๒/๒๖  งบประมาณ ๑,๕๐๐  
บาท 
 ปีงบประมาณ ๒๕๓๔ - ๒๕๓๕   ได้ขุดบ่อปลา  ขนาด ๖X๘  เมตร  จำนวน  ๓  บ่อ งบประมาณ จาก
การจัดงานการกุศลของโรงเรียน  จำนวน  ๓,๐๐๐   บาท 
 วันท่ี ๑๖  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๓๖  ได้รับบริจาคท่ีดิน  สร้างบ้านพักครู แบบ ๓๐๑/๒๖   จำนวน 
๒  ห้องนอน  จากนายคาน  กันยาประสิทธิ์   และได้รับบริจาคเครื่องสีข้าว   ราคา  ๒๔,๐๐๐    บาท  จาก 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย   และสมานยนต์การช่าง  พร้อมสร้างโรงเรือน  ติดต้ังอุปกรณ์  ๓,๐๐๐   
บาท  รวมงบประมาณท้ังส้ิน  ๒๗,๐๐๐   บาท 

ปีการศึกษา  ๒๕๓๗  โรงเรียนได้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (โครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษา)  เป็นลำดับท่ี  ๖  ของอำเภอด่านซ้าย  มีจำนวนนักเรียน ม.๑  จำนวน ๔๗   คน  ๒  ห้องเรียน  
เขตบริการทางการศึกษา ๑๓  หมู่บ้าน  ในตำบลอิปุ่ม   สร้างอาคารเรียนแบบช่ัวคราว  โดยความร่วมมือจาก
ผู้ปกครองนักเรียน  จำนวน ๑  หลัง ๓  ห้องเรียน  

ปีงบประมาณ ๒๕๓๘  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอล  แบบ สปช.  
จำนวน  ๑๒๐,๐๐๐  บาท 
 ปีงบประมาณ  ๒๕๓๘  ได้รับงบประมาณ  ก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.๓๐(พิเศษ) จากต้นสังกัด 
งบประมาณ ๗๐,๐๐๐    บาท 
 ปีการศึกษา  ๒๕๓๘  นายสมพาส   จันทิหล้า  ได้บริจาคท่ีดิน ประมาณ   ๗   ไร่เศษ  เพื่อทำเกษตร
และ เพื่อขดุสระน้ำแบบคันดิน  ขนาดกว้าง  ๔๐  เมตร     ยาว   ๘๐   เมตร  ลึก  ๗   เมตร  ด้วยงบประมาณ
จากสภาตำบลอิปุ่ม   งบประมาณ  ๑๖๐,๐๐๐    บาท 
 ปีการศึกษา  ๒๕๓๙  โรงเรียนได้รับงบประมาณ ก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ สปช.๑๐๕/๒๙  จำนวน 
๘  ห้องเรียน  งบประมาณ  ๑,๒๐๐,๐๐๐    บาท 
 ปีการศึกษา  ๒๕๔๑   รายการโรงเรียนของหนู จากสถานีโทรทัศน์  ททบ.๕  ได้บริจาคบ้านพัก
นักเรียน ลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตถาวร  ช้ันเดียว  ๒  ห้องนอน  ๒ ห้องน้ำ   งบประมาณ   ๒๕๐,๐๐๐    
บาท 
 ปีการศึกษา  ๒๕๔๑  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม แบบ สปช.๖๐๑/๒๖  จำนวน  ๔  ท่ี  
งบประมาณ ๑๑๐,๐๐๐    บาท 
 ปีการศึกษา  ๒๕๔๒  โรงเรียนได้รับบริจาค สนามเด็กเล่น  จากนางหนูพิน  ปักกุนันท์ และนายสุจินต์  
วิบูลย์คำ   งบประมาณ   ๒๐,๐๐๐    บาท 
 ปีงบประมาณ  ๒๕๔๒  ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำแบบ ฝ.๓๐ (พิเศษ) ด้วยงบมิยาซาวา  
จำนวน  ๘๑,๐๐๐    บาท  จำนวน  ๑   ท่ี    ๔   ถัง 
 ปีงบประมาณ ๒๕๔๒  ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างสนามฟุตบอล  แบบ  ฟ.๑  ขนาดกว้าง ๖๐  
เมตร  ยาว  ๙๐   เมตร  งบประมาณ   ๙๙,๘๘๐    บาท  ซึ่งได้รับบริจาคงบประมาณในการบริจาคซื้อท่ีดิน
ของนายสว่าง  กันยาประสิทธิ์ จากผู้ปกครองนักเรียนและนักศึกษามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์  จำนวน  
๓๕,๐๐๐ บาท   



๖ 
 

 คำส่ัง สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเลย  ท่ี ๗๖๑/๒๕๔๓  ลงวันท่ี  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๔๓        
นายเชาวกุล  พรมใจ  ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  โรงเรียนบ้านปางคอม สปอ.ปากชม  เลขท่ีตำแหน่ง  ๒๔๓๐  ไป
ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านทับกี่ ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เลขท่ีตำแหน่ง ๑๗๓๑  
ขั้น ๑๔,๘๕๐  บาท ระดับ ๗  ต้ังแต่วันท่ี  ๓  มกราคม พ.ศ.๒๕๔๔ 
 ปีงบประมาณ  ๒๕๔๔  ได้รับงบประมาณสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์  งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐   บาท 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๑  ได้รับบริจาคสร้างโรงอาหาร   จำนวน  ๑  หลัง จาก คุณชัย  ณ ศิลวัล   
 ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  โรงเรียนบ้านทับกี่ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล
(โรงเรียนดีศรีตำบล) ประจำสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต ๓ รุ่นท่ี ๑ ได้รับงบประมาณ  ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์  อาคารเรียนห้องสมุด  ศูนย์ฝึกอาชีพ  และห้องคอมพิวเตอร์  
 ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.๑๐๑/๒๖  จำนวน   ๔  
ห้องเรียน  ราคา  ๑,๘๕๓,๖๑๐  บาท ตามแบบโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล  ๓  ห้องเรียน ๑  ห้องธุรการ 
แต่ห้องเรียนไม่เพียงพอจึงปรับเป็นห้องเรียน 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๕   โรงเรียนบ้านทับกี่ ได้รับการประเมินเป็น  “สถานศึกษาพอเพียง” 
 เมื่อวันท่ี  ๕  มีนาคม  ๒๕๕๖   โรงเรียนได้รับการประเมินจากคณะกรรมการในโครงการโรงเรียนดีศรี
ตำบล  ผ่านเกณฑ์การประเมินแบบมีเงื่อนไข ท้ังท่ีจะต้องพัฒนาในบางตัวชี้วัดท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ต่อไป 
 วันท่ี ๘  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖  นายเชาวกุล  พรมใจ   ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านโป่งชี  สพป.เลย.๓  พร้อมย้าย นายศฤงคาร  หล้ากันหา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดเส้ียว มา
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับกี่  ตามคำส่ัง สพป.เลย.๓ ท่ี ๖๕๕/๒๕๕๖  ลงวันท่ี  ๕ เดือน
พฤศจิกายน    พ.ศ. ๒๕๕๖  
 ปีการศึกษา ๒/๒๕๕๖  ในระหว่างวันท่ี ๒๕ - ๒๗ เดือนธันวาคม  ๒๕๕๖   โรงเรียนได้รับการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบท่ี ๓ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)  ใน
ระดับปฐมวัย ผ่านการประเมิน  คะแนนท่ีได้ ๙๓.๙๓ ระดับคุณภาพดีมาก  ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ติดตัวบ่งช้ีท่ี ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ได้ ๖.๘๓  ได้ปรับปรุง   ในปี
การศึกษา ๒๕๕๗   โรงเรียนได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาข้ึนใหม่  และมีคะแนนสอบระดับชาติเพิ่มขึ้น  ทำให้
คะแนนท่ีได้  ๑๑.๖๔   คะแนนรวม   ๘๖.๒๑    ระดับคุณภาพ  ดี  และผ่านการประเมินในรอบท่ี ๓ 
 ปีการศึกษา  ๒๕๕๗  โรงเรียนบ้านทับกี่  ได้ดำเนินการขอขยายช้ันเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในปีการศึกษา ๒๕๕๘  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน    ได้ทำหนังสือแจ้งให้ชะลอการ
เปิดขยายช้ันเรียน  
 ปีการศึกษา ๒๕๕๘  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล   ได้มอบระบบประปาและระบบน้ำด่ืมแบบ RO  
 ปีงบประมาณ 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  ปรับปรุง ๔ 
ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง  ราคา  ๓,๙๙๙,๐๐๐     บาท  
 ปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐  โรงเรียนได้เข้าร่วมโรงเรียนประชารัฐรุ่นแรก  และได้รับส่ือทีวี  
คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต  จำนวน  ๑๑    ชุดทุกห้องเรียน   พร้อมห้องถ่ายทอดสัญญาณ  ๑  ห้อง 
 วันท่ี  ๗  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๙  โรงเรียนบ้านทับกี่ ได้รับรางวัลมีผลการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ  
ระดับประเทศ ปี พ.ศ.๒๕๕๙  ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เรื่อง พอใจ 
พอเพียง พอออม  จากศูนย์สถานศึกษาพอเพียง และมูลนิธิยุวสถิรคุณ 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๙   ชมรมศิษย์เก่าและผู้ปกครองนักเรียนจัดทำกิจกรรมระดมทรัพยากรเพื่อซื้อท่ีดิน
จากนายขจรศักดิ์  แก้วยม  และนายละออง  กันยาประสิทธิ์    งบประมาณ  ๑๘๐,๐๐๐    บาท  ประมาณ   
๓๐๐   ตารางวา     เพื่อใช้เป็นสถานท่ีก่อสร้างอาคารเรียนและแปลงเกษตรของนักเรียน 



๗ 
 

  ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู   สปช.๓๐๑/๒๖      จำนวน  ๒ 
ช้ัน ๒ ห้องนอน     ราคา  ๕๒๐,๐๐๐      บาท และรั้วลวดหนาม รอบโรงเรียน จำนวน  ๑๗๔,๕๘๐   บาท   
พร้อมขอจำหน่ายอาคารเรียน  ป ๑  ฉ  เนื่องจากสภาพอาคารทรุดโทรม เป็นอันตรายแก่นักเรียน และขอ
สร้างทดแทน   

ปีการศึกษา   ๒๕๖๒  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล       
ตามนโยบายของรัฐบาล 

ปีงบประมาณ   ๒๕๖๔  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน        
ตามนโยบายของรัฐบาล 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔  โรงเรียนบ้านทับกี่  ได้ขอคืนท่ีราชพัสดุแก่ธนารักษ์พื้นท่ีเลย ท่ี ลย ๖๖๒ และขอรังวัด
ท่ีดินท่ีได้รับบริจาค  ต่อจากท่ีราชพัสดุ ลย ๖๖๓  

การจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา  ๒๕๖๔  ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 
๒๕๕๑  ฉบับปรับปรุงปี  พ.ศ.๒๕๖๐   จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตามตัวช้ีวัด  เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง  โดยใช้ส่ือท่ีหลากหลาย  มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  
ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการทางภาษา    กิจกรรมการสอนแบบโครงงาน  กิจกรรมค้นคว้า
ส่ือจากอินเตอร์เน็ต  ส่ือ ICT   โรงเรียนประชารัฐ   ห้องสมุด   ตลอดท้ังนโยบาย กลยุทธ  จุดเน้นในส่วนของ
หน่วยงานต้นสังกัดท่ีเกี่ยวข้อง มาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน 
 ปัจจุบันปีการศึกษา ๒๕๖๕  โรงเรียนบ้านทับกี่   มีอาคารเรียน  ๔  หลัง  อาคารเอนกประสงค์  ๒  
หลัง อาคารประกอบ  ๔  หลัง   มีข้าราชการครูและบุคลากรท้ังส้ิน  ๒๐ คน แยกเป็น ผู้บริหารโรงเรียน  ๑  
คน ข้าราชการครู   ๑๔   คน   พนักงานราชการ   ๑  คน   ครูอัตราจ้าง  ๑  คน  ครูธุรการ  ๑  คน  ครูพี่เล้ียง 
๑  คน นักการภารโรง  ๑ คน นักเรียน ๒๓๑   คน  ผู้บริหารสถานศึกษาปัจจุบัน  ช่ือ นายศฤงคาร  หล้ากันหา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

 
 
 
 

  
โรงเรียนบ้านทับกี่   เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๐๑  และได้ย้ายมาในที่ดินปัจจุบันเมื่อ ปี  พ.ศ. 
๒๕๒๓    เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  ปี  พ.ศ.  ๒๕๓๗  เพื่อบรกิาร นักเรียนในเขต     ตำบลอิปุ่ม  
อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย  รวม  ๑๓  หมู่บ้าน  ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั ้นอนุบาลถึงระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน   ๑๑  ห้องเรียน   มีนักเรียน  ๒๒๓  คน  ครู  ๑๕  คน  พนักงานราชการ  ๑  คน 
ครูอัตราจ้าง  ๑  คน   ครูพี่เล้ียงเด็กพิการ   ๑   คน นักการภารโรง  ๑  คน  มีอาคารเรียน  จำนวน  ๔  หลัง   
อาคารเอนกประสงค์   ๒   หลัง  บ้านพักครู  ๓  หลัง  ห้องน้ำ - ห้องส้วม   ๕  หลัง   สนามบาสเกตบอล  ๑  
สนาม  สนามลานกีฬาเอนกประสงค์  ๑  ฟุตบอล   ๑   สนาม  บ้านพักนักเรียน  ห่างไกล  ๑  หลัง   (ได้รับ
บริจาค) และบ้านพักนักเรียน โดยงบประมาณราชการ    ๒    หลัง(แบบกรมอาชีวะ) 
 

 

ประเภทสนามกีฬา 
 

ลำดับที่ รายการ สร้างเม่ือ จำนวน หมายเหตุ 
๑ สนามบาสเกตบอล  แบบ  สปช. ๒๕๓๘ ๑  
๒ สนามฟุตบอลแบบ  ฟ.๑ ขนาด  ๖๑ x  ๖๑ ๒๕๔๒ ๑  
๓ ลานกีฬาอเนกประสงค์  แบบ  สปช. ๒๕๔๔ ๑  

 

ข้อมูลอาคารสถานท่ี 
 

ลำดับที่ อาคารสถานที่ ปีที่สร้าง จำนวน 
๑ อาคารเอกนกประสงค์แบบองค์การ ๒๕๑๙ ๑  หลัง 
๒ บ้านพักครูแบบอื่น 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 ถังเก็บน้ำฝน  แบบ   ฝ  ๓๓ ๒๕๓๘ ๑  หลัง 
๘ สระน้ำ  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 
๑๑ บ้านพักนักเรียนขนาด  ๒  ห้อง  แบบพิเศษ ๒๕๔๑ ๑  หลัง 
๑๒ อาคารห้องครัว  แบบพิเศษ ๒๕๔๑ ๑  หลัง 
๑๓ ถังเก็บน้ำฝน  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 

ข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา 



๙ 
 

๑๗ อาคารเรียน  แบบ  สปช.  ๑๐๑/๒๖ ๒๕๕๔ ๑  หลัง 
๑๘ ห้องน้ำ  แบบ  สปช.๖๑๔/๔๕    ๔  ท่ีนั่ง ๒๕๕๘ ๑ หลัง 
๑๙ ระบบประปาและระบบน้ำด่ืมแบบ 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 

    
    
    

 
ข้อมูลอัตรากำลังครู 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
ชาย หญิง รวม 
๖ ๘ ๑๔ 

 
ข้อมูลครูพนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ธุรการ  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ  นักการภารโรง 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
ชาย หญิง รวม 
๑ ๔ ๕ 

 
 
 

ข้อมูลจำนวนนักเรียน- จำนวนหอ้งเรียน 
ชั้น ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ ห้องเรียน 

ชาย หญิง รวม 
อ.๒ ๕ ๘ ๑๓ ๑ 
อ.๓ ๘ ๗ ๑๕ ๑ 

รวมอนุบาล ๑๓ ๑๕ ๒๘ ๒ 
ป.๑ ๑๑ ๘ ๑๙ ๑ 
ป.๒ ๗ ๑๒ ๑๙ ๑ 
ป.๓ ๒ ๑๓ ๑๕ ๑ 
ป.๔ ๖ ๘ ๑๔ ๑ 
ป.๕ ๘ ๑๒ ๒๐ ๑ 
ป.๖ ๙ ๘ ๑๗ ๑ 

รวมประถม ๔๓ ๖๑ ๑๐๔ ๖ 
ม.๑ ๑๕ ๑๒ ๒๗ ๑ 
ม.๒ ๑๓ ๑๑ ๒๓ ๑ 
ม.๓ ๒๑ ๒๓ ๔๔ ๑ 

รวมมัธยมตอนต้น ๔๙ ๔๖ ๙๕ ๓ 
รวมทั้งส้ิน ๑๐๕ ๑๒๒ ๒๒๗ ๑๑ 



๑๐ 
 

ข้อมูลครู – อาจารย์  ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ที่ ช่ือ สกุล ตำแหน่ง 
เลขที่

ตำแหน่ง 
อัตราเงิน 

เดือน 
วุฒ ิ วิชาเอก วิชาโท วันที่บรรจุ วัน/เดือน/ปีเกิด 

กรณีที่รับย้าย 
/โอน 

หมายเหตุ 

๑ นายศฤงคาร หล้ากันหา ผอ. ๑๗๓๑ ๕๖,๒๒๐ ค.บ. 
ศษ.บ 

วิทยาศาสตร์ 
บริหารการศึกษา 

- ๒๐ มิ.ย.๓๘ ๘  ม.ค. ๑๔ ๘ พ.ย. ๕๖  

๒ นายพิเชษฐ์ วิบูลย์คำ ครู/คศ.๓ ๑๗๓๕ ๕๖,๗๐๐ ค.บ. 
ศษ.ม. 

เทคโนโลยีฯ 
บริหารการศึกษา 

- ๘ ก.ค. ๓๗ ๑๔ ต.ค.๑๓ ๘ ก.ค. ๓๗  

๓ นางสมลักษณ ์ วิบูลย์คำ ครู/คศ.๓ ๑๕๘๖ ๕๕,๑๒๐ ค.บ. 
ศษ.ม. 

คหกรรมศาสตร ์
บริหารการศึกษา 

- ๑๘ พ.ย.๓๗ ๑๓ พ.ค.๑๔ ๑๐ ต.ค. ๔๐  

๔ นางเสาวลักษณ์   สมเงิน คร/ูค.ศ.๓ ๒๑๒๘ ๓๕,๔๒๐ ค.บ. ภาษาไทย  ๑ พ.ค.๕๒ ๑๖ ส.ค. ๑๐ ๓๑ เม.ย.๖๕  

๕ นายสักรินทร์  แปงใจ ครู/คศ.๓ ๑๗๓๒ ๓๘,๔๗๐ วท.บ. ศิลปะ  ๒๕ ต.ค.๔๙ ๕ ก.ค.๑๖ ๑๖ ต.ค.๕๗  
๖ นายนิธวัฒน์  คำทะเนตร ครูผูช้่วย ๑๗๕๔ ๒๑,๑๒๐ ค.บ. คณิตศาสตร ์ - ๒๓ ม.ค.๖๑ ๗ มี.ค.๓๕ -  

๗ นางอัญชลี แก้วย้อย ครู/คศ.๓ ๑๗๓๔ ๔๑,๐๘๐ 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 ๓๑,๙๘๐ ค.บ. 
ศศ.ม. 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
บริหารการศึกษา 

- ๑๑ ก.ค.๕๔ ๑๙ ธ.ค.๒๕๓๐ ๒๖ ต.ค.๕๘  

๙ นางสาวมุจรินทร์ ศรีจริยา คร/ูค.ศ.๑ ๑๗๓๙ ๒๐,๒๙๐ วท.บ. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร 

- ๒๕ ธ.ค.๖๐ ๑๓ มี.ค.๒๙ ๓๑ เม.ย.๖๕  

๑๐ น.ส.ณัฐฐาภรณ์ กุบแจ่ม ครู/คศ.๓ ๕๖๖ ๓๔,๘๐๐ ค.บ. 
ศศ.ม. 

อุตสาหกรรฒสิลป ์
บริหารการศึกษา 

- ๒๑ เม.ย.๕๓ ๑๕ เม.ย.๒๔ ๑๖ ต.ค.๖๑  

๑๑ นายมนัญชัย  กันเจิม คร/ูคศ.๑ ๔๓๓๔ ๑๙,๒๔๐ ค.บ. ภาษาอังกฤษ - ๑๗ ธ.ค. ๖๑ ๑๙ ธ.ค. ๓๖ -  
๑๒ นางสาวจุฑาเพชร ศัลยพงษ ์ ครู/คศ.๑ ๒๓๘๐ ๒๓,๘๓๐ วท.บ วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือ

สุขภาพ บริหารการศึกษา 
- 22 พ.ค. ๕๘ ๒๐ เม.ย.๒๔ -  

๑๓ นายณภัทร   มีชำนาญ ครูผูช้่วย ๒๒๔๐  ค.บ. สังคมศึกษา - ๑๘ มิ.ย.๖๓ ๑๗ ต.ค.๓๗ -  
๑๔ นางสาวอาทิตยา เจริญทอง ครู/ ค.ศ.๑  ๒๐,๔๙๐ ค.บ. ภาษาไทย  ๒๕ ธ.ค.๖๐ ๑๒ พ.ค.๒๘ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕  

๑๕             



๑๑ 
 

 

ข้อมูลพนักงานราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ท่ี ชื่อ    - สกุล ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน วุฒ ิ วิชาเอก วิชาโท วัน/เดือน/ปีเกิด วันที่ทำสัญญา หมายเหตุ 

๑ นางสาวภัทรนิชา แก้วเสน พนักงานราชการ ๒๗,๘๓๐ ค.บ. สังคมศึกษา - ๑  ม.ค.๒๕๒๑   
 

ข้อมูลอัตราจ้าง 
ท่ี ชื่อ    - สกุล ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน วุฒ ิ วิชาเอก วิชาโท วัน/เดือน/ปีเกิด วันที่ทำสัญญา หมายเหตุ 
๑ นางสาวฑิตฐิตา  บุญประสพ ธุรการโรงเรียน ๑๕,๐๐๐ ศศ.บ. บัญชี - ๑๑ ม.ค. ๒๔   
๒ นางสาวแพรวพรรณ  พิมพ์เสนา ครูอัตราจ้าง ๑๕,๐๐๐ ค.บ. ชีววิทยา - ๑๑  ก.ย.๓๓   
๓ นางสาววิไล ศิริ ครูพี่เล้ียงเด็ก ๙,๐๐๐ ศศ.บ. รัฐศาสตร์ - ๑๓ ก.ย.๒๕๒๖   
๔ นายพิเศษ   พายัพ นักการฯ ๙,๐๐๐ ม.๖ - - ๕ ต.ค.๒๕๑๗   
           

 
 
 



๑๒ 
 

สภาพทีต่ั้งโรงเรยีนบ้านทบักี่ 
๑. สภาพท่ีต้ังโรงเรยีน 

โรงเรียนบ้านทับกี่  ต้ังอยู่ระหว่าง บ้านทับกี่   กับ  บ้าน  ผักเน่า  (หมู่ท่ี ๓,๙)  ตำบลอิปุ่ม   
อำเภอด่านซ้าย   จังหวัดเลย   สภาพภูมิศาสตร์โดยท่ัวไปเป็นภูเขาถนนลาดชันและคดโค้ง  มีหลุมบ่อ   บน
พื้นผิวถนน   มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

 ทิศเหนือ  ติดต่อ         บ้านนา  บ้านวังเป่ง 
 ทิศใต้   ติดต่อ        บ้านทุ่งน้ำใส 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อ     บ้านทับกี ่
 ทิศตะวันตก  ติดต่อ  บ้านหินแลบ 
            ละติจูด  17.1614624              ลองติจูด  101.2325721 
 

๒. พ้ืนท่ีของโรงเรียน 
พื้นท่ีของโรงเรียนบ้านทับกี่ มีพื้นท่ีท้ังหมด  ๒๓ ไร่  ๓  งาน  ๘๕  ตารางวา 
ท่ีราชพัสดุ  ลย ๖๖๓     จำนวน    ๙   ไร่  ๓  งาน  ๘๕  ตารางวา 
ท่ีรับบริจาค   จำนวน   ๑๔  ไร่      
 

๓.  จำนวนบุคลากร 
 มีข้าราชการครูท้ังส้ินจำนวน  ๑๙  คน  ชาย  ๗  คน  หญิง ๘   คน  
 

๔.  จำนวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
 ๔.๑ ระดับก่อนประถมศึกษา  จำนวน  ๒๘   คน  ชาย  ๑๓    คน  หญิง   ๑๕   คน 
 ๔.๒ ระดับประถมศึกษา  จำนวน   ๑๒๘   คน  ชาย  ๔๓   คน  หญิง   ๖๑   คน 
 ๔.๓ ระดับมัธยมศึกษา  จำนวน   ๙๕   คน  ชาย  ๔๙   คน  หญิง   ๔๖    คน 
 

๕.  จำนวนอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
 ๕.๑ อาคารเรียน แบบ  สปช. ๑๐๒/๒๖ จำนวน   ๒  ห้อง  ๑ หลัง  แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙  จำนวน  ๘  
ห้องเรียน   ๑ หลัง    แบบ  สปช.  ๑๐๑/๒๖  จำนวน  ๔  ห้อง   ๑   หลัง  และ แบบ  สปช.๑๐๕/๒๙  ปรับปรุง   
จำนวน 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  ซึ่งมีหมู่บ้าน
ท่ีเป็นเขตบริการ  ๒  หมู่บ้าน  คือ บ้านผักเน่า และบ้านทับกี่ และจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยาย
โอกาสทางการศึกษา) มีเขตพื้นที่การศึกษา ๑๓ หมู่บ้าน  ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในตำบลอิปุ่ม  อำเภอด่านซ้าย    
จังหวัดเลย 
 
 

๗. สภาพชุมชน 
 โดยสภาพท่ัวไปของชุมชนในเขตพื้นท่ีบริการทางการศึกษา จะเป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก  ท่ีมีการช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันและการประกอบอาชีพส่วนใหญ่จะเป็นฤดูกาลท่ีทำแล้วต้องรอการเก็บเกี่ยวเช่น  การทำนา   ทำไร่   
ทำสวน   และการรับจ้างบางส่วน   สภาพครอบครัวเป็นครอบครัวที่อาศัยยอยู่ร่วมกันหลายคนประกอบด้วย   



๑๓ 
 

พ่อ   แม่   ลูก   และปู่   ย่า   ตา   ยาย   มีวัด   เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ   ทำบุญ   ตามเทศกาล และมี
ประเพณีท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาท่ียาวนาน เช่นบุญเล้ียงหอปู่ตา   ประเพณีบุญไหว้พระธาตุศรีสองรัก  
 
๘. การคมนาคม 
 การคมนาคมใช้เส้นทาง  บ้านน้ำพุงไปตำบลอิปุ่ม  เป็นถนนคอนกรีต  เส้นทางเป็นภูเขาท่ีลาดชัน ผิว
ถนนเป็นหลุมเป็นส่วนใหญ่ และยังมีถนนทีใช้คมนาคมที่ยังไม่สะดวกเป็นถนนดินและลูกรังในบางหมู่บ้าน
ระยะทางจากโรงเรียนถึงอำเภอด่านซ้าย  ๔๒.๗  กิโลเมตร และจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย  เขต ๓  ๕๕.๓   กิโลเมตร 
 

๙. ศาสนา 
 พื้นฐานประชาชนส่วนมากนับถือศาสนาพุทธและมีวัดหรือสำนักสงฆ์ประกอบพิธีทางศาสนาและเปน็ท่ี
ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ 
 

๑๐. วัฒนธรรม  ประเพณี 
 หมู่บ้านที่เป็นเขตบริการทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านทับกี่  จะมีประเพณีและวัฒนธรรมท่ี  สืบทอด
กันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ  มีการทำบุญตักบาตรในวันพระ  ๘  ค่ำ  ๑๕   ค่ำ  และในวันพระก็เป็นวันที่ ชาวบ้าน
หยุดพักผ่อนร่วมกันพัฒนาสถานที่ที่เป็นสาธารณะ การติดต่อสื่อสารภาษาท่ีใช้เป็นภาษาถิ่น  เมืองเลย   และ
ภาษาจากต้นตระกูลทางด่านซ้าย มีการเลี ้ยงหอ   เลี ้ยงบ้านทั้งด่านซ้ายและในหมู่บ้านของตนเองตามเวลา
กำหนด  ส่วนการละเล่นต่าง ๆ ก็จะมีเทศกาล เช่น  การเล่นสะบ้า ในวันสงกรานต์  การเล่นขี่โกงกาง  ม้าสามขา    
เล่นลูกช่วง    ข้าวพันก้อน   และทำต้นดอกไม้   ฯลฯ 
 

๑๑. ภูมิปัญญาชุมชน/ท้องถิ่น 
 

 ในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านจะมีภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมายาวนาน และบางอย่างแทบจะหาผู้สืบทอดไม่มี
ในปัจจุบันชาวบ้านได้นำภูมิปัญญาท่ีมีอย่าใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับลูกหลาน  นอกจากนั้นยังใช้ภูมิปัญญาเหล่านี้
เป็นเครื ่องช่วยในการดำรงชีวิต และภูมิปัญญาบางอย่าง เป็นวิถีชีวิตที่สืบทอดต่อกันมา  ภูมิปัญญาในการ
ดำรงชีวิต  เช่น  การนำไม้ไผ่มาทำเครื่องจักสานเป็นของใช้ในครัวเรือน  การถนอมอาหารแบบธรรมชาติ   ทำ
หน่อไม้ดอง  หน่อไม้ขวด  หน่อไม้ปี๊บ  การทำไม้กวาด การทอผ้าพื้นเมือง   ภูมิปัญญาท่ีเป็นวิถี ชีวิต  เช่น  การ
ทำบุญสู่ขวัญ  โดยมีหมอขวัญเป็นผู้กล่าวคำขวัญเป็นต้น 
 



๑๔ 
 โครงสร้างการบริหารโรงเรียนบา้นทับกี่ 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานบริหารวิชาการ 
๑.นางสมลกัษณ ์วิบูลยค์ า 
๒.นางสาวมยรุี เหมสทุธิ 
๓.นางอญัชลี  แกว้ยอ้ย 

๔.นางสาวอาทิตยา เจริญทอง 
๕.นายนิธวฒัน ์ ค าทะเนตร 
๖.นายมนญัชยั กนัเจิม 

งานบริหารทั่วไป 

๑.นายพิเชษฐ์  วิบูลยค์ า   ๑๐.นส.ณราวดี  
๒.นางสาวแพรวพรรณ พิมพเ์สนา 
๓.นางสาวภทัรนิชา  แกว้เสน 

๔.นางสาววิไล  ศิร ิ
๕.นายสกัรินทร ์ แปงใจ 
๖.นางสาวมจุลินทร ์ศรีจริยา 
๗.นายนิธวฒัน ์ ค าทะเนตร 
๘.นายณภทัร  มีช านาญ 

๙.นางเสาวลกัษณ ์สมเงิน 

 

งานบริหารงานบุคคล 

๑.นายศฤงคาร หลา้กนัหา 
๒.นายพิเชษฐ์  วิบูลยค์ า 

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบา้นทบักี่ 
นายสะดวก  สภุาษิ     นางสพิุส  ค าบุดษิ       นายพิเชษฐ์  วิบูลยค์ า 
นางสงัวาล  พิมพพ์ฒุิ       นายชำนาญ ศริิ   นายศฤงคาร  หลา้กนัหา 
นายไพรวัล  ตนัตลุา   นายอดลุย ์  ค าภู 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต ๓ 

นายศฤงคาร  หลา้กนัหา 
ผอ.โรงเรียนบา้นทบักี่ 

งานบริหารงบประมาณ 

๑.นายศฤงคาร  หลา้กนัหา 
๒.นางอญัชลี  แกว้ยอ้ย 

๓.นางสาวณัฐฐาภรณ ์กุลแจ่ม 

๔.นางสาวแพรวพรรณ พิมพเ์สนา 
๕.นายมนญัชยั   กนัเจิม 

๖.นางสาวภทัรนิชา แก้วเสน 

กลุ่มสาระฯภาษาไทย 

นางเสาวลกัษณ ์สมเงิน 

น.ส.อาทิตยา  เจรญิทอง 

กลุ่มสาระฯคณิตศาสร ์
นายนิธวฒัน ์ค าทะเนตร 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตรฯ์ 

นางสาวมยรุี เหมสทุธิ 

นส.แพรวพรรณ พิมพเ์สนา 
น.ส.มจุลินทร ์ศรีจริยา 

กลุ่มสาระฯสังคม 

นายณภทัร  มีช านาญ 
กลุ่มสารฯศิลปะ 
นายสกัรินทร ์แปงใจ 
 
 

กลุ่มสาระฯการงานฯ 
นายพิเชษฐ์ วบิูลยค์ า 
นางสมลกัษณ ์วิบูลยค์ า 

 

กลุ่มสารฯสุขศึกษา 
น.ส.จุฑาเพชร ศลัยพงษ ์

ภาษาต่างประเทศ 

นายมนญัชยั กันเจิม 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

นายนิธวฒัน ์ค าทะเนตร 

อ.๑ 

วิไล ศิร ิ
อ.๒ 

อญัชลี แกว้ยอ้ย 
ป.๑ 

เสาวลกัษณ ์
สมเงิน 

ป.๒ 

แพรวพรรณ  
พิมพเ์สนา 

ป.๓ 

ณัฐฐาภรณ ์ 
กุลแจ่ม 

ป.๔ 

นส.ภทัรนิชา แกว้เสน 

ป.๕ 

สมลกัษณ ์วิบูลยค์ า 

ป.๖ 

น.ส.มจุลินทร ์ศรี
จริยา  
นายสกัรินทร ์แปง
ใจ 

ม.๑ 

มนญัชยั กันเจิม 

ม.๒ 

มยุรี เหมสทุธ ิ
ณภทัร  มีช านาญ 
 

ม.๓ 

พิเชษฐ์     
นิธวฒัน ์ค าทะเนตร 
อาทิตยา เจริญทอง 

นกัเรียน 



๑๕ 
                          

โครงสร้างและขอบข่ายของโรงเรียนบ้านทับกี่ 
๑. การบริหารวิชาการ 
  -   การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  -   การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
  -   การวัดผล  ประเมินผล  และเทียบโอนผลการเรียน 
  -   การวิจัย   เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
  -   การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
  -   การนิเทศการศึกษา 
  -   การแนะแนวการศึกษา 
  -   การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  -   การส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน 
  -   การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการระดับสถานศึกษาอื่น 
  -   การส่งเสริมและสนับสนุนงานการแก่บุคคลครอบครัวองค์กร   หน่วยงาน  และ 
                         สถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 
 
๒. การบริหารงบประมาณ 
  -   การจัดทำและเสนอของบประมาณ 
  -   การจัดสรรงบประมาณ 

-   การตรวจสอบ   ติดตาม  และประเมินผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน 
  -   การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
  -   การบริหารการเงิน 
  -   การบริหารบัญชี 
  -   การบริหารพัสดุ   และสินทรัพย์ 
 
๓. การบริหารงานบุคคล 
  -  การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง 
  -  การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
  -  การเสริมสร้างและประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  -  วินัยและการรักษาวินัย 
  -  การออกจากราชการ 
 
 
 
 
๔. การบริหารทั่วไป 
  -   การดำเนินธุรการ 
  -   งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  -   งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
           -   การปะสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
           -   การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 



๑๖ 
 

  -   งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  -   การส่งเสริม  สนับสนุนด้านวิชาการ  งบประมาณ  บุคลากร และการบริหารท่ัวไป 
                    -   การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 

-   การจัดทำสำมะโนผู้เรียน 
-   การรับนักเรียน 
-   การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบนอกและตามอัธยาศัย 
-   การะดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
-   งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
-   การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
-   การส่งเสริมสนับสนุนและการประสานงานการศึกษาของบุคลากรชุมชน องค์กร หน่วยงาน 

และสถาบัน สังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา 
-   งานประสานราชการกับเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานอื่น  
-   การจัดขบวนการควบคุมในหน่วยงาน 
-   งานบริการสาธารณะประโยชน์ 
-   งานท่ีไม่ได้ระบุในงานอื่น 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ  (NT) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๓ 

วิชา คะแนนเต็ม 
ปีการศึกษา/ คะแนนเฉล่ียร้อยละ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ด้านภาษา ๑๐๐ ๔๒.๕ ๓๘.๔๓  

ด้านการคำนวณ ๑๐๐ ๓๙.๗๕ ๔๐.๘๗  

ความสามารถด้าน
เหตุผล 

๑๐๐    

 

ตารางท่ี  ๔  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๖(O-Net) 

วิชา 
คะแนนเต็ม 

คะแนนร้อยละ 

ปีการศึกษา/คะแนนเฉล่ียร้อยละ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ภาษาไทย ๑๐๐ ๖๓.๘๓ ๔๑.๓๘ ๕๗.๕๔ 
คณิตศาสตร์ ๑๐๐ ๔๘.๒๙ ๒๔.๖๐ ๓๕.๐๐ 
ภาษาอังกฤษ ๑๐๐ ๓๕.๔๒ ๒๓.๔๔ ๓๑.๖๗ 
วิทยาศาสตร์ ๑๐๐ ๓๔.๑๗ ๒๖.๗๘ ๓๑.๙๖ 
สังคมฯ ๑๐๐    
สุขศึกษา ๑๐๐    
ศิลปะ ๑๐๐    
การงานอาชีพ ๑๐๐    



๑๗ 
 

 

ตารางท่ี  ๔  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ (O-Net) 

วิชา คะแนนเต็ม 
ปีการศึกษา /คะแนนเฉล่ียร้อยละ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ภาษาไทย ๑๐๐ ๕๒.๕๒ ๕๖.๕๔ ๕๖.๘๐ 
คณิตศาสตร์ ๑๐๐ ๒๒.๙๙ ๒๑.๗๑ ๒๒.๗๕ 
วิทยาศาสตร์ ๑๐๐ ๓๐.๗๐ ๓๐.๑๓ ๒๙.๗๙ 
ภาษาอังกฤษ ๑๐๐ ๒๔.๘๔ ๒๕.๖๔ ๒๘.๙๑ 
สังคม     

สุขศึกษา     

ศิลปะ     
การงานอาชีพ     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 
 

 

 

 

 

ผลการดำเนินงานของโรงเรียนบา้นทบักี่ 
 

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

     ระดับประถมศึกษา     - คน 
     ระดับมะยมศึกษาตอนต้น     - คน 

๖. อัตราการผ่านช่วงช้ันของนักเรียน    ร้อยละ  ๑๐๐ 
 

๒. ด้านคุณภาพการศึกษา 
๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

 

ช้ัน ปีการศึกษา 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

เฉลี่ย 

ภา
ษา
ไท
ย 

คณ
ิตศ

าส
ตร์

 

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 ๒๕๖๔ ๓.๖๕ ๓.๖๒ ๓.๕๙ ๓.๙๘ ๓.๙๑ ๓.๙๑ ๓.๙๔ ๒.๙๑ ๓.๖๕ 
ชั้น ป.๒ ๒๕๖๔ ๒.๙ ๒.๘ ๓.๑๔ ๓.๔ ๓.๔๗ ๓.๘๗ ๓.๘๗ ๓.๒๗ ๓.๓๓ 
ชั้น ป.๓ ๒๕๖๔ ๓.๕ ๓.๕๔ ๓.๕๔ ๓.๓๓ ๓.๔๖ ๓.๘๘ ๓.๙๑ ๒.๗๑ ๓.๔๘ 
ชั้น  ป.๔ ๒๕๖๔ ๓.๔๑ ๓.๒๘ ๓.๖๖ ๓.๒๗ ๓.๘๑ ๓.๒๗ ๒.๗๒ ๓.๗๕ ๓.๕๑ 
ชั้น  ป.๕ ๒๕๖๔ ๓.๒๕ ๓.๐๐ ๓.๑๖ ๓.๐๓ ๓.๓๑ ๓.๑๙ ๒.๗๒ ๓.๖ ๓.๑๖ 
ชั้น ป.๖ ๒๕๖๔ ๓.๒๗ ๓.๔๕ ๒.๗๘ ๒.๗๘ ๓.๕๐ ๒.๙๑ ๑.๙๕ ๓.๑๔ ๒.๙๗ 
ชนั ม.๑ ๒๕๖๔ ๒.๙๕ ๒.๐๒ ๑.๕๙ ๒.๓๖ ๓.๒๙ ๒.๖๘ ๒.๒๐ ๒.๓๒ ๒.๔๓ 
ชั้น ม.๒ ๒๕๖๔ ๓.๒ ๒.๙๘ ๑.๙๘ ๒.๗ ๓.๑๖ ๒.๗๘ ๒.๙ ๒.๑๖ ๒.๗๓ 
ชั้น ม.๓ ๒๕๖๔ ๓.๐๓ ๓.๓๘ ๑.๙๙ ๓.๑๖ ๓.๗๒ ๒.๔๙ ๒.๗๖ ๒.๔๕ ๒.๘๓ 

เฉลี่ย ๒๕๖๔ ๓.๒๔ ๓.๑๒ ๒.๘๒ ๓.๑๑ ๓.๕๑ ๓.๒๗ ๓.๐๐ ๒.๙๒ ๓.๑๒ 
 
 

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และผลงานที่ประสบความส าเร็จ 

 
 



๑๙ 
 

 

๓. ด้านประสิทธิภาพ 
 ๓.๑ จำนวนครูแกนนำ ครูต้นแบบ  หนึ่งแสนครูดี ครูดีศรีสองรักษ์   จำนวน  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 

ผลงานที่ประสบความสำเร็จ 
๑ ผลงานดเีด่นของโรงเรียน  ผู้บริหาร  คณะครู  นักเรยีน ให้นำเอกสารใส่ในภาคผนวก 

    ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา 
 
 

-โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
-โรงเรียนดีศรีตำบล 
-โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
-โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ 
-โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน เหรียญทอง 
- โรงเรียนต้นแบบการใช้กุญแจ ๑๒  ดอก 
- โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย (ประเมินความยั่งยืน ๖๑) ปี
การศึกษา ๒๕๕๗ –๒๕๖๑ 
-ชนะเลิศ  Bp โรงเรียนดีประจำตำบล ปีการศึกษา๖๑ 
-การจัดการเรียนการสอนท่ีเป็นเลิศการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Bp) 
-รางวัลส่งเสริมการออมในสถานศึกษาดีเด่น ปี ๒๕๖๑,๒๕๖๒  
สอ.ครูเลย  จำกัด 
-- โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย (ประเมินความยั่งยืน ๖3) ปี
การศึกษา ๒๕63 –๒๕๖5 
-โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ลำดับท่ี 2 64 

กระทรวงศึกษาธิการ 
สพป.ลย.๓ 
สพป.ลย.๓ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
สพป.ลย.๓ 
สพป.ลย.๓ 
มูลนิธิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา 
สพป.เลย.๓ 
มูลนิธิยุวสถิรคุณ 
 
 
สอ.ครูเลย.จำกัด 
มูลนิธิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา 
ศึกษาธิการจังหวัดเลย 

ผู้บริหาร 
นายศฤงคาร หล้ากัน
หา 

- หนึ่งแสนครูดี 
- เหรียญทองผู้ควบคุมนักเรียนแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษ 
  พับประเภทร่อนนอน 
-ครูดีศรีสองรักษ์ 
-การจัดการเรียนการสอนท่ีเป็นเลิศการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Bp) 
-ผู้สนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ 2564 
-นวัตกรรมทางการศึกษาประเภทบริหารการศึกษา64 เหรียญทอง 

คุรุสภา 
สพป.ลย.๓ 
สพป.ลย.๓ 
 
มูลนิธิยุวสถิรคุณ 
 
กระทรวงศึกษาธิการ 
สพป.เลย.3 



๒๐ 
 

นายพิเชษฐ์   วิบูลย์
คำ 
 

- หนึ่งแสนครูดี 
- ครูต้นแบบ Master teacherการงานชีพและเทคโนโลยี   

- ครูดี ศรีเมืองเลย 
- เหรียญทอง ผู้ควบคุมนักเรียนแข่งขันการจัดการค่าย 
  พักแรม ม.๑-ม.๓   
- การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 
-ผู้กำกับลูกเสือดีเด่น 2564 

คุรุสภา 
สพป.ลย.๓ 
ศธจ.เลย 
 
ศิลปะหัตกรรมระดับภาค 
 ครั้งท่ี ๖๙ จ.ศรีสะเกษ 
ศธ. 

นางสมลักษณ์     
วิบูลย์คำ 

 

- หนึ่งแสนครูดี 
- ครูดีศรีสองรัก 
- ครูปลอดอบายมุข 
-การจัดการเรียนการสอนท่ีเป็นเลิศการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Bp) 
-เหรียญทอง ผู้ฝึกสอน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน
และการสะกดรอย ป.4-ป.6  
-เหรียญทอง ผู้ฝึกสอนการแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-
ม.3 
-ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 64 
-นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 64 
-ครูผู้เสียสละ ครูดีใก้ลตัว64 

คุรุสภา 
สพป.ลย.๓ 
สพป.ลย.๓ 
มูลนิธิยุวสถิรคุณ 
 
สพป.ลย.๓ 
 
ศิลปะหัตกรรมระดับภาค 
ครั้งท่ี ๖๙ จ.ศรีสะเกษ 
สลช. 
สพป.เลย.3 
สพป.เลย.3 

นางอัญชลี  แก้วย้อย 
 

- หนึ่งแสนครูดี 
- ครูดีศรีสองรัก 
- ครูต้นแบบ Master teacher สาขาการศึกษาปฐมวัย 
- เหรียญทอง ผู้ควบคุมนักเรียนการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ 
กระดาษ ปฐมวัย 
-เหรียญทองแดง ผู้ควบคุมนักเรียนการปั้นดินน้ำมัน 
-ครูดีศรีเมืองเลย 64 

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

นายนิธวัฒน์  คำทะ
เนตร 

-เหรียญทองผู้ฝึกสอนการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-
ม.3 
-เหรียญทองผู้ฝึกสอนการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) 
ม.1-ม.3 
-เหรียญทองแดงผู้ฝึกสอนการแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 
-เหรียญทองผู้ฝึกสอนการแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-3 

สพป.ลย.๓ 
 
สพป.ลย.๓ 
 
สพป.ลย.๓ 
ศิลปะหัตกรรมระดับภาค
ครั้งท่ี ๖๙ จ.ศรีสะเกษ 

นายสักรินทร์  แปงใจ 
 

-เหรียญทอง ผู้ควบคุมการแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-
ม.3  

ศิลปะหัตกรรมระดับภาค
ครั้งท่ี๖๙ จ.ศรีสะเกษ  

นางณัฐฐาภรณ์   กุล
แจ่ม 

-หนึ่งแสนครูดี 
-เหรียญเงิน ผู้ควบคุมการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิง
ยาง ป.4-ป.6 
-เหรียญทองแดง ผู้ควบคุมการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 
-ครูดีศรีสองรักษ์ 

คุรุสภา 
สพป.ลย.๓ 
 
สพป.ลย.๓ 
สพป.เลย.3 
 



๒๑ 
 

น.ส.แพรวพรรณ 
พิมพ์เสนา 

-ครูดี ศรีสองรัก 
-เหรียญทองผู้ฝึกสอนการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 
-เหรียญทองผู้ฝึกสอนการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 
-เหรียญทองผู้ฝึกสอนการประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 
-เหรียญทองผู้ฝึกสอนการประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 
-เหรียญทองผู้ฝึกสอนการแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยน
บอล ป.1-ป.3 
-เหรียญทองผู้ฝึกสอนการแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.
3  

สพป.เลย.๓ 
สพป.เลย.๓ 
 
สพป.เลย.๓ 
 
สพป.เลย.๓ 
สพป.เลย.๓ 
สพป.เลย.๓ 
ศิลปะหัตกรรมระดับภาค
ครั้งท่ี ๖๙ จ.ศรีสะเกษ 

นางสาวมยุรี เหม
สุทธิ 

-ผู้ฝึกสอนเหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ป.4-ป.6  
-ผู้ฝึกสอนเหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ม.1-ม.3  
-ผู้ฝึกสอนเหรียญเงินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show) ม.1-ม.3 
-เหรียญทองผู้ฝึกสอนการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 

สพป.เลย.๓ 
 

สพป.เลย.๓ 
 

สพป.เลย.๓ 
 
สพป.เลย.๓ 

นางสาวพิชญมณฑ์  
สีหะวงศ์ 

-ครูดี ศรีเมืองเลย 
-ครูดี ศรีสองรัก 
-ผู้ฝึกสอนเหรียญทองการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) 
ม.1-ม.3 
-ผู้ฝึกสอนเหรียญเงินการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะม.1-ม.
3 

ศธจ.เลย 
สพป.เลย.๓ 
สพป.เลย.๓ 
 
สพป.เลย.๓ 

นายมนัญชัย กันเจิม -ผู้ฝึกสอนเหรียญทองแดงการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) 
ม.1-ม.3 
-ผู้ฝึกสอนเหรียญเงินการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิง
ยาง ป.4-ป.6 
-คุรุชนคนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.64 

สพป.ลย.๓ 
 
สพป.ลย.๓ 
 

นางณภัทร  สุเทียน
ทอง 

-ผู้ฝึกสอนเหรียญเงินการแข่งขนัเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียน
เรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3  

สพป.ลย.๓ 

นางสาวภัทรนิชา  
แก้วเสน 

-ผู้ฝึกสอนเหรียญทองการประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3  
-ผู้ฝึกสอนเหรียญทองการประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3  
-ผู้ฝึกสอนเหรียญทองการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 

สพป.ลย.๓ 
สพป.ลย.๓ 
ศิลปะหัตกรรมระดับภาค
ครั้งท่ี ๖๙ จ.ศรีสะเกษ 

   

นางสาววิไล  ศิริ -เหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนการปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 
-เหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ 
กระดาษ ปฐมวัย 
-เหรียญทองผู้ฝึกสอนการแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.
3 

สพป.เลย.๓  
สพป.เลย.๓  
 
ศิลปะหัตกรรมระดับภาค
ครั้งท่ี ๖๙ จ.ศรีสะเกษ 



๒๒ 
 

 
 

นักเรียน 

ชื่อ – สกุล /ประเภท รางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เอกสารแนบท้าย 
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๒๔ 
 

   
๒.๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 

    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้มีการประกาศใชต้ังแตวันท่ี ๖ เมษายน 
๒๕๖๐  ซึ่ง ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา มีบทบัญญัติไวใน มาตรา ๕๔  รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคน
ไดรับการศึกษา เปนเวลาสิบสองป ต้ังแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใช
จ่าย รัฐตองดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาตามวรรคท่ีหนึ่ง เพื่อพัฒนา       
รางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย โดยสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครอง        
สวนทองถิ่นและภาคเอกชนเขามีสวนร่วมในการดําเนินการดวย รัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับการศึกษา
ตามความตองการในระบบตาง ๆ รวมทั้งสงเสริมใหมีการ เรียนรูตลอดชีวิต และจัดใหมีการรวมมือกันระหวางรัฐ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชนในการจัด การศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหนาท่ีดําเนินการ กํากับ      
สงเสริม และสนับสนุนใหการจัดการศึกษาดังกลาว มีคุณภาพ และไดมาตรฐานสากล ท้ังนี้ ตามกฎหมายวาดวย
การศึกษาแหงชาติซึ่งอยางนอยตองมีบทบัญญัติ เกี่ยวกับการจัดทํา แผนการศึกษาแหงชาติการดําเนินการและ
ตรวจสอบการดําเนินการ ใหเปนไปตาม แผนการศึกษาแหงชาติดวย การศึกษาท้ังปวงตองมุงพฒันาผูเรียนให
เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเช่ียวชาญไดตาม ความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบตอครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในการดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให
ประชาชนไดรับการศึกษา ตามวรรคสาม รัฐตองดําเนินการใหผูขาดแคลนทุนทรัพยไดรับการสนับสนุนคาใชจาย
ในการศึกษา ตามความถนัด ของตน  
 
๒.๒ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  ไดกําหนดคํานิยามการศึกษาข้ันพื้นฐาน หมายถึง 
การศึกษา ระดับกอนอุดมศึกษา และกําหนดในมาตรา ๑๐  การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาส
เสมอกันในการรับ การศึกษาข้ันพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปท่ีรัฐตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บ  
คาใชจาย การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม       
การส่ือสารและการเรียนรหูรือมีรางกายพิการ  หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองไดหรือไมมีผู
ดูแล ดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานเปนพิเศษ การศึกษา
สําหรับคนพิการ ใหจัดต้ังแตแรกเกิดหรือพบความพิการโดยไมเสียคาใชจาย และใหบุคคล ดังกลาวมีสิทธิไดรับส่ิง
อํานวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑและ วิธีการ ท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ตองจัดดวยรูปแบบท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึง 
ความสามารถของบุคคลนั้น คําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๒๘/๒๕๕๙ เรื่องใหจัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ๑๕  ป โดยไมเก็บ คาใชจาย ไดกําหนดนิยามการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๑๕ ป เปนการศึกษาต้ังแตระดับกอน
ประถมศึกษา (อนุบาล) (ถามี) ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาปท่ี ๖  หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.๓) หรือเทียบเทาและให หมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ 

 
๒.๓  กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  

ตามกฎกระทรวงแบงส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใหมีภารกิจเกี่ยวกับการจัด 
และ การสงเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้  

๑) จัดทําขอเสนอนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา มาตรฐานการจัดการศึกษาและหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  



๒๕ 
 

๒) กําหนดหลักเกณฑ แนวทาง และการดําเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนทรัพยากร การจัดต้ังจัดสรร 
ทรัพยากร และบริหารงบประมาณอุดหนนุ การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

๓) พัฒนาระบบการบริหาร และสงเสริม ประสานงานเครือขายขอมูลสารสนเทศ การนําเทคโนโลยี 
สารสนเทศไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งการสงเสริมนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษา  

๔) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของเขตพื้นท่ีการศึกษา  
๕) พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ประสาน สงเสริม สนับสนุน และกํากับดูแลการจัดการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน การศึกษาเพื่อคนพิการ ผูดอยโอกาสและผูมีความสามารถพิเศษและประสาน สงเสริม การจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ 
สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นของเขตพื้นท่ีการศึกษา  

๖) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
๗) ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบ ของสํานักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

๒.๔ ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐  
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กําหนดใหรัฐมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมาย 

การพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและ 
บูรณาการกัน ตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐  ซึ่งกําหนดใหหนวยงาน
รัฐ ทุกหนวยมีหนาท่ีดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐  มี
วิสัยทัศน คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศท่ีพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจ พอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ประกอบดวย 
ความอยดีูมีสุขของ คนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจาย
รายได การพัฒนา ทรัพยากรมนุษยของประเทศ ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ คุณภาพ ส่ิงแวดลอม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และการเขาถึง ๒ การ ใหบริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศในชวงเวลาของยุทธศาสตรชาติ จะมุงเนนการ   
สรางสมดุลระหวาง การ พัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
ในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่ง ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ ๖ ยุทธศาสตรประกอบดวย ๑) ยุทธศาสตรดาน  
ความมั่นคง ๒) ยุทธศาสตรดานการ สรางความสามารถในการแขงขัน ๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ๔) ยุทธศาสตร การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ๕) ยุทธศาสตรดานการ
สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอ ส่ิงแวดลอม และ ๖) ยุทธศาสตร์ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
๒.๕ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ )  

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติเปนแผนท่ีจัดทําไวเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติโดยจะมี 
ผลผูกพันตอหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทํางบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณจะตองสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ซึ่งประเด็นแผนแมบทภายใต 
ยุทธศาสตรชาติ ๒๓ ประเด็น ประกอบดวย ๑) ความมั่นคง ๒) การตางประเทศ ๓) การพัฒนาการเกษตร ๔) 
อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต ๕) การทองเท่ียว ๖) การพัฒนาพื้นท่ีและเมืองนาอยูอัจฉริยะ ๗) โครงสราง 
พื้นฐานระบบโลจิสติกสและดิจิทัล ๘) ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอมยุคใหม ๙) เขต 
เศรษฐกิจพิเศษ ๑๐) การปรับเปล่ียนคานิยมและวัฒนธรรม ๑๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ๑๒) การ 
พัฒนาการเรียนร ู๑๓) การสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี ๑๔) ศักยภาพการกีฬา ๑๕) พลังทางสังคม ๑๖) 
เศรษฐกิจ ฐานราก ๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ๑๘) การเติบโตอยางยั่งยืน ๑๙) การบริหาร



๒๖ 
 

จัดการน้ำท้ังระบบ ๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ๒๑) การตอตานการทุจริต และประพฤติ
มิชอบ ๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ ๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
ไดรับมอบหมาย ใหเปนองคกรเจาภาพหลัก ในประเด็นท่ี ๑๒ การพัฒนาการเรียนร ูและเปนองคกรเจาภาพรวม 
ในประเด็นท่ี ๑๑ ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต สรุปสาระสําคัญไดดังนี้  

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (๑๒) ประเด็นการพัฒนาการเรียนร ูมีเปาหมายระดับประเด็น ๒ 
เปาหมาย คือ ๑) คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะท่ีจําเปนของโลกศตวรรษท่ี 
๒๑ สามารถในการแกปญหาปรับตัว ส่ือสาร และทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝเรียนรู 
อยาง ตอเนื่องตลอดชีวิต และ ๒) คนไทยไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของ
พหุปญญา ดีขึ้น มีแผนยอย ๒ แผน ดังนี้ 

๑. แผนยอยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ซึ่งมี แนว 
ทางการพัฒนา โดย ๑) ปรับเปล่ียนระบบการเรียนรสํูาหรับศตวรรษท่ี ๒๑  ๒) เปล่ียนโฉมบทบาท “ครู” ให้    
เปนครูยุค ใหม ๓) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท ๔) พัฒนาระบบ การ
เรียนรตูลอดชีวิต และ ๕) สรางระบบการศึกษาเพื่อเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ และมีเปาหมาย ใหคน
ไทยมีการศึกษาท่ีมี คุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรูและมีทักษะท่ีจําเปนของโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 
สามารถเขาถึงการเรียนรู อยางตอเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  

๒. แผนยอยการตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา คือ ๑) พัฒนา
และ สงเสริมพหุปญญา ๒) สรางเสนทางอาชีพ สภาพแวดลอมการทํางาน และระบบสนับสนุนท่ีเหมาะสม 
สําหรับผูมี ความสามารถพิเศษ และมีเปาหมายของแผนยอย คือ ประเทศไทยมีระบบขอมูลเพื่อการสงเสริมการ
พัฒนาศักยภาพ ตามพหุปญญา เพื่อประโยชนในการพัฒนาและการสงตอการพัฒนาใหเต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (๑๑) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต มีเปาหมาย 
ระดับประเด็น คือ คนไทยทุกชวงวัยมีคุณภาพเพิ่มข้ึน ไดรับการพัฒนาอยางสมดุล ท้ังดานรางกายสติปญญา 
และ คุณธรรม จริยธรรม เปนผูท่ีมีความรูและทักษะในศตวรรษท่ี  ๒๑ รักการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
และมีแผน ยอยท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒ แผนยอย ไดแก  

๑. แผนยอยการพัฒนาเด็กตั้งแตชวงการตั้งครรภจนถึงปฐมวัย แนวทางการพัฒนาท่ีเกี่ยวของกับการจัด 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน คือ จัดใหมีการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีดี ท่ีสมวัยทุก 
ดาน โดยการพัฒนาหลักสูตรการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน ท่ีเนนการ 
พัฒนาทักษะสําคัญดานตาง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะดานความคิดความจํา ทักษะการควบคุม อารมณ 
ทักษะ การวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรูจักประเมินตนเอง ควบคูกับการยกระดับบุคลากร ในสถาน
พัฒนาเด็ก ปฐมวัยใหมีความพรอมท้ังทักษะ ความรู จริยธรรม และความเปนมืออาชีพ เปาหมายของแผนยอย 
คือ เด็กเกิด อยางมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเขาถึงบริการท่ีมีคุณภาพมากขึ้น  

๒. แผนยอยการพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรนุ แนวทางพัฒนา ไดแก ๑) จัดใหมีการพัฒนาทักษะท่ีสอดรับ 
กับ ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยเฉพาะทักษะดานการคิดวิเคราะหสังเคราะหความสามารถในการแกปญหาท่ี
ซับซอน ความคิดสรางสรรค์การรทํางานรวมกับผูอื่น ๒) จัดใหมีการพัฒนาทักษะดานภาษา ศิลปะ และ
ความสามารถ ในการใชเทคโนโลยีท่ีสอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ ๓) จัดใหมีการพัฒนา
ทักษะในการ วางแผน ชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะท่ีเช่ือมตอกับโลกการทํางาน  ๔) จัดใหมีพัฒนา
ทักษะอาชีพ ท่ีสอดคลองกับ ความตองการของประเทศ การบมเพาะการเปนนักคิด นักนวัตกร และการเปนผู
ประกอบการใหม รวมท้ังทักษะชีวิต ท่ีสามารถอยูรวมกันและทํางานภายใตสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม ๕) สงเสริม
และสนับสนุน ระบบบริการสุขภาพและ อนามัยท่ีเช่ือมตอกันระหวางระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือ
สถานศึกษา เพื่อเสริมสราง ศักยภาพดานความฉลาด ทางเชาวนปญญา และความฉลาดทางอารมณตลอดจนภูมิ
คุมกันดานตาง ๆ ในการดําเนินชีวิต ของกลุมวัยเรียน/ วัยรนุ เปาหมายของแผนยอย คือ วัยเรียน/วัยรุน มีความ
รูและทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถวน รูจักคิด วิเคราะห รักการเรียนรมูีสํานึกพลเมือง มีความกลาหาญทาง



๒๗ 
 

จริยธรรม มีความสามารถในการแกปญหา ปรับตัว ส่ือสาร และ ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผลตลอด
ชีวิตดีขึ้น 

 
๒.๖ แผนการปฏิรูปประเทศ  

 แผนการปฏิรูปประเทศไดมีการประกาศเมื่อวันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๑  เพื่อกําหนดกลไก วิธีการ และ
ขั้นตอน การปฏิรูปประเทศในดานตาง ๆ โดยการปฏิรูปประเทศตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ตามท่ี
บัญญัติไวใน รัฐธรรมนูญ ประกอบดวย ประเทศชาติมีความสงบเรียบรอย มีความสามัคคีปรองดอง มีการ
พัฒนาอยางยั่งยืนตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหวางการพัฒนาดานวัตถุ กับการ
พัฒนาดานจิตใจ สังคมมี ความสงบสุข เปนธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหล่ือมล้ำ ประชาชน
มีความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซึ่งมีการปฏิรูป ๑๓  ดาน ไดแก ๑) ดานการเมือง ๒) ดานการบริหารราชการแผ
นดิน ๓) ดานกฎหมาย ๔) ดาน กระบวนการยุติธรรม ๕) ดานเศรษฐกิจ ๖) ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล
อม     ๗) ดานสาธารณสุข ๘) ดาน ส่ือสารมวลชน และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๙) ดานสังคม ๑๐) ดานพลังงาน        
๑๑) ดานการปองกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ๑๒) ดานการศึกษา ๑๓) ดานวัฒนธรรม 
กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ท้ังนี้ การปฏิรูปประเทศตองสอดคลองและเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน กับยุทธศาสตรชาติ ท่ีมีผลบังคับใชเมื่อวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ จึงไดมีการประกาศแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ซึ่งกําหนดแผนงานในแผนการปฏิรูป
ประเทศดานการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) ๕ เรื่อง ไดแก ๑) การสรางโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาต้ัง
แตระดับปฐมวัย ๒) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสูการเรียนรูฐาน สมรรถนะ เพื่อตอบสนองการ
เปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑  ๓) การปฏิรูปกลไก และระบบการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ใหมีคุณภาพมาตรฐาน ๔) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ท่ีเนนการ ฝกปฏิบัติอยางเต็ม
รูปแบบ นําไปสูการจางงาน และการสรางงาน ๕) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของ
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายไดปานกลางอยางยั่งยืน และ กําหนด
กิจกรรมท่ีสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลง ตอประชาชนอยางมีนัยสําคัญ (Big Rock) เพื่อเรงรัดใหเกิดผลการ 
ดําเนินการท่ีสําคัญภายในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 
๒.๗ แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙  
เปนแผนยุทธศาสตรดานการศึกษาระยะยาว โดยมุงจัดการศึกษาใหคนไทยทุกคนสามารถเขาถึงโอกาส 

และความเสมอภาคในการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ พัฒนา
กําลังคน ใหมีสมรรถนะในการทํางานท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ เพื่อให
หนวยงาน ท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาไดนําไปเปนกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษา และการเรียนรู
สําหรับพลเมือง ทุกชวงวัยตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใตบริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก 
ท่ีขับเคล่ือน ดวย นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค รวมทั้งความเปนพลวัตร เพื่อใหประเทศไทยสามารถกาว   
ขามกับดักประเทศ ท่ีมี รายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีพัฒนาแลว ซึ่งภายใตกรอบแผนการศึกษาแหงชาติ    
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙  ไดกําหนด สาระสําคัญสําหรับบรรลุเปาหมายของการพัฒนาการศึกษาใน ๕ ประการ ได
แก การเขาถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเทาเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา 
(Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และ ตอบโจทยบรบิ ทเปล่ียนแปลง (Relevancy) ในระยะ ๒๐ ปขางหนา 
และมียุทธศาสตร  ๖ ประการ คือ ๑) การจัดการ ศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ ๒) การผลิต
และพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสราง ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ๓) การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคม แหงการเรียนรู ๔) การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความ      



๒๘ 
 

เท่าเทียมทางการศึกษา ๕) การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพ ชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ๖) การ
พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕   
๑. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรใูหทันสมัย และทันการเปล่ียนแปลงของโลก ใน

ศตวรรษ ท่ี ๒๑ โดย   มุงพัฒนาผูเรียนทุกระดับการศึกษาใหมีความรู ทักษะและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับ
บริบท สังคมไทย 

๒. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารยในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและอาชีวศึกษาให
มี สมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อใหครูและอาจารยไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะท้ังดานการจัดการเรียนรูด
วย ภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใชส่ือทันสมัย และมีความรับผิดชอบตอผลลัพธ 
ทางการศึกษาท่ีเกิดกับผูเรียน  

๓. การปฏิรูปการเรียนรูดวยดิจิทัลผานแพลตฟอรมการเรียนรดู้วยดิจิทัลแหงชาติ(NDLP) และ   การส
งเสริม การฝกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจําวัน เพื่อใหมีหนวยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอรม การเรียนรู้   ดวย
ดิจิทัลแหงชาติท่ีสามารถนําไปใชในกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีทันสมัยและเขาถึงแหลงเรียนรู ไดอยางกวาง
ขวางผานระบบ ออนไลนและการนําฐานขอมูลกลางทางการศึกษามาใชประโยชนในการพัฒนา ประสิทธิภาพ
การบริหารและการจัด การศึกษา 

4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการสงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาใหมี 
ความเปนอิสระและคลองตัว การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใชจังหวัดเปนฐาน โดย
อาศัย อํานาจตามกฎหมายการศึกษาแหงชาติท่ีไดรับการปรับปรุงเพื่อกําหนดใหมีระบบบริหารและการจัดการ
รวมถึงการ จัดโครงสรางหนวยงานใหเอื้อตอการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ สถานศึกษาใหมีความเปน  
อิสระและคลองตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใชจังหวัดเปนฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล  

๕. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พรอมจัดทดสอบวัดความรู และ
ทักษะ ท่ีจําเปนในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาท้ังสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อใหระบบการประเมินผล
การศึกษาทุก ระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ไดรับการปรับปรุงใหทันสมัย ตอบสนองผลลัพธทาง
การศึกษาได อยางเหมาะสม  

๖. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรใหท่ัวถึงทุกกลุมเปาหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากร ทาง 
การศึกษาจากความรวมมือทุกภาคสวน เพื่อใหการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเปนธรรมและสราง
โอกาส ใหกลุมเปาหมายไดเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพทัดเทียมกลุมอื่น ๆ กระจายทรัพยากรท้ังบุคลากรทาง
การศึกษา งบประมาณและส่ือเทคโนโลยีไดอยางท่ัวถึง  

๗. การนํากรอบคุณวุฒิแหงชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอางอิงอาเซียน (AQRF) สูการปฏิบัติ เปนการ
ผลิต และการพัฒนากําลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยใชกรอบคุณวุฒิแหงชาติเช่ือมโยงระบบการศกึษาและ
การอาชีพ โดยใชกลไกการเทียบโอนประสบการณดวยธนาคารหนวยกิตและการจัดทํามาตรฐานอาชีพในสาขาท่ี
สามารถอางอิง อาเซียนได  

๗. การพัฒนาเด็กปฐมวัยใหไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาเพื่อพัฒนารางกาย จิตใจวินัย 
อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย เพื่อเปนการขับเคล่ือนแผนบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตาม 
พระราชบัญญัติการพฒันาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ สูการปฏิบัติเปนรูปธรรม โดยหนวยงานท่ีเกี่ยวของ นําไปเปน 
กรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความกาวหนาเปนระยะ  

๙. การศึกษาเพื่ออาชีพและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพื่อใหผูจบการศึกษา
ระดับ ปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายไดท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพและคุณภาพชีวิตท่ีดีมีสวนชวยเพิ่ม
ขีด ความสามารถในการแขงขันในเวทีโลกได  



๒๙ 
 

๑๐. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยดวยการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช ในการจัด 
การศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อใหสถาบันการศึกษาทุกแหงนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มาใชในการ
จัด การศึกษาผานระบบดิจิทัล 

๑๑. การเพิ่มโอกาสและการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของกลุมผูดอยโอกาสทางการศึกษา และผูเรียน
ท่ีมี ความตองการจําเปนพิเศษ เพื่อเปนการเพิ่มโอกาสและการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ของกลุมผูดอยโอกาส
ทาง การศึกษา และผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ  

๑๒. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรูตลอดชีวิต และการ
มี สวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อเพิ่มโอกาสและการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของกลุมผูดอยโอกาสทาง 
การศึกษาและผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 

นโยบายระยะเรงดวน (Quick Win)  
๑. ความปลอดภัยของผูเรียน โดยจัดใหมีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

เพื่อใหผูเรียนนเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ มีความสุข และไดรับการปกปองคุมครองความปลอดภัยท้ังดาน    
รางกาย และจิตใจ รวมถึงการสรางทักษะใหผูเรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายตาง ๆ       
ทามกลาง สภาพแวดลอมทางสังคม  

๒. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุงเนนการจัดการเรียนรท่ีูหลากหลายโดยยึดความสามารถของผูเรียน       
เปนหลัก และพัฒนาผูเรียนใหเกิดสมรรถนะท่ีตองการ  

๓. ฐานขอมูล Big Data มุงพัฒนาการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบและไมซ้ําซอน เพื่อใหไดขอมูล 
ภาพรวม การศึกษาของประเทศท่ีมีความครบถวน สมบูรณ ถูกตองเปนปจจุบัน และสามารถนํามาใชประโยชน 
ไดอยาง แทจริง  

๔. ขับเคล่ือนศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)สนับสนุนการดําเนินงาน ของ 
ศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเลิศของแตละสถานศึกษาและตามบริบท 
ของพื้นท่ี สอดคลองกับความตองการของประเทศท้ังในปจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอน 
ดวยเครื่องมือท่ีทันสมัย สอดคลองกับเทคโนโลยีปจจุบัน  

๕. พัฒนาทักษะทางอาชีพ สงเสริมการจัดการศึกษาท่ีเนนพัฒนาทักษะอาชีพของผูเรียน เพื่อพัฒนา 
คุณภาพชีวิต สรางอาชีพและรายไดท่ีเหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  

๖. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรตูลอดชีวิตสําหรับประชาชนทุกชวงวัยใหมีคุณภาพและ
มาตรฐาน ประซาชนในแตละชวงวัยไดรับการศึกษาตามความตองการอยางมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตาม
ศักยภาพ ต้ังแต วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรท่ีเหมาะสมเพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูสังคมผูสูง
วัย  

๗. การจัดการศึกษาสําหรับผูท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูท่ีมีความตอง
การ จําเปนพิเศษไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพสามารถดํารงชีวิตในสังคมอยางมีเกียรติศักดิ์ศรี เทาเทียม
กับผูอื่นใน สังคม สามารถชวยเหลือตนเองและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 

 
๒.๘  ทิศทางในการพัฒนาการศึกษา ข้ันพ้ืนฐานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 
 
วิสัยทัศน 

 
สรางคุณภาพทุนมนุษย์   สูสังคมอนาคตที่ยั่งยืน 

 
 



๓๐ 
 

พันธกิจ 
 

๑. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

๒. จัดการศึกษาใหผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ไดรับความปลอดภัยจากภัย 
พิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม 
 ๓. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 ๔. พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถและมีความเปนเลิศทางวิชาการ เพื่อสรางขีดความสามารถ ในการ 
แขงขัน 

๕. สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล้ำ ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษา อยาง
ท่ัวถึงและเทาเทียม 

๖. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ มีสมรรถนะดานภาษา และการใช 
เทคโนโลยีดิจิทัล 

๗. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

๘. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) 
 
เปาประสงค 
 

๑. ผูเรียนทุกชวงวัยในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น การ 
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนพลเมืองท่ีรูสิทธิและหนาท่ี อยางมีความ 
รับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเปนไทย 

๒. ผูเรียนทุกชวงวัยในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสอดคลอง
กับศักยภาพ ใหเปนผูมีสมรรถนะและทักษะท่ีจําเปนสําหรับอนาคต มีความรู ความเขาใจ สามารถวางแผนใน
การศึกษาตอเพื่อการมีงานทํา และสามารถปรบั ตัวในการดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข 

๓. ผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ไดรับการดูแลความปลอดภัย จากภัยพิบัติ
และภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหม โรคอุบัติซ้ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม รวมถึงการจัด 
สภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการมีสุขภาวะท่ีดี ๑๖ 

๔. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนร ูมีสมรรถนะ ความรู ความ
เช่ียวชาญและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

๕. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable 
DevelopmentGoals : SDGs) และสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ตามหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาครูใหทันตอการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี เช่ือมโยงนโยบายดานดิจิทัล ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายดานปญญาประดิษฐ์ 
 ๖. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลใน
การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ และ
การรายงานผลอยางเปนระบบใชงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา 
 
 
 



๓๑ 
 

 
 
กลยุทธ 
กลยุทธท่ี ๑ สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
 
เปาประสงคเชิงกลยุทธ 
 

ผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ไดรับการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติ และ
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหม โรคอุบัติซ้ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม รวมถึงการจัด 
สภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการมีสุขภาวะท่ีดี 
 
ตัวชี้วัด 

ท่ี  ตัวชี้วัด หนวยนับ  
คาเปาหมาย 
ป2565 

๑.  
รอยละของผูเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมสนับสนุนในการ 
สรางภูมิคุมกันพรอมรับมือการเปล่ียนแปลงและภัยคุกคาม 
แบบใหม ทุกรูปแบบ 

รอยละ  ๘๕ 

๒.  
รอยละของสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีพิเศษไดรับการพัฒนา การ 
จัดการศึกษาตามบริบท 

ร้อยละ ๘๐ 

 
กลยุทธท่ี 2 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับประชากรวัยเรียนทุกคน 
 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ 
 
๑. เด็กปฐมวัยไดเขาเรียนทุกคน มีพัฒนาการสมวัย 

 ๒. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางเสมอภาคจนจบ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๓. ผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษไดรับการสงเสริมและพัฒนาสูความเปนเลิศ 
๔. เด็กกลุมเส่ียงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหลน และเด็กออกกลางคัน ไดรับการชวยเหลือ 

ใหไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๕. เด็กพิการและผูดอยโอกาส ไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัด 

ท่ี ตัวชี้วัด หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

ป2565 
๑. อัตราการเขาเรียนสุทธิระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน  รอยละ  ๗๐ 

๒. 
จํานวนผูเรียนท่ีเปนผูพิการ ผูดอยโอกาสเขาถึงบริการ ทาง 
การศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา ท่ี 
เหมาะสม ตามความจําเปน 

คน  ๓,๓๑๕,๕๕๔ 

๓. 
รอยละของผูเรียนท่ีไดรับเงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐานสําหรับ 
นักเรียนยากจน 

รอยละ  ๒๐ 

 



๓๒ 
 

 
กลยุทธท่ี ๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ 
๑. ผูเรียนทุกชวงวัยในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น การ 

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนพลเมืองท่ีรูสิทธิและหนาท่ี อยางมีความ 
รับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเปนไทย 

๒. ผูเรียนทุกชวงวัยในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน สอดคลอง
กับศักยภาพ ใหเปนผูมีสมรรถนะและทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๓. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนร ูทันตอการเปล่ียนแปลง ของ 
เทคโนโลยีมสี มรรถนะ ความรู ความเช่ียวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ มีความพรอม ท้ังทางดาน
วิชาการเช่ียวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปนครู 

๔. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable 
DevelopmentGoals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ตามหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
ตัวชี้วัด 

ท่ี  ตัวชี้วัด  หนวยนับ  
คาเปาหมาย 
ป๒๕๖๕ 

๑.  
รอยละของผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะ และทักษะ ท่ี 
จําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ 

รอยละ  ๘๐ 

๒.  
รอยละของผูเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ อารมณ 
สังคม และสติปญญา 

รอยละ  ๘๐ 

๓.  รอยละของผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคระดับดีขึ้นไป  รอยละ  ๙๐ 

๔.  
คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) 

รอยละ  ๔๑.๓๓ 

๕.  
รอยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับช้ันประถมศึกษา และ 
มัธยมศึกษา ไดรับการพัฒนาและยกระดับความรู ภาษาอังกฤษ 
โดยใชระดับ การพัฒนาทางดานภาษา (CEFR) ตามเกณฑท่ีกําหนด  

รอยละ  ๙๐ 

๖. 
รอยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไดรับ 
การเตรียมความพรอม (ดานการอาน คณิตศาสตรและ 
วิทยาศาสตร) ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

รอยละ  ๗๐ 

๗. 
รอยละของสถานศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนการสอน ตามพหุ 
ปญญา 

รอยละ  ๑๐ 

๘. 
รอยละของนักเรียนท่ีไดรับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปญญา 
รายบุคคล 

รอยละ  ๑๐ 

๙. 
จํานวนสถานศึกษาท่ีไดรับการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา 
ความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

โรงเรียน  ๒๒๐ 

 
 
 



๓๓ 
 

กลยุทธท่ี ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
เปาประสงคเชิงกลยุทธ 

๑. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีการนํา
ระบบขอมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

๒. สถานศึกษาและพื้นท่ีนวัตกรรมไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหมีความคลองตัวและเอื้อตอการบริหาร 
และการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพท่ีเหมาะสมกับบริบท 

๓. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีการ
บริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล ท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 

๔. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 

 

 
 
๒.๙ นโยบายจุดเนนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - 
๒๕๖๕ 
 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตระหนักถึงนโยบายดานการศึกษา ซึ่งถือเปนสวนสําคัญ
ยิ่งในการพัฒนาประเทศใหบรรลุเปาหมายอยางยั่งยืน เปนประเทศท่ีพัฒนาแลวในทุกดาน ดังนั้น เพื่อใหการ 
ดําเนินการ เกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคลองกับแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ีจะสงผล
ใหเกิดการเปล่ียนแปลงตอประชาชนอยางมีนัยสําคัญ (Big Rock) ท่ีมีความสําคัญเรงดวน และสามารถ
ดําเนินการ และวัดผลไดอยางเปนรูปธรรมในชวงป พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ซึ่งเกี่ยวของกับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดแก ๑) การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต้ังแตระดับ
ปฐมวัย ๒) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสูการเรียนรูฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ และ ๓) การสรางระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ จึงกําหนด
นโยบาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕  ดังน้ี 
 
 
 
 
 

ท่ี ตัวชี้วัด หนวยนับ  
คาเปาหมาย 
ป2565 

๑.  
รอยละของหนวยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ ท่ีเปน 
ดิจิทัล 

รอยละ  ๘๐ 

๒.  
สัดสวนของเวลาท่ีครูใชเพื่อการเรียนการสอน และงานท่ีเกี่ยวของ 
กับการเรียนการสอนตองานอื่น ๆ 

สัดสวน  ๓ : ๒ 

๓.  
รอยละของสถานศึกษาในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา ในเขตพื้นท่ี 
พิเศษ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ไดรับการพัฒนา 
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามบริบทพื้นท่ี 

รอยละ  ๘๐ 

๔. รอยละของหนวยงานท่ีผานเกณฑการประเมิน ITA  รอยละ  ๕๐ 



๓๔ 
 

 
๑. ดานความปลอดภัย 

พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหกับผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ 
สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคกุ คามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการมีสุขภาวะท่ีดี 
สามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ำ 
 

๒. ดานโอกาส 
๒.๑ สนับสนุน ใหเด็กปฐมวัยไดเขาเรียนทุกคน มีพัฒนาการท่ีดี ท้ังทางรางกาย จิตใจ วินัย อารมณ  

สังคมและสติปญญา ใหสมกับวัย 
๒.๒ ดําเนินการ ใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยางมีคุณภาพตาม 

มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะหตนเองเพื่อการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ ตรง
ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษสูความเปนเลิศ 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

๒.๓ พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยใูนการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อปองกันไมใหออกจาก 
ระบบการศึกษา รวมทั้งชวยเหลือเด็กตกหลนและเด็กออกกลางคันใหไดรบั การศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเทาเทียม
กัน 

๒.๔ สงเสริมใหเด็กพิการและผูดอยโอกาส ใหไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีทักษะในการ
ดําเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองไดอยางมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
๓. ดานคุณภาพ 

 
๓.๑  สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรแูละทักษะท่ีจําเปนของโลกใน

ศตวรรษท่ี ๒๑ อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรย์  ตรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องตอบานเมือง 

๓.๒ พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะดานการอาน คณิตศาสตร การคิดขั้นสูง นวัตกรรม วิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตางประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และการเลือก
ศึกษาตอ เพื่อการมีงานทํา 

๓.๓ ปรับหลักสูตรเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเนนการพฒันาสมรรถนะหลักท่ีจําเปน ในแตละระดับ
จัดกระบวนการเรียนรแูบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งสงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีสรางสมดุลทุกดาน สงเสริมการจัด 
การศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปญญา พัฒนาระบบการวดัและประเมินผลผูเรียนทุกระดับ 

๓.๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนครูยุคใหม มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตาม 
หลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีไดดี มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล มีการ 
พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเปนครู 

 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

๔. ดานประสิทธิภาพ 
  ๔.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชพื้นท่ีเปนฐาน มีนวัตกรรมเปนกลไกหลักในการขับเคล่ือน 
บนฐานขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ทันสมัย และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

๔.๒ พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนท่ี 
สามารถดํารงอยูไดอยางมีคุณภาพ (Stand Alone) ใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน สอดคลองกับบริบทของพื้นท่ี 

๔.๓ บริหารจัดการโรงเรียนนขยายโอกาสทางการศึกษา ท่ีมีจํานวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๓     
นอยกวา ๒๐ คน ใหไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

๔.๔ สงเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงคเฉพาะ และสถานศึกษา ท่ีต้ังใน 
พื้นท่ีลักษณะพิเศษ 

๔.๕ สนับสนุนพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาใหเปนตนแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และการเพิ่ม
ความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๔.๖ เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมนิ ผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
๒.๑๐ แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
 

ตามท่ีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวย พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ บริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐานจึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ท่ีสอดคลองเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๘๐ ) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวย ความมั่นคง 
และแผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ป(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหทุกสวนราชการใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนา การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
และแผนอื่น ๆ ในป พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง ๒๕๖๕ 
ซึ่งมีสาระสําคัญ ๖ เรื่อง ไดแก ๑) การจัดการศึกษา เพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ ๒) การจัดการ
ศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ ๓) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
๔) การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
๕) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และ ๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา โดยมีเปาหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการสําคัญในแผนปฏิบัติ
ราชการแตละเรื่องดังกลาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

 
๒.๑๑  นโยบายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ 
 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ไดกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ 
กลยุทธ เป้าประสงค และแนวทางในการดาํ เนินการดังนี ้

 
วิสัยทัศน 

 
สรางคุณภาพผูเรียน  สูสังคมอนาคตท่ียั่งยืน 
 

พันธกิจ  
  ๑. ยกระดับคุณภาพผู้เรียน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ   
 ๒. พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนอัจฉริยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  และได้รับโอกาสในการแข่งขัน ในทุกระดับ    
๓. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะด้านอาชีพเพื่อการมีงานทำ   
๔. ส่งเสริมสนับสนุนระบบบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล   
๕. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง    
๖. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา ให้ผู้เรียนน้อมนำหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในการดำรงชีวิตและดำเนินการตามพระบรมราโชบายของในหลวงรัชการท่ี๑๐   
๗. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีจิตอาสา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะ ตามหลักสูตร 
และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ  
๘. ส่งเสริมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
 
   ค่านิยม  
   คุณภาพคู่คุณธรรม  เป็นองค์กรช้ันนำในการจัดการศึกษา  
 
เป้าประสงค์                 
 ๑. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ   
 ๒. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ และได้รับโอกาสในการแข่งขันทุกระดับ    
 ๓. ผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพเพื่อการมีงานทำ  
 ๔. มีระบบบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล   
 ๕. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง    
 ๖. ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา สามารถน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในการ
ดำรงชีวิตและดำเนินการตามพระบรมราโชบายของในหลวงรัชการท่ี ๑๐ 
 ๗. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีจิตอาสา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะตามหลักสูตร และค่านิยม
หลักของคนไทย ๑๒ ประการ   
 ๘. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
  
โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  



๓๗ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหล่ือม
ล้ำทางการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
ตัวชี้วัดท่ี ๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการ ปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

๒. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม  

๓. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือ กับภัยคุกคาม ทุก 
รูปแบบท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้า 
มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น  

๔. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นท่ีเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ี  
ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นท่ีสูง ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริหารด้านการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ี
มี คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี 

๕. จำนวนสถานศึกษาท่ีน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ พระ 
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ 
พอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีกำหนดได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  

๖. จำนวนสถานศึกษาท่ีจัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน 
แสดงออกถึง ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดี ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

ตัวชี้วัดท่ี ๑. จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะท่ี
จำเป็น ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๒. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื ่องการอ่าน (Reading 
Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่อง วิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA  

๓. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ตัวชี้วัดท่ี ๑. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑(๓R๘C)  

๒. ร้อยละของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐาน  
ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด  

๓. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
มากกว่าร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา  

๔. ร้อยละผู้เรียนท่ีจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ มีทักษะการ 



๓๘ 
 

เรียนรู้ ที่เชื ่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพท่ี
สอดคล้องกับ ความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้  

๕. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิดสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมท่ีเป็น พหุวัฒนธรรม  

๖. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะท่ีดี สามารถดำรงชีวิต 
อย่างมีความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ  

๗. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะ การ
เรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ ลดความเหล่ือม
ล้ำทางการศึกษา  

ตัวชี้วัดท่ี  
๑. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน  
๒. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอและเหมาะสมสอดคล้องกับ

สภาพ ข้อเท็จจริงโดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นท่ีภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีต้ังของ
สถานศึกษา และ ความต้องการจำเป็นพิเศษสำหรับผู้พิการ  

๓. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็น 
เครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ  

๔. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  

๕. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด  
และพื้นท่ี 

๖. สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัด 
กิจกรรม การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๗. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มี 
ประสิทธิภาพ  

๘. สถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้ในการวางแผนจัดการ 
เรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

ตัวชี้วัดท่ี  
๑. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ท่ีถูกต้องและสร้างจิตสำนึก ด้าน 

การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชนเช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตร 
กับส่ิงแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ  

๒. สถานศึกษามีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ  
และมีการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณก๊าซคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน  

๓. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำขยะมาใช้ 
ประโยชน์ รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

๔. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชนเรียนรู้ 
ด้านการลด ใช้พลังงานการจัดการขยะและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และตัวอย่างรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับ ส่ิงแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ  



๓๙ 
 

๕. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ในการ  
ดำเนินกิจกรรมประจำวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE 
และ Paper less  

๖. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และดำเนินการจัดทำงานวิจัย ด้าน 
การสร้างสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมได้  

๗. ครูและนักเรียนสามารถนำส่ือนวัตกรรมท่ีผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ ในโรงเรียน  
การจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand ๔.๐ 

๘. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานท่ีให้ 
เป็น สำนักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เอื ้อต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน และชุมชน 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

ตัวชี้วัดท่ี  
๑. สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ  
๒. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานท่ีมีความทันสมัย ยืดหยุ่น 

คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าท่ี  
สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุม 
ทุกตำบล  

๓. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ( Digital Technology) 
มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ท้ังระบบ 

๔. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ  
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

๕ สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  

๖. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการผู้เรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด  

๗. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลท่ีสามารถเช่ือมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การ วิเคราะห์
เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)  

๘. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อ สนับสนุน
ภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา  

๙. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

 การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยใช (TUMHOME MODEL) สพป.เลย.๓ 
 

 
 
 

 
๒.๑๒   ทิศทางของโรงเรียนบ้านทับกี่  

 

                                                         

วิสัยทัศน์ 
 คุณธรรมนำความรู้   พัฒนาสู่มาตรฐาน  ประสานองค์กรเครือข่าย    

เป้าหมายสู่ความเป็นเลิศ   เชิดชู ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ 
๑. จัดการศึกษาให้กับนักเรียนต้ังแต่ช้ันอนุบาลถึงช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
๒. นักเรียนได้รับการพฒันาตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้เต็มศักยภาพ 
๓. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  ความต้องการของชุมชน  สังคม  

และประเทศชาติ 
๔. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  ได้รับการพัฒนาความรู้

ความสามารถเต็มศักยภาพตามาตรฐานวิชาชีพ 
 

เป้าประสงค ์
๑. นักเรียนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับทุกคน 
๒. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร 
๓. นักเรียนทุกคนดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
๔. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพตามาตรฐานวิชาชีพ 

 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

นักเรียนมีอาชีพ  มีรายได้ 
 



๔๑ 
 

 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

นักเรียนมีสุขภาพดี   มีคุณธรรม  จริยธรรม 
ผลผลิต 
 ผลลิตการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีดังนี้ 

๑. ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา  
กิจกรรมสำคัญท่ีเป็นจุดเน้น  ๑ กิจกรรม  คือ   จัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา 

๒. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
กิจกรรมสำคัญท่ีเป็นจุดเน้น ๔   กิจกรรม   คือ 

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

๓. เด็กพิการ ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ 
 กิจกรรมสำคัญท่ีเป็นจุดเน้น  ๑  กิจกรรม  คือ  โรงเรียนแกนนำเรียนร่วม 
๔. เด ็กด ้อยโอกาสได ้ร ับการศ ึกษาข ั ้นพื้นฐาน ก ิจกรรมที ่ เป ็นจ ุดเน ้น  ๑  ก ิจกรรม  คือ                         

จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้แก่เด็กด้อยโอกาสเรียนร่วม 
 
 
 
กลยุทธ ์
กลยุทธ์ที ่๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
กลยุทธ์ที ่๒ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
กลยุทธ์ที ่๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
กลยุทธ์ที ่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหล่ือมล้ำ
ทางการศึกษา  
กลยุทธ์ที ่๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
กลยุทธ์ที ่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
 
จุดเน้น  

ส่วนที่ ๑  จุดเน้นด้านผู้เรียน 
 

   ๑.๑ นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญสู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้        
     ๑.๑.๑ นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และ
สติปัญญาท่ีสมดุลเหมาะสมกับวัยและเรียนรู้อย่างมีความสุข            
     ๑.๑.๒ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลัก เพิ่มขึ้นเฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖ 
     ๑.๑.๓ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีความสามารถด้านภาษา อ่านออก เขียนได้ ด้าน
คำนวณ และด้านการใช้เหตุผลท่ีเหมาะสม              



๔๒ 
 

     ๑.๑.๔ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจ
สู่อาชีพ ด้วยการแนะแนวทั้งโดยครูและผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ (ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า สถานประกอบการ) และ
ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะท่ีเหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต      
     ๑.๑.๕ นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย ๒ ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เหมาะสม  
ตามช่วงวัย       
                    

   ๑.๒ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะ
ทางสังคมท่ีเหมาะสม                    
     ๑.๒.๑  นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้  
 ๑.๒.๒  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง  
   

   ๑.๓ นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มศักยภาพเป็น
รายบุคคล ด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย                
     ๑.๓.๑  เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคล ด้วยรูปแบบท่ีหลากหลายตามหลัก
วิชา                         
     ๑.๓.๒  เด็กด้อยโอกาสและเด็กในพื้นที่พิเศษ ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรและอัตลักษณ์แห่งตน            
     ๑.๓.๓  นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ      
     ๑.๓.๔  นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ บุคคล 
องค์กรวิชาชีพ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น และการศึกษาทางเลือก ได้รับการพัฒนาอย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน                  
     ๑.๓.๕  เด็กกลุ่มท่ีต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการคุ้มครอง และ
ช่วยเหลือเยียวยา ด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย              
     ๑.๓.๖  เด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดาร ได้รับการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 
ส่วนที่ ๒  จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

 ๒.๑ ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในการส่ือสารมีสมรรถนะในการสอน  
อย่างมีประสิทธิภาพ                       
       ๒.๑.๑  ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน การสอนคิดแบบต่างๆ และการวัด
ประเมินผลให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล    
       ๒.๑.๒  ครูสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศและการ
ส่ือสารอย่างเหมาะสม                   
         ๒.๑.๓ ครูได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยสำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูท้ังในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน  
       ๒.๑.๔  ครูสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วนให้
เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้                   
       ๒.๑.๕  ครูจัดการเรียนการสอน ให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน    
       ๒.๑.๖  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ
และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
               



๔๓ 
 

   ๒.๒  ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล                       
 

   ๒.๓  ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกำลังใจในการทำงาน       
 

   ๒.๔  องค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง วางแผนและสรรหาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน และสังคม  
    ส่วนที่ ๓  จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
          

   ๓.๑ สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ บริหาร
จัดการ โดยมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน    
 

      ๓.๑.๑  โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก และที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนต่ำกว่าค่าเฉล่ียของประเทศ ได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลโดยสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน และเป็นผู้ประสานงานหลัก ให้โรงเรียนทำแผนพัฒนาเป็นรายโรง 
ร่วมกับผู้ปกครองชุมชน และองค์กรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง     
   

      ๓.๑.๒   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัฒนาระบบช่วยเหลือ กำกับ ติดตามตรวจสอบ การ
บริหารจัดการงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง        
      ๓.๑.๓  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เชิดชูเกียรติโรงเรียนท่ีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น อัตราการออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรมเส่ียงลดลงอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง    
 

   ๓.๒  หน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา              
        ๓.๒.๑ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ ท้ังส่วนกลาง 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา                    
      ๓.๒.๒ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ ท้ังส่วนกลาง 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

กิจกรรมสำคัญที่เป็นจุดเน้น  ประกอบด้วย 
กลยุทธ์ที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 

๑. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและ เป็นพลโลกท่ีดี  
๒. พัฒนาผู้เรียนมีความให้มีความพร้อม สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุก ระดับความรุนแรง 

ท่ีมีผลกระทบต่อความ มั่นคงของประเทศ  
๓. การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  
๔. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพื้นท่ี  
ตัวชี่วัดความสำเร็จ 
๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักใน สถาบันหลักของชาติยึดมั่น การปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ี ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็น

พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อม อารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม 



๔๔ 
 

๓. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อม สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีมี
ผลกระทบต่อความ มั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติ ต่าง ๆ เป็นต้น 

๔.. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นท่ีเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่ม ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล
ทุรกันดาร เช่น พื้นท่ี สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้าน การศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความ ต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพื้นท 

๕. จำนวนสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิรา ลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ไป
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ี กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๖. จำนวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัด กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลัก ของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
  ๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ นำไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการตาม ความสามารถ ความ
สนใจ มีทักษะท่ีจ าเป็น ในศตวรรษท่ี ๒๑ สร้างขีดความสามารถในการ แข่งขันของประเทศ 
 ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

๑. จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

๒. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็น ด้านการรู้เรื ่องการอ่าน (Reading 
Literacy) ด้านการรู้เรื่อง คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่อง วิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

๓. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการ แข่งขันระดับนานาชาติ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย ์
๑. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา  
๒. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของ ผู้เรียน  
๓.นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุก ระดับการจัด

การศึกษา  
๔. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากร ทางการศึกษา 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
๑. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรมีทักษะการ เรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ (๓R๘C) 
๒. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๓ที่มีคะแนนผลการ ทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ 

(NT) ผ่านเกณฑ์ท่ี กำหนด 
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่า

ร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชา เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
๔. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มี

ทักษะการเรียนรู้ท่ี เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัด และความ ต้องการของตนเอง มีทักษะ
อาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ ของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม และนำไป
ปฏิบัติได้ 



๔๕ 
 

๕. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มี
ความยืดหยุ่น ทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ี เป็นพหุวัฒนธรรม 

๖. ครู มีการเปล่ียนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ
ผู้อำนวยการการ เรียนรู้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

๑. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับ ท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใน การจัดการ
ศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของ พื้นท่ี  

๒. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามบริบท
ของพื้นท่ี  

๓. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุก กลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภทอย่าง เหมาะสม และ
เพียงพอ  

๔. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนา คุณภาพของ
ผู้เรียน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

๑. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็น มาตรฐานเสมอกัน 
๒. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ  และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ

ข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึง ความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา 
และความต้องการจำเป็นพิเศษสำหรับ ผู้พิการ 

๓. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้อย่าง เหมาะสม เพียงพอ 

๔. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

๕. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตาม บริบท ด้านประเภท ขนาด และพื้นท่ี 
๖. สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 
๗. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน และการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
๘. สถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถ นำมาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้

ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๑. จัดทำRoad Map และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดแนว ทางการดำเนินทางการให้องค์ความรู้และสร้าง 
จิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ ส่ิงแวดล้อม  

๒. จัดทำคู่มือและพัฒนาส่ือนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และส่ือระบบ Multimedia และอื่น ๆ  
3. จัดทำเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ำและ ชุมชนคาร์บอนต่ำและพัฒนาวิทยากรให้ความรู้

เรื่อง วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ำ 
๔. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดทำหน่วยการเรียน รู้ในเรื่องการผลิตและบริโภค ที่เป็น

กับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษา และพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการ ลดก๊าซท่ีมีผลต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออก



๔๖ 
 

ไซดในรูปแบบการเปรียบเทียบและ การลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการดำเนิน ชีวิตประจำวัน Carbon 
emission /Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน 
ตัวชี้วัดและความสำเร็จ 

๑. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ท่ีถูกต้องและสร้างจิตสำนึกด้าน 
การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ ส่ิงแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ท่ีบ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริม อาชีพท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยา ฆ่าแมลง ฯลฯ 
  ๒. สถานศึกษามีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และ พลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ
และมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน เพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 

๓. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วน ร่วมและการนำขยะมาใช้ 
ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการ เรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

๔. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ 
ด้านการลดใช้พลังงาน การ จัดการขยะและอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และ  ตัวอย่างรูปแบบ
ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เช่น โรงงาน อุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

๕. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลด ปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ในการ 
ดำเนินกิจกรรมประจำวันใน สถานศึกษาและท่ีบ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ใน รูปแบบ QR CODE 
และ Paper less 
  ๖. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ ดำเนินการจัดทำงานวิจัยด้าน
การสร้างสำนึกด้านการผลิตและ บริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมได้ 
  ๗. ครู และนักเรียนสามารถนำสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการ คิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน
การจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวันและชุมชนได้ตามแนวทางThailand ๔.๐ 
  ๘. สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานท่ีให้ เป็นสำนักงานสีเขียวต้นแบบ
มีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็น มิตรกับส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 ๑. สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษา อย่างเป็นอิสระ 

๒. สถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความ ทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะ
ปรับตัวให้ทัน ต่อการ เปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ 
ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษา สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตำบล 
 ๓. สถานศึกษา นำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ
และตัดสินใจ ท้ังระบบ 
 ๔. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
บริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล 
 ๕. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมิน  คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

๖. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูล สารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากร 
ทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 

๗. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลท่ีสามารถ เช่ือมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การวิเคราะห์
เพื่อวางแผนการ จัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 

๘. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงาน ส่วนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital 
Platform) เพื่อสนับสนุน ภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 



๔๗ 
 

๙. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ใน การวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

เป้าหมายตัวชี้วัดผลผลิต 
๑. ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา  ตัวชี้วัด 

๑.๑  อัตราการเข้าเรียนการศึกษาก่อนประถมศึกษา  ร้อยละ  ๘๐    
๑.๒  อัตราการออกกลางคันการศึกษาก่อนประถมศึกษา  ร้อยละ  ๐. ๐๓ 
๑.๓  อัตราการจบหลักสูตรตามเวลาท่ีกำหนดของนักเรียนก่อนประถมศึกษา  ร้อยละ  ๑๐๐ 
๑.๔  ร้อยละของนักเรียนท่ีจบการศึกษามีการพัฒนาตามเกณฑ์   ร้อยละ ๑๐๐ 
๑.๕  ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลิตตามช่วงค่าเป้าหมายท่ีกำหนด 
 

๒. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
๒.๑  อัตราการเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ   (ประถมศึกษาปีท่ี ๑)  ร้อยละ  ๑๐๐ 
๒.๒  อัตราการออกกลางคันการศึกษาภาคบังคับ  ร้อยละ ๐.๐๓   
๒.๓  อัตราการการจบหลักสูตรตามเวลาท่ีกำหนดของนักเรียนภาคบังคับ (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓)   
                  ร้อยละ   ๑๐๐ 
๒.๔  ร้อยละของนักเรียนการศึกษาภาคบังคับมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้       ไม่ต่ำ
กว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดในประกาศ  สพป.ลย. เขต ๓ เรื่องกำหนดเป้าหมายการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา  
๒๕๖๕ 
๒.๕  ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีผลประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานด้านผู้เรียน 
                  ระดับ ๒.๗๕  ขึ้นไป 
๒.๖  ร้อยละของสถานศึกษาท่ีค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลิตตามช่วงค่าเป้าหมายท่ีกำหนด 

 

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

        ๓.๒  อัตราการเข้าเรียนด้อยโอกาสการศึกษาภาคบังคับ(ช้ัน ป.๑) ร้อยละ ๑๐๐ 
        ๓.๓  อัตราการเข้าเรียนด้อยโอกาสช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย(ช้ันม.๔) ร้อยละ ๙๐ 
        ๓.๔  อัตราการออกกลางคันนักเรียนด้อยโอกาสการศึกษาก่อนประถมศึกษา ร้อยละ ๐.๐๓ 
        ๓.๕  อัตราการออกลางคันนักเรียนด้อยโอกาสการศึกษาภาคบังคับร้อยละ ๐.๐๓ 

๓.๖  ร้อยละนักเรียนด้อยโอกาสก่อนประถมศึกษามีความพร้อมเข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑       
ร้อยละ ๑๐๐ 

๓.๗  อัตราการจบหลักสูตรตามเวลาท่ีกำหนดของนักเรียนด้อยโอกาสภาคบังคับ(ช้ัน ม.๓ )  
                            ร้อย  ละ ๑๐๐ 
                     ๓.๘  ร้อยละของนักเรียนด้อยโอกาสก่อนประถมศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่ม   

สาระการเรียนรู้ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดในประกาศ  สพป. เลย ๓  เรื่อง กำหนด
เป้าหมายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 

                    ๓.๙  ร้อยละของนักเรียนด้อยโอกาสการศึกษาภาคบังคับมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดในประกาศ สพป.ลย. ๓  เรื่องกำหนดเป้าหมาย
การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

                  ๓.๑๐  โรงเรียนมีผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านผู้เรียนอยู่ระดับ    
๓.๐๐ ขึ้นไป 
           ๓.๑๑  โรงเรียนมีค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลิตตามช่วงค่าเป้าหมายท่ีกำหนด 



๔๘ 
 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑. มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 
๒. มีความประหยัดอดออม 
๓. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
๔. ปฏิบัติตัวได้อย่างสุภาพเรียบร้อย 
๕. รักษาความสะอาดของร่างกายและห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอ 
๖. ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของทางโรงเรียน 
๗. มีความสามัคคีในหมู่คณะ 
๘. มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เป็นประจำ 
๙. มีความกตัญญู กตเวที 
๑๐. มีจิตอาสา 

 
 
จุดเน้นที่ควรพัฒนา 
 ด้านผู้บริหาร 
 การประเมินผลกิจกรรม/โครงการยังทำได้ไม่ครบทุกโครงการ   การนำข้อมูลและประเมินไปใช้ในการัด
สินใจปรับปรุงงานยังทำได้ไม่ชัดเจน  การมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและการบริหารงานของโรงเรียนของ
กรรมการสถานศึกษายังไม่ชัดเจนนัก  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อกระตุ้น
ให้ผู้เรียนเกิดทักษะหรือรู้จักคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  คิดสร้างสรรค์  คิดแก้ปัญหายังทำได้ไม่ครอบคลุมทุก
กกลุ่มสาระ   วิธีการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนยังไม่หลากหลาย  ยังขาดการตรวจทานการวัดและประเมินผล
การเรียนการสอนของครูยังไม่มีการปรับปรุงหลักสูตร  ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน  โรงเรียนยงั
ขาดส่ือทางด้านเทคโนโลยี 
 

ด้านครู 
 ครูยังจัดทำแผนการเรียนรู้ได้ไม่ครบทุกกลุ่มสาระท่ีสอน   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ ในกลุ่มสาระภาษาไทย   คณิตศาสตร์   สังคมศึกษา   ภาษาต่างประเทศ  การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  ยังมีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้   การประเมินผลการเรียนการสอนยังไม่เป็นไปตามสภาพจริง   ขาด
การประเมินด้านจิตพิสัยและทักษะพิสัย   การนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาแผนการ
เรียนรู้หรือปรับเปล่ียนการสอนยังทำได้ไม่ครบทุกกลุ่มสาระและขาดความต่อเนื่อง   ครูบางส่วน  ๓๑ % ยังสอน
ไม่ตรงตามวิชาเอก /โท  ครู ได้รับการพัฒนาในวิชาท่ีสอนไม่ต่ำกว่า  ๒๐  ช่ัวโมง/ปี   ยังมีน้อยกว่าเกณฑ์ท่ี
กำหนด   ครูมีการย้ายเข้า-ออกบ่อยเกินไป การพัฒนาบุคลากรเลยไม่ต่อเนื่อง   
ด้านผู้เรียน  (ก่อนระดับประถมศึกษา) 
 ผู้เรียนยังไม่รักการอ่าน  ไม่สนใจการอ่านเท่าท่ีควร   ยังขาดทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยวิธี
หลากหลายจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ งบประมาณ   ผู้เรียนท่ียังขาดวินัย   ความรับผิดชอบ  และปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลงร่วมกัน 
ด้านผู้เรียน (ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษา) 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ  ผู้เรียนยังขาดทักษะในการวิเคราะห์   คิดสังเคราะห์  และทักษะในการ
แสวงหาความรู้  ไม่ค่อยมีนิสัยรักการอ่าน   การค้นคว้าเท่าท่ีควร  ทักษะในการทำงาน  อย่างมีข้ันตอน   ขาด
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 



๔๙ 
 

แนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
ด้านผู้บริหาร 
 ในการบริหารต้องมีแผนการดำเนินการ   ซึ่งแผนกลยุทธ์   แผนปฏิบัติการประจำปี  จัดทำข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารท่ีถูกต้อง   มีการกำกับติดตามประเมินผลตามแผน   ประสานความร่วมมือกับชุมชน   
ผู้ปกครอง  กรรมการ   สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   มีการวางแผนร่วมกันในการจัดการศึกษา โยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
มากท่ีสุด   ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   โดยกิจกรรมอย่างหลากหลาย  นำภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น
แหล่งเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  ให้สนองความต้องการของผู้เรียนให้มากท่ีสุด   ตลอดท้ังนำแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนมาใช้ในการจัดกิจกรรม/บูรณาการ  การเรียนการสอนบูรณาการ 
 
ด้านครู 
 ครูจะต้องเป็นผู้ท่ีมีใจรักศิษย์   มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   โดยมีการวิเคราะห์
หลักสูตร   จัดทำแผนการเรียนรู้  ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ครูมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอท้ังในด้านการนำ
หลักสูตรไปใช้  ความรู้ท่ีเกี่ยวกับด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   มีการวิจัยรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลเป็น
อย่างดี  มีการส่งเสริมและพัฒนาลูกศิษย์  มีการเข้าอบรมสัมมนา  ด้านการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ร่วมกับ
กรรมการสถานศึกษาโดยเฉพาะส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตรงกับวิชาเอกท่ีศึกษา  ซึ่งเป็นทักษะความชำนาญด้าน
การสอนเป็นการพัฒนาความสามารถให้ตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ 
 
ด้านผู้เรียน 
 ผลผลิตของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  คือ  ผู้เรียนเป็นคนดี   มีความสามารถและอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข   ซึ่งจากท่ีจะเป็นตรงนี้ได้  นักเรียนจะต้องเป็นผู้ท่ีมีระเบียบวินัยปฏิบัติตามข้อบังคับของ
สถานศึกษาได้ปฏิบัติงานท่ีครูมอบหมายให้ได้ สุภาพเรียบร้อยมีสัมมาคารวะ   มีความเมตตากรุณา  
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่  มีความเสียสละนอกจากนี้จะต้องเป็นผู้มีความรู้   และทักษะท่ีจำเป็นตามท่ีหลักสูตรกำหนด  ท้ัง
ในระดับสถานศึกษาและระดับชาติ 
 
กำหนดวันเปิด-ปิด-ภาคเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
  โรงเรียนบ้านทับกี ่
  ภาคเรียนท่ี ๑    เปิดเรียนวันท่ี  ๑๗   พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
    ปิดเรียน  วันท่ี  ๑๐  ตุลาคม ๒๕๖๕ 
  ภาคเรียนท่ี  ๒   เปิดเรยีน วันท่ี    ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 
    ปิดเรียน  วันท่ี   ๑  เมษายน ๒๕๖๖ 
 
หมายเหตุ  วันเปิดภาคเรียนตรงกับวันหยุดราชการ  ให้เล่ือนไปเปิดเรียนในวันแรก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



๕๑ 
 

 

 

งบประมาณ   ปี  ๒๕๖๕   ที่โรงเรียนได้รับจัดสรร 

ท่ีมาของงบประมาณ 

 

ท่ี 

 

งบประมาณ 

จำนวนเงิน หมายเหตุ 

๑/๒๕๖๕ ๒/๒๕๖๕ รวม 

๑ เงินอุดหนุนรายหัว อนุบาล ประถมและ
มัธยม 

๒๕๕,๑๕๐ ๒๕๕,๑๕๐ ๕๑๐,๓๐๐  

๒ เพิ่มเงินTor up (๑๐๑*๑,๐๐๐)เฉพาะ
มัธยม) 

๕๐,๕๐๐ ๕๐,๕๐๐ ๑๐๑,๐๐๐  

๓ ปัจจัยพื้นฐาน ๕๒,๕๐๐ ๕๒,๕๐๐ ๑๐๕,๐๐๐  
๔ ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ ๔๑,๐๐๐ ๔๑,๐๐๐ ๘๒,๐๐๐  
๕ อาหารเด็กนักเรียนพักนอน ๙๖,๐๐๐ ๙๖,๐๐๐ ๑๙๒,๐๐๐  
๖ โครงการเรียนฟรี  ๑๕  ปี  อย่างมีคุณภาพ ๓๘๒,๔๘๐ ๑๑๘,๘๔๐ ๕๐๑,๓๒๐  
๗ โครงการอาหารกลางวัน ๒๗๓,๐๐๐ ๒๗๓,๐๐๐ ๕๔๖,๐๐๐  
๘ เงินบริจาคค่าอาหารกลางวันนักเรียนมัธยม

ต้นเงินบริจาคสมทบแม่บ้าน 
๒๑๒,๑๐๐ 
๓๙,๐๐๐ 

๒๑๒,๑๐๐ 
๓๙,๐๐๐ 

๔๒๔,๒๐๐ 
๗๘,๐๐๐ 

 

๙ เงินค่าประชุมกรรมการ ๙,๒๕๐  ๙,๒๕๐ สพฐ. 
๑๐ เงินจัดสรรค่าอินเตอร์เน็ต(สพฐ.) ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ สพฐ. 
๑๑ เงินกองทุนหมนุเวียนอาหารกลางวัน     
๑๒ เงินอุดหนุนจาก อบต.อิปุ่ม ๒๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐  
๑๓ งบบริจาค     
๑๔ งบจากกองทุนอิ่มนี้เพื่อน้อง ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐  

 รวม ๑,๕๔๒,๙๘๐ ๑,๒๑๐,๐๙๐ ๒,๗๕๓,๐๗๐  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๒ 
 

 

แผนการใช้งบประมาณ    โรงเรียนบ้านทับก่ี  รายการงบฯประจำ  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 

งบประจำ 

ลำดับที่ รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

๑. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
๑.๑ ค่าเบ้ียเล้ียงท่ีพัก/พาหนะ 
๑.๒ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
๑.๓ ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 
๑.๔ ค่าวัสดุสำนักงาน 
๑.๕ ค่าวัสดุน้ำมันเช้ือเพลิง 
๑.๖ ค่าถ่ายเอกสาร 
๑.๗ ค่าประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
๑.๘ ค่าประชุมประจำเดือน 
๑.๙ กิจกรรมวันสำคัญ 
๑.๑๐ ค่าจ้างบุคลากรรายเดือน 

 
๒๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๑๒,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๕๔,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๒. ค่าสาธารณูปโภค 
๒.๑ ค่าไฟฟ้า/ระบบน้ำประปาน้ำด่ืม 
๒.๒ ค่าอินเตอร์เน็ต(สพฐ.จ่าย)/โทรศัพท์ 
๒.๓ ค่าน้ำประปา(ไฟฟ้า) 
๒.๔ ค่าไปรษณีย์ 

 
๙๐,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๑๙,๐๐๐ 
๙๐๐ 

 

    
 รวมงบประมาณ ๒๖๘,๙๐๐  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๓ 
 

สรุปงานโครงการ และงบประมาณ  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
รวมทัง้ส้ิน   ๓,๙๓๐,๒๖๓ บาท   

ท่ี งานโครงการ 

ภาคเรียนที่  ๑ ภาคเรียนที่  ๒ 

รวม ผู้รับผิดชอบ งบ 
ประมาณ 

นอก 
งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

นอก 
งบประมาณ 

 งานบริหารวิชาการ       

๑ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ๒๓,๘๐๐  ๒๓,๘๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๙๒,๐๐๐ 
 นางอัญชลี แก้วย้อย 

 นางสาววิไล  ศิริ 

๒ 

 

โครงการพัฒนางานวชิาการ ๕,๙๙๙  ๙๖,๙๒๖ 

 

๑๐๒,๙๒๕ 

นางสมลักษณ์    วิบูลย์คำ 
นางสาวมยุรี เหมสุทธิ 
นายนิธวัฒ์ คำทะเนตร 
น.ส.อาทิตยา เจริญทอง 
นายมนัญชัย กันเจิม 

๓ โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ๒,๕๐๐ ๒๕,๐๐๐  
 

๒๘,๐๐๐ นายมัญชัย  กันเจิม 

๔ 
โครงการพัฒนาหลักสูตร 

   ๒,๐๐๐ 

 

๒,๐๐๐ 

นางสมลักษณ์    วิบูลย์คำ 
นางสาวมยุรี เหมสุทธิ 
น.ส.อาทิตยา เจริญทอง 
นางอัญชลี แก้วย้อย 

๕ 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โอเน็ต กระบวนการ PLC 

๓,๐๐๐  ๓,๐๐๐ 

 

 ๖,๐๐๐ 

นางสาวมยุรี เหมสุทธิ 
นายนิธวัฒน์ คำทะเนตร 
นายมนัญชัย กันเจิม 
น.ส.อาทิตยา เจริญทอง 
น.ส.ณัฐฐาภรณ์ กุลแจ่ม 

๖ 

โครงการพัฒนาจิตสำนึกในการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมภูมิปัญญาไทย กิจกรรม
ดนตรี – นาฎศิลป์ (ทับกี่สะออน) ๑๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  

 
๑๐,๐๐๐ 

๗๐,๐๐๐ 

นายพิเชษฐ์ วิบูลย์คำ 
นางสมลักษณ์ วิบูลย์คำ 
นางสาววิไล ศิริ 
นายภานุเดช  

๗ 
โครงการส่งเสริมภูมิปญัญาท้องถิ่นสู่การ
เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ๕,๐๐๐  ๑๕,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 

นางสมลักษณ์ วิบูลย์คำ 
นางสาววิไล ศิริ 

๘ 
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก
สถานที่ 

 

  ๖๐,๐๐๐ 

 

๙๐,๐๐๐ 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

นายพิเชษฐ์       วิบูลย์คำ 
น.ส.อาทิตยา เจริญทอง 
นายนิธวัฒน์ คำทะเนตร   

  นางอัญชลี แก้วย้อย 

๙ 

โครงการห้องสมุด  ๓ ดี 
 ๑๐๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ 

 
๑๔,๐๐๐ ๑๔๔,๐๐๐ 

นางสาวมุจรินทร์ 
นางสาวอาทิตยา 
นายสักรินทร์  แปงใจ 

๑๐ 

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และ
ศูนย์ICT ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ 

 

๔๐,๐๐๐ 

 

นายณภัทร มีชำนาญ 

 

 



๕๔ 
 

ท่ี งานโครงการ 
ภาคเรียนที่  ๑ ภาคเรียนที่  ๒ 

รวม ผู้รับผิดชอบ งบ 
ประมาณ 

นอก 
งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

นอก 
งบประมาณ 

๑๑ 

โครงการโรงเรียนสีขาว รณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด  (To  Be  
Number  One) ๑,๐๐๐  ๑,๐๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐ 
นายพิเชษฐ์  วิบูลย์คำ 
นายนิธวัฒน์ คำทะเนตร 
นายณภัทร  มีชำนาญ 

๑๒ โครงการฝึกทักษะการงานอาชีพ ๑๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ 
 
 ๓๐,๐๐๐ นายพิเชษฐ์  วิบูลย์คำ 

๑๓ 
โครงการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา -  - 

 
- 

นางอัญชลี   แก้วย้อย 
นางสาวฑิตฐิตา  บุญประสพ 

๑๔ 
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำ
ตำบล 

๑๒,๕๐๐  - 
 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๗๐,๕๐๐ นางสมลักษณ์  วิบูลย์คำ 

๑๕ โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
๑๐,๐๐๐  - 

๑๓,๕๐๐ 
๒๓,๕๐๐ นางสมลักษณ์   วิบูลย์คำ 

๑๖ โครงการนิเทศภายใน -  -  - นายศฤงคาร  หล้ากันหา 

๑๗ 

โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ๕๗,๕๐๐    ๕๗,๕๐๐ 

นายพิเชษฐ์  วิบูลย์คำ 
นายนิธวัฒน์ คำทะเนตร 
น.ส.ณัฐฐาภรณณ์ กุลแจ่ม 
นายสักรินทร์ แปงใจ 
นางสมลักษณ์ วิบูลยคำ 

๑๘ 
โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 

๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ 
นายนิธวัฒน์ คำทะเนตร 
นางเสาวลักษณ์ สมเงิน 

๑๙ 
โครงการโรงเรียนสุจริต 

๕,๐๐๐  ๓,๖๐๐  ๘,๖๐๐ นางสมลักษณ์  วิบูลย์คำ 

๒๐ 
โครงการโรงเรียนประชารัฐ 

๗,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐  ๑๗,๐๐๐ นายณภัทร  มีชำนาญ 

๒๑ 
โครงการตลาดนัด ๑ นวัตกรรม ๑ 
ห้องเรียน ๑๑,๐๐๐  ๔,๐๐๐  ๑๕,๐๐๐ 

นางสมลักษณ์ วิบูลย์คำ 
นางสาวมยุรี เหมสุทธิ 
นางเสาวลักษณ์ สมเงิน 

๒๒ 
โครงการจัดการเรียนการสอนในยุค 
New Normal ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ 

นางสาวณัฐฐาภรณ์ กุลแจ่ม 
นส.จุฑาเพชร  ศัลย์พงษ ์

 
งานบริหารงบประมาณ 

   
 

  

๒๓ 
โครงการปรับปรงุระบบงานการเงิน -
บัญชี พัสดุ ๔,๐๐๐  ๔,๐๐๐ 

 
๘,๐๐๐ 

นางอัญชลี  แก้วย้อย 
นางสาวณัฐฐาภรณ์ กุลแจ่ม 

๒๔ 

โครงการระดมทุนจัดทำผ้าป่าเพ่ือ
การศึกษา 

   

  นายศฤงคาร  หล้ากันหา 
นายพิเชษฐ์  วิบูลย์คำ 
นางอัญชลี  แก้วย้อย 

 
 
 

 



๕๕ 
 

ท่ี งานโครงการ 
ภาคเรียนที่  ๑ ภาคเรียนที่  ๒ 

รวม ผู้รับผิดชอบ งบ 
ประมาณ 

นอก 
งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

นอก 
งบประมาณ 

 งานบริหารงานบุคคล       

๒๕ โครงการสง่เสริมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ 

  นายศฤงคาร  หล้ากันหา 
  นายพิเชษฐ์ วิบูลย์คำ 

 งานบริหารท่ัวไป       

๒๖ 

โครงการสง่เสริมอาหารกลางวัน
ระดับอนุบาล –ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา 

๒๖๘,๐๐๐ 
 

๒๕๗,๐๐๐ 
 

๒๘๓,๐๐๐ 
 

๒๕๗,๐๐๐ 

 
๑,๐๖๕,๐๐๐ 

นางสมลักษณ์   วิบูลย์คำ 
นางอัญชลี       แก้วย้อย 

๒๗ 
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนางานอนามัยในโรงเรียน ๒,๕๐๐  ๒,๕๐๐  ๕,๐๐๐ 

นางเสาวลักษณ์  สมเงิน 
นางสาวจุฑาเพชร  ศัลยพงษ ์
 

๒๘ 

โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  ปรับปรุงหอพัก 
 -ค่าอาหารนักเรียนพักนอน 
-ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
-ปัจจัยพิ้นฐานยากจนพิเศษ 
 

๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๕๒,๕๐๐ 
๔๑,๐๐๐ 

 

๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๕๒,๕๐๐ 
๔๑,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๑๐๕,๐๐๐ 
๘๒,๐๐๐ 

นายมนัญชัย กันเจิม 
น.ส.มุจลินท์ ศรีจริยา 
นายนิธวัฒน์ คำทะเนตร 
นางสาวณัฐฐาภรณ์ กุลแจ่ม 
นางสาวจุฑาเพชร ศัลยพงษ ์
นางอัญชลี  แก้วย้อย 

๒๙ 

โครงการปรับปรงุ พัฒนาระบบงาน
สารบรรณ และ school miss ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ 

 
นางสาวณราวดี  บุญประสพ 
นายมนัญชัย  กันเจิม 
 

๓๐ 
โครงการการจัดกิจกรรมวันสำคัญ
กิจกรรมค่าย และความสัมพันธ์
ชุมชน 

 
 
๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ 

นายพิเชษฐ์  วิบูลย์คำ 
นายณภัทร มีชำนาญ 
นางสาววิไล ศิริ 
นางสมลักษณ์  วิบูลย์คำ 
นางอัญชลี  แก้วย้อย 
 

๓๑ 

โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพัก
แรมลูกเสือ- เนตรนารี และ
สอบวิชาพิเศษ 

  ๑๐,๐๐๐ ๓๐,๒๕๐ ๔๐,๒๕๐ นายพิเชษฐ์       วิบูลย์คำ 
นายนิธวัฒน์ คำทะเนตร 

๓๒ 

โครงการพัฒนาอาคารสถานที่  
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  
อาคารประกอบและสภาพแวดล้อม 
ไฟฟ้า 

๑๐๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๓๘๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ 

นายพิเชษฐ์  วิบูลย์คำ 
นายพิเศษ   พายัพ 
นายสักรินทร์  แปงใจ 
นายณภัทร มีชำนาญ 
นายนิธวัฒน์ คำทะเนตร 

๓๓ 

โครงการสง่เสริมกจิกรรมสหกรณ์
โรงเรียน 

- - - - - 

 นางสาวณัฐฐาภรณ์ กุลแจ่ม 
 
 
 
 
 



๕๖ 
 

ท่ี งานโครงการ 
ภาคเรียนที่  ๑ ภาคเรียนที่  ๒ 

รวม ผู้รับผิดชอบ งบ 
ประมาณ 

นอก 
งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

นอก 
งบประมาณ 

๓๔ 
โครงการสง่เสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน สภานักเรียน 

 
๒,๕๐๐  ๒,๕๐๐  ๕,๐๐๐ 

นายณภัทร  มีชำนาญ 
นางสาวภัทรนิชา  แก้วเสน 

 

๓๕ 

โครงการแข่งขันกีฬาภายใน/เขต
ฯ ๕,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐  ๔๐,๐๐๐ 

นางสาวแพรวพรรณ พิมพ์
เสนา 
นายนิธวัฒน์  คำทะเนตร 
นางสาวจุฑาเพชร ศัลยพงษ ์

๓๖ โครงการอาหารเสริมนม  ๑๐๐,๐๙๖  ๑๐๐,๐๙๖ ๒๐๐,๑๙๒ 
นางอัญชลี  แก้วย้อย 
 

๓๗ 
โครงการกิจกรรมเรียนฟรี  
๑๕  ปี อย่างมีคุณภาพ 

     นางอัญชลี   แก้วย้อย 

 
- กิจกรรมค่าหนังสือเรียน 

๑๗๓,๐๗๐    ๑๗๓,๐๗๐ นางอัญชลี   แก้วย้อย 

 
- กิจกรรอุปกรณ์การเรียน 

๔๓,๙๐๐  ๔๓,๙๐๐  ๘๗,๘๐๐ นางอัญชลี   แก้วย้อย 

 
- กิจกรรมเครื่องแบบนักเรียน 

๙๐,๕๗๐    ๙๐,๕๗๐ นางอัญชลี   แก้วย้อย 

 

- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ๑. วิชาการ 
 ๒. คุณธรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
 ๓. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
 ๔. ICT 
๕.จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โควิค ๑๙ 

 
๓๗,๔๗๐ 
๓๗,๔๗๐ 
๓๗,๔๗๐ 
๓๗,๔๗๐ 
๓๗,๔๗๐ 
 

  

 
๓๗,๔๗๐ 
๓๗,๔๗๐ 
๓๗,๔๗๐ 
๓๗,๔๗๐ 
๓๗,๔๗๐ 

 

 
๓๗,๔๗๐ 
๓๗,๔๗๐ 
๓๗,๔๗๐ 
๓๗,๔๗๐ 
๓๗,๔๗๐ 

 

 
นส.อาทิตยา เจริญทอง 
นางสาวณัฐฐาภรณ์ กุลแจ่ม 
นางอัญขลี แก้วย้อย 
นายณภัทร มีชำนาญ 
นางเสาวลักษณ์ สมเงิน 
 

๓๘ 

โครงการจัดซื้อ/จัดหา/
ซ่อมแซม/ผลิต/ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยี/ครุภัณฑ์ 

๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ 

 
นายณภัทร  มีชำนาญ 
นางสาวณัฐฐาภรณ์  กุลแจ่ม 
 

๓๙ 
โครงการระบบน้ำประปาและน้ำ
ด่ืม 

๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ 
นายพิเชษฐ์  วิบูลย์คำ 
นายพิเศษ  พายัพ 

๔๐ 
โครงการแยกขยะพิทักษ์โลก 

๔,๐๐๐  ๔,๐๐๐  ๘,๐๐๐ 
นายนิธวัฒน์ คำทะเนตร 
นายพิเศษ  พายัพ 
นางสาวมุจลินท์ ศรีจริยา 

๔๑ 

โครงการร่วมผลิตอย่างใส่ใจ อิ่ม
น้ีเพ่ือน้อง”ตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดำริ(โรงเรียนบ้านทับก่ี 

๑๐๐,๐๐๐    ๑๐๐,๐๐๐ 
นายพิเชษฐ์ วิบูลย์คำ 
นางสมลักษณ์ วิบูลย์คำ 
นายสักรินทร์ แปงใจ 

 

รวม 

๑,๓๘๑,๒๑๙ ๔๖๒,๐๙๒ ๘๔๗,๒๒๖ ๑,๒๓๙,๗๒๖ ๓,๙๓๐,๒๖๓ 

 
 
 
 
 
 

 



๕๗ 
 

โครงการ    พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 
แผนงาน    จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลุ่มงาน    บริหารงานวิชาการ 
สนองผลผลิตหลักที่   ๑ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางอัญชลี  แก้วย้อย และ นางสาววิไล    ศิริ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  โรงเรียนบ้านทับก่ี 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตลอดปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
กลยุทธ์ที ่ ๑     มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่  ๑    

………………………….………………………………………………………………………………… 
๑.หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาเป็นการพัฒนามนุษย์ให้เป็นผู้มีความรู้ การศึกษาช่วยทำให้มนุษย์เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์  
เพราะการศึกษาช่วยขัดเกลาและเพาะป่มนิสัยของมนุษย์  การศึกษาในระดับปฐมวัยเป็นการปูพื้นฐานของเด็กท่ี
มุ่งส่งเสริมพัฒนาการนักเรียนทั้ง ๔  ด้าน  คือ ด้านร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ  สังคม และสติปัญญา เน้นการ
ปลูกฝังด้านคุณธรรมและจริยธรรม  เพราะถ้าปลูกฝังต้ังแต่เด็กก็จะสามารถส่งเสริมต่อไปในภายหน้า ซึ่งเด็กก็จะ
เจริญเติบโตเป็นอนาคตของชาติต่อไป  ซึ่งจะเห็นว่าการพัฒนาเด็ก ระดับคุณภาพอนุบาลศึกษาถือเป็นส่วนสำคัญ
ประการหนึ่งของการพัฒนาประเทศชาติ  ทั้งนี้เนื่องจากเด็กในวัยดังกล่าวเป็นวัยซึ่งมีการพัฒนาเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและต่อเนื่อง  สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีนโยบายส่งเสริมให้มีการเตรียมความ
พร้อมเด็กท้ังในด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคมและสติปัญญาในการดำเนินการ  
 โรงเรียนบ้านทับกี่เห็นความสำคัญต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจึงถือเป็นภารกิจหลักสำคัญใน
การจัดการศึกษาและเป็นการเตรียมความพร้อมเป็นพื้นฐานของการพัฒนาการเรียนการรู้ในระดับสูงต่อไป ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐานระดับปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
 

๒.วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพื่อปรับปรุงพัฒนาสถานท่ี ห้องเรียน เพื่อการเรียนการสอนระดับช้ันปฐมวัยในโรงเรียนบ้านทับกี่ 
๒.๒ จัดหาจัดซื้อวัสดุ ส่ือการเรียนการสอนและอุปกรณ์สนามเด็กเล่น ระดับปฐมวัย 
๒.๓ เพื่อจัดหาเครื่องเขียนแบบเรียนให้กับนักเรียนปฐมวัย 
๒.๔ เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนบ้านทับกี่ให้ได้มาตรฐานการศึกษา
ระดับชาติ 
๒.๕ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณอาคารอนุบาลให้เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

๓.เป้าหมาย 
            เชิงปริมาณ 

๑. นักเรียนระดับอนุบาล ๑และอนุบาล ๒  มีเครื่อง เขียนและแบบเรียน ครบ ๑๐๐  % 
๒. นักเรียนมีวัสดุท่ีส่งเสริมพัฒนาการในมุมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเหมาะสมและเพียงพอ 

     เชิงคุณภาพ 
๑. การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านทับกี่ได้คุณภาพมาตรฐานปฐมวัยระดับชาติ 
๒. มีการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนระดับปฐมวัยในโรงเรียนบ้านทับกี่ให้มีคุณภาพมากขึ้น 

๔.กิจกรรมและการดำเนินงาน 



๕๘ 
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนนิงาน 

สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

๑ 

 

 

๒ 

๓ 

 

๔ 

 

๕ 

๖ 

 

๗ 

กิจกรรมจัดทำแผนการจัด

ประสบการณ์และการจัด

ประสบการณ์ในแต่ละวัน 

กิจกรรมการซือ้สื่อการสอนปฐมวัย 

กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรม

ปฐมวัย 

กิจกรรมการวัดผลประเมินผลการ

จัดประสบการณ์ 

กิจกรรมการแข่งขันกีฬา 

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น/มุมประสบการณ์ 

กจิกรรมปรับปรุงห้อง/บรเิวณ

อาคารปฐมวัย 

เม.ย ๖๕ –พ.ค.๖๕ 

 

 

พ.ค.๖๕ 

พ.ค.๖๕ –ธ.ค.๖๕ 

 

ตลอดปีการศึกษา 

 

ธ.ค.๖๕ 

ตลอดปีการศึกษา 

 

เม.ย.๖๕ - มี.ค.๖๖ 

อนุบาล ๑-๒ 

 

 

อนุบาล ๑-๒ 

ร.ร.อนุบาล

ด่านซ้าย 

 

นางอัญชล ี แก้วยอ้ย 

นางสาววิไล ศิริ 

 

นางอัญชล ี แก้วยอ้ย  

นางอัญชล ี แก้วยอ้ย 

 

นางอัญชล ี แก้วยอ้ย 

นางสาววิไล ศิริ 

นางอัญชล ี แก้วยอ้ย 

นางสาววิไล ศิริ 

 

๕. งบประมาณ    งบอุดหนุน    ๔๗,๖๐๐   บาท    เงินบริจาค        -     บาท 
งบประมาณ   รวมทั้งสิ้น  ๔๗,๖๐๐    บาท  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ สามารถถัว๋จายใน 

โครงการได้ ดังน้ี 

 

ที่ 

 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 

ประมาณ 

รวม 

ตอบ

แทน 

ใช้

สอย 

วัสด ุ รวม 

๑ กิจกรรมจัดทำแผนการจัด

ประสบการณ์และการจัด

ประสบการณ์ในแต่ละวัน 

      

๒ กิจกรรมการซือ้สื่อการสอนและ

สนามเด็กเล่นปฐมวัย 

  ๒๐,๐๐๐   ๒๐,๐๐๐ 

๓ กิจกรรมแข่งขันศลิปหัตถกรรม

ปฐมวัย 

  ๒,๐๐๐   ๒,๐๐๐ 

๔ กิจกรรมการแข่งขันกีฬา       

๕ กิจกรรมศกึษาแหล่งเรียนรู้และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  ๗,๖๐๐   ๗,๖๐๐ 

๖ ปรับปรุงบริเวณอาคารปฐมวัย 

จัดทำปรับปรุงสนามเด็กเล่น 

  ๑๘,๐๐๐  ๔๕,๐๐๐ ๖๓,๐๐๐ 

 รวมท้ังสิ้น   ๔๗,๖๐๐  ๔๕,๐๐๐ ๙๒,๐๐๐ 

 
 



๕๙ 
 

๖. การติดตามและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ การวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและใช้ประเมิน 

นักเรียนอนุบาลมีพัฒนาการท่ี
พร้อมต่อกระบวนการเรียนรู้ใน
ระดับสูงต่อไป 

- สังเกต 
-  ทดสอบ 

- แบบสังเกต 
- แบบทดสอบ 

 

๗.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. นักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย  สติปัญญา สังคม    และอารมณ์ทุกคน  
๒. การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนบ้านทับกี่มีคุณภาพและมาตรฐานมากขึ้น   
๓. ครูมีส่ือ นวัตกรรม  การจัดการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน 

 
    (ลงช่ือ) ……………………………….…….ผู้เสนอโครงการ 

                                ( นางอัญชลี  แก้วย้อย) 

    (ลงช่ือ) …………………………………….ผู้เสนอโครงการ 
                  ( นางสาววิไล   ศิริ) 
 
 

    (ลงช่ือ)……………………………………….ผู้อนุมัติโครงการ 
                ( นายศฤงคาร  หล้ากันหา ) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 
 

โครงการ                  พัฒนางานวิชาการ 
แผนงาน   งานบริหารวิชาการ      
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่   ๑           
สนองผลิตหลักที่            ๑,๒๑,๒๒,๒๓ 
สนองกลยุทธ์ที ่   ๑ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑.  นางสมลักษณ์ วิบูลย์คำ   (ประธานโครงการ  หน.วิชาการ)  

๒.  นางมยุรี  เหมสุทธิ  (วิชาการ) 
๓.  นางอัญชลี แก้วย้อย   (วิชาการ) 

   ๔.  นางสาวอาทิตยา  เจริญทอง (วิชาการ)  
   ๕.นายนิธวัฒน์  คำทะเนตร        (วิชาการ) 
   ๖.นายมนัญชัย  กันเจิม    (วิชาการ)   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านทับก่ี     
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา   ๒๕๖๕ 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
     การจัดการศึกษาที ่ดีต้องมีนโยบาย  เพื ่อพัฒนาผู้เร ียนให้มีความสมบูรณ์ทั ้งร่างกาย  จิตใจ  

สติปัญญา  ความรู้ คู่คุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรม  การดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุขในกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ   
ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้   อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล โรงเรียนบ้านทับกี่ จึงจัดให้มีโครงการพัฒนางานวิชาการขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะด้านความรู้   
มีเจตคติและค่านิยมท่ีดี ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีต้ังไว้  
 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
๒.๒   ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒.๓   ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและเกิดทักษะในกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
๒.๔   นักเรียนมีส่วนร่วมในการแข่งขันในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๒.๕   เพื่อเป็นเครื่องมือประเมินผลตามสภาพจริงของผู้เรียน 
 

๓.   เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 
๑. นักเรียน   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนบ้านทับกี่  ร้อยละ ๑๐๐ 

เข้าร่วมในกิจกรรมพัฒนาวิชาการทุกคน 
๒. นักเรียน   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนบ้านทับกี่ ร้อยละ ๙๕ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการในระดับกลุ่มเครือข่ายการศึกษา   และระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๓. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ  ๓  
๔. ครูโรงเรียนบ้านทับกี่  ร้อยละ  ๙๕  มีแผนการจัดการเรียนรู้  ตามท่ีรับผิดชอบ 
๕. ครู โรงเรียนบ้านทับกี่  ร้อยละ  ๙๐  ได้จัดทำวิจัยในช้ันเรียน 
ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
๒. ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ 



๖๑ 
 

๓. ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้. 
๔.   กิจกรรมและการดำเนินการ  
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมท่ี  ๑  กิจกรรมการจัดทำ แผนการ
เรียนรู้     ขั้นตอนการดำเนินงาน 
          ๑.  ประชุมคณะครู 
          ๒.  แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ 
          ๓.  ดำเนินการจัดทำแผน 
               การจัดการเรียนรู้ 
          ๔.  ติดตาม ประเมินผล 
          ๕.  สรุป  รายงาน 

 
 
 

พ.ค.๖๕ 
พ.ค.๖๕ 
พ.ค.๖๕ 

ตลอดปีการศึกษา ๖๕ 
ต.ค.๖๕ /มี.ค.๖๖ 

ผู้บริหาร 
ผู้บริหาร 

ครูประจำช้ัน/ครูประจำวิชา 
 

ครูประจำช้ัน/ครูประจำวิชา 
  

กิจกรรมที่  ๒  กิจกรรมการสอน 
                ซ่อมเสริม/กิจกรรมสอนแทน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
          ๑.   ประชุมคณะครู 
          ๒.   แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ 
          ๓.   ดำเนินการสอนซ่อมเสริม 
          ๔.    ติดตาม ประเมินผล 
          ๕.    สรุป  รายงาน 

 
 

 
พ.ค.๖๕ 
พ.ค.๖๕ 
พ.ค.๖๕ 

ตลอดปีการศึกษา ๖๕ 
ต.ค.๖๕ /มี.ค.๖๖ 

ผู้บริหาร 
ผู้บริหาร 

ครูประจำวิชา 
ครูประจำวิชา 

ครูประจำช้ัน/ครูประจำวิชา 
นางสาวมยุรี เหมสุทธิ    
 

กิจกรรมท่ี ๓ กิจกรรมการแข่งขันวิชาการ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
          ๑.  ประชุมคณะครู 
          ๒.  แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ 
          ๓.  ดำเนินการตามกิจกรรม 
                - คัดเลือกนักเรียน 
                - สอนเสริมเพิ่มความรู้ 
                - ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 
                - สรุปผล 
          ๔.  ติดตาม  ประเมินผล 
          ๕.  สรุป  รายงาน 

 
 
 

พ.ค.๖๕ 
พ.ค.๖๕ 
พ.ค.๖๕ 

กรกฎาคม ๖๕ 
กรกฎาคม ๖๕ 
ตุลาคม ๖๕ 

ต.ค.๖๕/มี.ค.๖๖ 
ต.ค.๖๕/มี.ค.๖๖ 

 
 

 
ผู้บริหาร 
ผู้บริหาร 
ครูผู้สอน 

 
 

นางสมลักษณ์ วิบูลย์คำ   
นางสาวอาทิตยา   เจริญทอง 
นางสาวมยุรี  เหมสุทธิ 

กิจกรรมที่ ๔ การวัดผลและประเมินผล          
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
          ๑.  ประชุมคณะครู 
          ๒.  แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ 
          ๓.  ดำเนินการตามกิจกรรม 
              ๓.๑ งานทะเบียนและวัดผล 
              ๓.๒ การจัดทำแบบปพ.ต่าง ๆ  
              ๓.๓ การจัดทำแบบ ปพ. ๑  
                       - ช้ัน ป.๑-๓ 
                       - ช้ัน ป.๔-๖ 

 
 

พ.ค.๖๕ 
พ.ค.๖๕ 

ตลอดปีการศึกษา ๖๕ 
ต.ค.๖๕ – มี.ค.  ๖๖ 
ต.ค.๖๕ – มี.ค.  ๖๖ 

 
มี.ค.  ๖๖ 
มี.ค.  ๖๖ 

 
 

ผู้บริหาร 
ผู้บริหาร 

ครูประจำช้ัน/ประจำวิชา 
นางสมลักษณ์  วิบูลย์คำ 
ครูประจำช้ัน/ประจำวิชา 

 
นางสาวแพรวพรรณ   พิมพ์เสนา 

นางสาวภัทรนิชา  แก้วเสน 



๖๒ 
 

                       - ช้ัน ม.๑-๓ 
                 ๓.๔  รายงานผลการเรียน 
         ๔.  ติดตาม  ประเมินผล 
         ๕.  สรุป  รายงาน 

มี.ค.  ๖๖ 
มี.ค. ๖๖ 
มี.ค. ๖๖ 
มี.ค. ๖๖ 

ครูประจำช้ัน/ประจำวิชา 
นางสาวมยุรี เหมสุทธิ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ ๕   งานวิจัยในชั้นเรียน             
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
          ๑.  ประชุมคณะครู 
          ๒.  แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ 
          ๓.  ดำเนินการตามกิจกรรม 
          ๔.  ติดตาม  ประเมินผล 
          ๕.  สรุป  รายงาน 

 
 

พ.ค.๖๕ 
พ.ค.๖๕ 

ตลอดปีการศึกษา ๖๕ 
ต.ค.๖๕ – มี.ค.  ๖๖ 
ต.ค.๖๕ – มี.ค.  ๖๖ 

 
 

ผู้บริหาร 
ผู้บริหาร 

ครูประจำช้ัน/ประจำวิชา 
ครูประจำช้ัน/ประจำวิชา 

นางสาวอาทิตยา  เจริญทอง 
 

กิจกรรมท่ี ๖   การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ 
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้             
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
๑.  ประชุมคณะครู 
๒.  แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ 
๓.  ดำเนินการตามกิจกรรมในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ท้ัง ๘ กลุ่มสาระ 
 
๔ . ติดตาม   ประเมินผล 
๕.  สรุป  รายงาน 

 
 
 
 

พ.ค.๖๕ 
พ.ค.๖๕ 

ตลอดปีการศึกษา ๖๕ 
 

ต.ค.๖๕ – มี.ค.  ๖๖ 
ต.ค.๖๕– มี.ค.  ๖๖ 

 
 
 

ผู้บริหาร 
ผู้บริหาร 

ครูประจำวิชา 
 
 

ครูประจำวิชา 
นางสาวมยุรี  เหมสุทธิ  

กิจกรรมท่ี  ๗  กิจกรรมเสริมทักษะการคิด
วเิคราะห์(กิจกรรมการสอนโครงงาน) 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
          ๑.  ประชุมคณะครู 
          ๒.  แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ 
          ๓.  จัดทำเอกสารเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห์ในแต่ละสาระการเรียนรู้ 
          ๔.  ดำเนินการตามกิจกรรม 
          ๕.   ติดตาม ประเมินผล 
          ๖.  สรุป  รายงาน 
          

 
 

 
 

พ.ค.๖๕ 
พ.ค.๖๕ 

ตลอดปีการศึกษา ๖๕ 
ตลอดปีการศึกษา ๖๕ 
ต.ค.๖๕ – มี.ค.  ๖๖ 

มี.ค.  ๖๖ 

 
 
 

ผู้บริหาร 
ผู้บริหาร 

ครูประจำวิชา 
ครูประจำวิชา 

นางสมลักษณ์  วิบูลย์คำ 
นางสาวมยุรี เหมสุทธิ 

นางสาวแพรวพรรณ พิมพ์เสนา 



๖๓ 
 

๕. งบประมาณที่ใช้ 
เงินงบประมาณ  ภาคเรียนท่ี  ๑/๒๕๖๕    จำนวน……๒๖,๐๐๐………….บาท 

    ภาคเรียนท่ี  ๒/๒๕๖๕    จำนวน……๗๖,๔๖๓………....บาท 
 เงินนอกงบประมาณ ………………๕๐,๐๐๐………………………บาท 
    รวม………๑๐๒,๙๒๕……..…………….บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ  ให้ถ๋ัวจ่ายในโครงการได้ 

ท่ี รายการกิจกรรม งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย(สามารถถัวจ่ายได้ในโครงการ) 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อื่น ๆ 
๑. กิจกรรมการจัดทำแผนจัดการ

เรียนรู ้
๑,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐ - 

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

๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้  
- - - - - 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมท่ี  ๗  กิจกรรมเสริมทักษะการ
คิดวิเคราะห์(กิจกรรมการสอนโครงงาน) 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
          ๑.  ประชุมคณะครู 
          ๒.  แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ 
          ๓.  จัดทำเอกสารเสริมทักษะ
การคิดวิเคราะห์ในแต่ละสาระการ
เรียนรู ้
          ๔.  ดำเนินการตามกิจกรรม 
          ๕.   ติดตาม ประเมินผล 
          ๖.  สรุป  รายงาน 
          

 
 

 
 

พ.ค.๖๕ 
พ.ค.๖๕ 

ตลอดปีการศึกษา ๖๕ 
 
 

ตลอดปีการศึกษา ๖๕ 
ต.ค.๖๕ – มี.ค.  ๖๖ 

มี.ค.  ๖๖ 

 
 

 
 

ผู้บริหาร 
ผู้บริหาร 

ครูประจำวิชา 
 
 

ครูประจำวิชา 
นางสมลักษณ์  วิบูลย์คำ 
นางสาวมยุรี เหมสุทธิ 

นางสาวแพรวพรรณ พิมพ์เสนา 
กิจกรรมท่ี  ๘ กิจกรรมการผลิตส่ือการ
เรียนการสอน/ห้องเรียนคุณภาพสู่
โรงเรียนคุณภาพ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
          ๑.  ประชุมคณะครู 
          ๒.  แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ 
          ๓.  ดำเนินการผลิตส่ือฯ 
          ๔.  ติดตาม ประเมินผล 
          ๕.  สรุป  รายงาน 

 
 
 

พ.ค.๖๕ 
พ.ค.๖๕ 

ตลอดปีการศึกษา ๖๕ 
ต.ค.๖๕ – มี.ค.  ๖๖ 

มี.ค.  ๖๖ 

 
 
 

ผู้บริหาร 
ผู้บริหาร 

ครูประจำวิชา 
ครูประจำวิชา 

นางสาวอาทิตยา  เจริญทอง 
นายนิธวัฒน์  คำทะเนตร 



๖๔ 
 

๗. กิจกรรมเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห์ 

- - - - - 

๘. กิจกรรมการผลิตส่ือการเรียนการ
สอน  

๓,๐๐๐ - - ๓,๐๐๐ - 

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

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
- ครู นักเรียน มีความพึงพอใจในงานวิชาการของโรงเรียนร้อยละ 
๘๐  
-   ผลการแข่งขันทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
    ของนักเรียนในระดับกลุ่มฯและระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
-  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ 
- โรงเรียนได้รับการรับรองการประกนัคุณภาพภายนอกของ 
สมศ. 

แบบสอบถาม 
- สังเกต 
- การทดสอบ 
- การแข่งขัน 
แบบทดสอบ 

 
- แบบสังเกต 
- แบบทดสอบ 
- รางวัลจากการแข่งขันวิชาการ 
 

 
 
 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
๒. ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ทุกคน 
๓. ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๔. นักเรียนสามารถนำความรู้ ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

 

  (ลงช่ือ)                              ผู้เสนอโครงการ       (ลงช่ือ)                               ผู้เสนอโครงการ                           

           (นางสมลักษณ์   วิบูลย์คำ)                                     (นายนิธวัฒน์ คำทะเนตร)                                                                                                          
    ตำแหน่ง ครู คศ.๓  โรงเรียนบ้านทับกี่                      ตำแหน่ง ครู คศ.๑  โรงเรียนบ้านทับกี่                        
 
  (ลงช่ือ)                           ผู้เสนอโครงการ      (ลงช่ือ)                               ผู้เสนอโครงการ                           

           (นางสาวอาทิตยา  เจริญทอง)                                        (นางสาวมยุรี เหมสุทธิ )                                                                                                          
    ตำแหน่ง ครู คศ.๑  โรงเรียนบ้านทับกี ่                       ตำแหน่ง ครู คศ.๒  โรงเรียนบ้านทับกี่ 
                                  (ลงช่ือ)                            ผู้เสนอโครงการ 
                                             (นายมนัญชัย กันเจิม)  
                                    ตำแหน่ง  ครู  โรงเรียนบ้านทับกี่ 

 
 
                                (ลงช่ือ)                            ผู้อนุมัติโครงการ 
                                             (นายศฤงคาร   หล้ากันหา)  
                                    ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับกี ่

 



๖๕ 
 

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

เรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมนัญชัย  กันเจิม 
ระยะเวลาดำเนินการ      ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

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

ในยุคโลกไร้พรมแดน( Globalization ) ข้อมูลข่าวสาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาการต่าง ๆ  
มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการติดต่อส่ือสาร  มีความใกล้ชิดมากขึ้น ดังนั้นภาษาอังกฤษท่ีใช้ใน
การติดต่อส่ือสารระหว่างกันจึงมีความสำคัญท่ีจะทำให้เกิดการส่ือสารและมีสัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน   ดังนั้นการจัด
การศึกษาจึงต้องให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษ  เพื่อนำไปเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสาร  แสวงหา
ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก ตลอดจนตระหนักถึงความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม  อันจะทำให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างชาติ  นำมาซึ่งมิตรไมตรี  และความร่วมมือกับชาติต่างๆ   
ทำให้ประเทศไทยสามารถให้ความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์เพิ่มพูนศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขัน
ในสังคมโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาคมอาเซียน (ASEAN) 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน โดยสถาบันภาษาอังกฤษได้จัดทำแนวดำเนินการ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับการพัฒนานักเรียน  โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมโลก  
กิจกรรมการจัดการเรียนภาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
 โรงเรียนบ้านทับกี่ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาอิปุ่ม อ.ด่านซ้าย จ.เลย  ได้รับ
มอบหมายให้ดำเนินการพัฒนาการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนที่อยู ่ในเขตตำบลอิปุ ่ม   โดยการจัดค่าย
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษา โดยจัดอบรมหลักสูตรเป็นเวลา  ๒  วัน   

๒.วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียน 
 ๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายมีความเข้มแข็งสามารถช่วยให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้พัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๓ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ 
 ๒.๔ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จำลองของค่าย เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศ เสริมสร้างแรงจูงใจใน
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน 

 
๓.  เป้าหมาย  
     ผลผลิต (Output)  
 ๑. จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านทับกี่และโรงเรียนใน
เครือขา่ยการศึกษาอิปุ่ม  จำนวน  ๑๑๘  คน   เป็นเวลา  ๒ วัน 
 ๒.  นักเรียน ครู  ชุมชนมีความพึงพอใจ  ร้อยละ  ๘๐ 
ผลลัพธ์  (Outcome) 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
2. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 



๖๖ 
 

๔.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนนิงาน 

สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

๑ ประชุมวางแผนจัดทำโครงการ (P) พ.ค.๖๕ ร.ร.บ้านทับกี ่ นายมนัญชัย  กันเจิม 

๒ แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ(P) พ.ค.๖๕ ร.ร.บ้านทับกี ่ นายศฤงคาร หลา้กันหา 

๓ ดำเนนิการตามแผนงานโครงการ(D) 

-ติดต่อประสานงานวิทยากร 

-กิจกรรมจัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน ๑๐๐ คน  
๒  วัน 
กิจกรรมที่ ๑ การใช้ทักษะการพูด

ภาษาอังกฤษ 

กิจกรรมที่ ๒ การใช้ทักษะการฟัง

ภาษาอังกฤษ 

กิจกรรมที่  ๓ การใช้ทักษะการอ่าน

ภาษาอังกฤษ 

กิจกรรมที่ ๔ การใช้ทักษะการเขียน

ภาษาอังกฤษ 

 

 

มิ.ย.๖๕-

ม.ค.๖๖ 

 

 

ร.ร.บ้านทับกี ่

นายมนัญชัย  กันเจิม 

วิทยากร 

๔ ขั้นตรวจสอบประเมินผล (C) 
       - ประเมินก่อนดำเนินการระหว่าง
ดำเนินการและหลังดำเนินการ 

ต.ค.๖๕ ร.ร.บ้านทับกี ่ นายมนัญชัย  กันเจิม 
 

๕ ขั้นแก้ไขปรับปรุงพัฒนา (A) 
- นำผลการประเมินมาสรุปเพื่อ 
ดำเนินการพัฒนา ต่อไป 

มี.ค.๖๖ ร.ร.บ้านทับกี ่ นายมนัญชัย  กันเจิม 
 

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

ท่ี รายการ/กิจกรรม งบประมาณ จำแนกตามหมวดรายจ่าย หมาย
เหตุ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

๑ พัฒนาหลักสูตรสร้างเครื่องมือ ๒,๐๐๐  ๒,๐๐๐   
๒ จัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน 

ระดับประถมศึกษาจำนวน 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   



๖๗ 
 

 
๖.  การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชีค้วามสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 
๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ  ๓ ทดสอบ แบบทดสอบ 
๒.นักเรียนร้อยละ ๙๕ มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ  สังเกตการณ์ทำ

กิจกรรม 
แบบสอบถาม 

๓.นักเรียน  ครู  ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจในโครงการ ร้อยละ 
๘๐ 

แบบสอบถาม แบบสอบถาม 

 
๗. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
   ๗.๑  นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ในชีวิตประจำวันได้ 
 ๗.๒  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษท่ีสูงขึ้น 

 
ลงช่ือ..............................................ผู้เสนอโครงการ 

                                             (นายมนัญชัย  กันเจิม) 
                                     ตำแหน่ง ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 

 
ลงช่ือ........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                            (นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 
                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 
 

 
โครงการ     การพัฒนาหลักสูตร 
แผนงาน  งานบริหารวิชาการ      
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๑ 
สนองผลิตหลักที่           ๑,๒๑,๒๒,๒๓ 
สนองกลยุทธ์ที ่  ๑ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑. นางสมลักษณ์  วิบูลย์คำ 
   ๒. นางสาวมยุรี  เหมสุทธิ 
   ๓. นางสาวอาทิตยา  เจริญทอง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านทับก่ี 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓  กำหนดให้การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความ
เจริญงอกงามของบุคคลและสังคม  โดยการถ่ายทอดความรู้  การฝึก  การอบรม  การสืบสานทางวัฒนธรรมการ
สร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการ  การสร้างองค์ความรู้อันเกิด จากการจัดสภาพแวดล้อม สังคมแห่งการ
เรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  การจัดการศึกษาต้องเป็นไป  เพื่อ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที ่สมบูรณ์ทั ้งร่างกายจิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  เปิดโอกาสให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา  พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

หลักสูตรสถานศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน  หลักสูตรจะชี้แนะให้ผู้บริหาร  ครู
ตลอดจนผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา  ให้สามารถจัดการเรียนและประสบการณ์อื่น ๆ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองใน
ด้านความรู้  ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ท้ังนี้  จะต้องทำงานร่วมกับครอบครัว
ชุมชน  ท้องถิ่น  วัดและหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้การพัฒนาหลชักสูตร  บรรลุตามจุดหมาย  โรงเรียนบ้านทับกี่  
เห็นความสำคัญของหลักสูตรในสถานศึกษาจึงได้จัดทำโครงการ  การพัฒนาหลักสูตรขึ้น  เพื่อใช้ในการจัด
การศึกษาในโรงเรียน 
 

๒. วัตถุประสงค ์
๒.๑  โรงเรียนบ้านทับกี่มีหลักสูตรสถานศึกษา  หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น และ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๒.๒  โรงเรียนบ้านทับกี่  มีหลักสูตร  ท่ีสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๓  

และความต้องการของท้องถิ่น 
 
 

 

๓.  เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 
๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ของโรงเรียนบ้าน

ทับกี ่ ร้อยละ ๘๐  มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรทุกคน  
๒.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   นักเรียน  

ผู้ปกครอง ร้อยละ  ๙๐ มีความพึงพอใจในหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   



๖๙ 
 

ด้านคุณภาพ 
๑. โรงเรียนบ้านทับกี่มีหลักสูตรสถานศึกษา  หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ท่ีสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 
๒๕๔๓  และความต้องการของท้องถิ่น 

๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้วิเคราะห์หลักสูตรและนำมาใช้ในการจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้  เพื่อใช้สอนนักเรียนได้อย่างหลากหลายและตรงความมุ่งหมายของหลักสูตร
สถานศึกษา 

 

๔.  กิจกรรมและการดำเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
๑. ประชุมคณะครู 
๒. แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ 
๓. ดำเนินการจัดทำและปรับปรุง

หลักสูตร 
๓.๑ หลักสูตรระดับปฐมวัย 
๓.๒ หลักสูตรระดับประถมศึกษา 
๓.๓ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

     ๔.  ติดตาม  ประเมินผล 
     ๕.  สรุป  รายงาน 

 
พ.ค.๖๕ 
พ.ค.๖๕ 

ต.ค. ๖๕ /มี.ค.๖๖ 
 
 
 
 
 

มี.ค.๖๖ 
มี.ค.๖๖ 

 

 
ผู้บริหาร 
ผู้บริหาร 

 
 

นางอัญชลี  แก้วย้อย ,นางสาววิไล  ศิริ 
นางสมลักษณ์  วิบูลย์คำ , ครูประจำวิชา ป.๑ – ๖ 
นางสาวมยุรี  เหมสุทธิ , ครูประจำวิชา ม.๑ – ๓ 

 
     นางสาวอาทิตยา  เจริญทอง 
     นางสาวมยุรี  เหมสุทธิ 

 
 

 ๕.  งบประมาณ 
  เงินงบประมาณ  ภาคเรียนท่ี  ๑/๒๕๖๕ จำนวน.........๒,๐๐๐..............บาท 
    ภาคเรียนท่ี  ๒/๒๕๖๕ จำนวน....................................บาท 
  รวมงบประมาณ    ......................๒,๐๐๐...........บาท 
 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี รายการกิจกรรม งบประมาณ หมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อื่นๆ 

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

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 
 

 
๖.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
๑. หลักสูตรสถานศึกษา 
๒. หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๓. หล ักส ูตรสาระการเร ียนรู้
ท้องถิ่น และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๔. หลักสูตรสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัย 

๑. การสำรวจ 
๒.การสอบถาม 

๑. การสำรวจ 
๒.การสอบถาม 

 

 
 ๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. โรงเรียนบ้านทับกี่มีหลักสูตรสถานศึกษา  หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และความต้องการของ
ท้องถิ่น 
 ๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จัดการเรียนรู้ให้ แก่ผู ้เรียนที่สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษา 
  (ลงช่ือ)                              ผู้เสนอโครงการ       (ลงช่ือ)                               ผู้เสนอโครงการ                           

           (นางสมลักษณ์   วิบูลย์คำ)                                     (นางอัญชลี  แก้วย้อย)                                                                                                          
    ตำแหน่ง ครู คศ.๓  โรงเรียนบ้านทับกี่                      ตำแหน่ง ครู คศ.๓  โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 (ลงช่ือ)                               ผู้เสนอโครงการ   (ลงช่ือ)                               ผู้เสนอโครงการ                                                    

           (นางสาวมยุรี  เหมสุทธิ)                                         (นางสาวอาทิตยา  เจริญทอง)                                                                        
     ตำแหน่ง ครู คศ.๒  โรงเรียนบ้านทับกี่                ตำแหน่ง ครู คศ.๑  โรงเรียนบ้านทับกี่                    
 
         
                                (ลงช่ือ)                            ผู้อนุมัติโครงการ 
                                             (นายศฤงคาร   หล้ากันหา)  
                                    ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับกี ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 
 

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

๔.นางสาวอาทิตยา  เจริญทอง 
๕.นายนิธวัฒน์   คำทะเนตร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านบ้านทบัก่ี 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
............................................................................................................................................. 
๑.  หลกัการและเหตุผล 

เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต ๓  มีนโยบายเร่งรัดและต้องพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ทุก
ระดับชั้นเรียน   เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์  การเรียนรู้อย่างมีเหตุผลเป็นการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
 จากการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน  มีผลการ
เรียนต่ำกว่าเป้าหมาย  โรงเรียนจึงจัดวางแผนเพื่อพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นตามเป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนดไว้ 

 

๒. วัตถุประสงค์   
๒.๑ ผลผลิต(Outputs) 

  ๑. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาษาไทย 
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศิลปะ พลศึกษาและสุขศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

๒.  เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนตามความสามารถ ความสนใจ และความถนัด 
๒.๒ ผลลัพธ์(Outcomes) 

  ๑.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น 
  ๒ .  นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความสามารถ ความสนใจ และความถนัด 
๓. เป้าหมาย   

ด้านปริมาณ 
 ๑. ค่าคะแนนเฉล่ียร้อยละของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ 
 ๒. คะแนนเฉล่ียร้อยละของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ 
 ๓. คะแนนเฉล่ียร้อยละของกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ 

๔. คะแนนเฉล่ียร้อยละของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ๓ 
 ๕. คะแนนเฉล่ียร้อยละของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ 
 ๖.คะแนนเฉล่ียทักษะด้านคำนวณ ป.๓ เพิ่มขึ้นร้อยละ  ๓ 
 ๗.คะแนนเฉล่ียทักษะด้านภาษา ป.๓ เพิ่มขึ้นร้อยละ  ๓ 
 ๘.คะแนนเฉล่ียทักษะด้านมีเหตุผล ป.๓ เพิ่มขึ้นร้อยละ  ๓  
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ด้านคุณภาพ 
  ๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึน้ 
  ๒. นักเรียนได้รับการพฒันาเต็มตามศักยภาพ ความสามารถ ความสนใจ และความถนัด  

  ๓. โรงเรียนมีแผนกลยุทธ์  กิจกรรม โครงการเพื่อการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์   
ทางการเรียนท่ีชัดเจน มีรูปแบบและกิจกรรมท่ีหลากหลาย ตลอดจนมีผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน 
  ๔. โรงเรียนมีฐานข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลและ
สารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

       ๕. โรงเรียนมีระบบการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานท่ีชัดเจน 
๔. กิจกรรม   

๑. วางแผนการเตรียมงาน/การวางแผนการจัดกิจกรรม 
 ๒.ดำเนินโครงการ 
 ๓. ประเมินผลโครงการ 
๕. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
วิธีดำเนินงาน/ 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
ระยะเวลา 

สถานที่
ปฏิบัติ 

ค่าใช้จ่าย
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี ๑ 
จัดกิจกรรม 
PLC 

๑.จัดให้มีการวิเคราะห์
นักเรียน  ประเมินผลการ
เรียนรู้ระหว่างเรียน และ
ปลายปี 
๒.  จัดให้นักเรียนช้ัน ป.
๓,ป.๖,และ ม.๓ ได้รับการ
ประเมินผล (Pee O-net) 

ต.ค.๖๕ 
มี.ค.๖๕ 

โรงเรียนฯ ๓,๐๐๐ ครูผู้สอน 
นางสาวมยุรี เหมสุทธิ 
นางสาวณัฐฐาภรณ์ 
กุลแจ่ม 

กิจกรรมท่ี ๒ 
สรุปผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 
 

๑.เก็บรวบรวมและ
วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้

มี.ค.๖๖ โรงเรียนฯ ๓,๐๐๐ นางสาวมยุรี  เหม
สุทธิ 
 

 
๖. งบประมาณ       เงินอุดหนุนรายหัว  ๖,๐๐๐   บาท 
 

  ท่ี รายการกิจกรรม งบประมาณ หมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อื่นๆ 

๑. กิจกรรมที่ ๑ 
การจัดกิจกรรม PLC 

๓,๐๐๐ - - ๓,๐๐๐ - 

๒ กิจกรรมที่ ๒ 
สรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

๓,๐๐๐   ๓,๐๐๐  

รวมงบประมาณ ๖,๐๐๐  - ๖,๐๐๐ - 
 
 
 
 
 



๗๓ 
 

 
 
๗.  การวัดและประเมินผล  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
นักเรียนต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ
เพิ่มสูงขึ้น เฉล่ียร้อยละ  ๓ 

 
ตรวจสอบ 

 
ปพ.๕ 
แบบทดสอบ/ชิ้นงานนักเรียน 

ผลลัพธ ์
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้เฉล่ียตามเกณฑ์ 

 
ตรวจสอบ 

 
ปพ.๕ 
แบบทดสอบ/ชิ้นงานนักเรียน 

๘. ผลคาดว่าจะได้รับ     
๑.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ   เพิ่มสูงขึ้น 
๒.นักเรียนมีทักษะ  กระบวนการในการเรียนรู้  แสวงหาความ  สร้างองค์ความรู้อย่างยั่งยืน 
๓.ครูมีนวัตกรรมในการพฒันาการเรียนการสอน 
 

(ลงช่ือ)                                        ผู้เสนอโครงการ      (ลงช่ือ)                           ผู้เสนอโครงการ                                                       
(นางสาวมยุรี  เหมสุทธิ)                                         (นางสาวณัฐฐาภรณ์  กุลแจ่ม)   

ตำแหน่ง ครู คศ.๒  โรงเรียนบ้านทับกี่                              ตำแหน่ง ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 

(ลงช่ือ)                                        ผู้เสนอโครงการ      (ลงช่ือ)                           ผู้เสนอโครงการ                                                       
(นายมนัญชัย  กันเจิม)                                         (นางสาวอาทิตยา  เจริญทอง)   

ตำแหน่ง ครู คศ.๑  โรงเรียนบ้านทับกี่                              ตำแหน่ง ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 

 (ลงช่ือ)      ผู้เสนอโครงการ   
         (นายนิธวัฒน์  คำทะเนตร) 
ตำแหน่ง ครู คศ.๑  โรงเรียนบ้านทับกี่                               
            
                              (ลงช่ือ)                                  ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นายศฤงคาร   หล้ากันหา)  
                               ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับกี ่
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โครงการ  การพัฒนาจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยของภาคอีสาน  
   ดนตรี – นาฎศิลป์(วงโปงลางทับก่ีสะออน) 
แผนงาน  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลุ่มงาน  บริหารท่ัวไป 
สนองกลยุทธ์ที ่   ๓ 
มาตรฐานที่  ๕   ตัวบ่งชี้ที่   ๕.๖ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพิเชษฐ์  วิบูลย์คำ,นางสมลักษณ์  วิบูลย์คำ,นางสาววิไล  ศิริ, 
                              นายภานุเดช  นนทะมาศ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านทับก่ี 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

๑.หลักการและเหตุผล    
 การสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความเป็นชาติไทย ส่ิงท่ีสำคัญประการหนึ่ง คือ 
การได้เรียนรู้ในด้านดนตรี นาฏศิลป์  เพราะดนตรี นาฏศิลป์ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของบรรพบุรุษไทยโดยได้ผสมผสาน ภูมิปัญญาไทยของภาคอีสานไว้อย่างกลมกลืนและชาญฉลาด เมื่อ
นักเรียนได้เรียนรู้ถึงความเป็นมา รู้คุณค่าและเกิดทักษะทางด้านดนตรี นาฏศิลป์  ทำให้เกิดความซาบซึ้งรักและ
หวงแหนเกิดการอนุรักษ์สืบทอดมรดกอันล้ำค่าทางดนตรี นาฏศิลป์จากบรรพบุรุษให้ยั่งยืนสืบไปในสังคมไทยและ
ชาติไทย เป็นการดำเนินการในการสร้างจิตสำนึกของความเป็นไทยและการพัฒนาคุณธรรมเพื่อการปลูกฝัง
พัฒนาคุณภาพนักเรียนไทยให้มีสำนึกความเป็นไทย มีสุนทรียะทางด้านอารมณ์ไม่ข้องเกี่ยวและห่างไกลจากยา
เสพติด   รวมทั้งรักและหวงแหนในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแสดงถึงความ
เป็นชาติไทย โดยคาดหวังผลสำเร็จของการดำเนินงานว่าจะสามารถปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทยให้แก่นักเรียน 
เกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของดนตรีนาฏศิลป์ พื้นบ้านของภาคอีสาน อันจะส่งผลถึงความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของ
สังคมไทยสืบไป 
   
๒.วัตถุประสงค ์
          ๑.  เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทยให้เด็กและเยาวชน  ตระหนักถึงความเป็นชาติไทย 
       ๒.  เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางด้านดนตรีไทยและทางด้านนาฏศิลป์พื้นบ้านให้แก่นักเรียน 
 ๓.  เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษาในการส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์
พื้นบ้าน 
           ๔.  เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้เวลาว่างในช่วงเวลาต่าง ๆ ให้เป็น ประโยชน์ได้  
            ๕.  เพื่อให้นักเรียนสามารถเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประจำชาติให้ยังคงอยู่ต่อไปได้ 
            ๖.  เพื่อสานต่อกิจกรรมชมรมนาฏศิลป์ของโรงเรียน 
 
 
๓. เป้าหมาย 

๓.๑ เชิงปริมาณ 
  ๑. นักเรียนระดับช้ันอนุบาล  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา   ร้อยละ   ๘๐  ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์พื้นบ้าน 
  ๒. นักเรียน ครู  ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา  ร้อยละ  ๘๐  มีความพึงพอใจในโครงการ 
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 ๓.๒ เชงิคุณภาพ 
๑.นักเรียนสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย (วงโปงลาง) สอดประสานร่วมกับการแสดงนาฏศิลป์ 

ไทยภาคอีสานได้อย่างสุนทรีและสวยงาม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมของโรงเรียนบ้านทับกี่และชุมชน
สืบไป 
  ๒.นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อกิจกรรมการพัฒนาจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ไทยของภาคอีสาน 
  ๓.โรงเรียนบ้านทับกี่เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและมีส่ือการสอน เครื่องดนตรีท่ีหลากหลาย 
๔.กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินการ 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนนิงาน 

สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

๑ 
๒ 
๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔ 
๕ 

 เสนอโครงการเพื่อขอการอนุมัติ 
ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ 
ดำเนินการตามโครงการ 
  -เสนอโครงการต่อ อบต.อิปุ่ม 

-จัดซือ้–จัดหาครุภัณฑ์-จัดหา/ยืม
ครุภัณฑ์ดนตรี วิทยากรผู้มีความ
เช่ียวชาญด้านดนตรีไทย  
  -กิจกรรมการเรียนการสอน/

ฝึกซอ้ม 

  -กิจกรรมชุมนุมนาฎศิลป์ 

  -กิจกรรมวันสำคัญ 

   -กิจกรรมแข่งขันศิลปะหัตถกรรม 

ประเมินและติดตามผล 
สรุปและรายงานผล 

เม.ย. –พ.ค.๖๕ 

พ.ค.๖๕ 

พ.ค.๖๕ –ธ.ค.๖๕ 

มิ.ย.๖๕ 

ก.ค. ๖๕ 

 

 

ตลอดปีการศึกษา 

 

 

ธ.ค.๖๕ 

มี.ค.๖๖ 

มี.ค.๖๖ 

ร.ร.บ้านทับกี ่

 

 

อบต.อิปุ่ม 

ร.ร.บ้านทับกี ่

 

 

 

 

 

สพป.เลย.๓ 

ร.ร.บ้านทับกี ่

นายพิเชษฐ์  วิบูลย์คำ 

 

นายศฤงคาร หลา้กันหา 

นายพิเชษฐ์  วิบูลย์คำ 

นายภานุเดช  นนทะมาศ 

 

 

วิทยากร 

 

 

 

นายพิเชษฐ์  วิบูลย์คำ 

 

๕.งบประมาณ   งบประมาณท้ังส้ิน    ๗๐,๐๐๐      บาท   ร.ร.บ้านทับกี่    ๒๐,๐๐๐   บาท  ขอสนับสนุนจาก 
อบต.อิปุ่ม    ๕๐,๐๐๐    บาท  

  ท่ี รายการกิจกรรม งบประมาณ หมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อื่นๆ 

๑. ค่าจัดซื้อชุดการแสดง/เครื่องดนตรี
ไทยพื้นบ้าน (วงโปงลาง)    

๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐ - 

๒. รายการวัสดุประเภทเครื่องแต่ง
กาย เครื่องประดับ และอุปกรณ์  
นาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน  

๑๐,๐๐๐   ๑๐,๐๐๐  

๓ ค่าตอบแทนวิทยากร ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐  
๔ ค่าจัดกิจกรรมในการฝึกซ้อมดนตรี

และนาฏศิลป์ 
     

๕ อื่นๆ      
รวมงบประมาณ ๗๐,๐๐๐ - - ๗๐,๐๐๐ - 
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รายการวัสดุประเภทเคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองประดับ และอุปกรณ์  นาฏศิลปพ์ื้นบ้านอีสาน 
 

ลำดับที่ รายการ ราคาหน่วยละ จำนวน เป็นเงิน 
๑ พิณโปร่ง ๑,๙๐๐ ๒  ตัว ๓,๘๐๐ 
๒ แคน  AM ๒,๕๐๐ ๒ ตัว ๕,๐๐๐ 
๓ โหวด ๓๐๐ ๕ ตัว ๑,๕๐๐ 
๔ ซออีสานกะลามะพร้าว ๒,๕๐๐ ๑  ตัว ๒,๕๐๐ 
๕     
๖     
๗     
๘     
๙     

๑๐     
๑๑     
๑๒     
๑๓     

 รวมเป็นเงิน ๑๒,๕๐๐ 
 

 

๖.การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ การวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและใช้ประเมิน 
๑. นักเรียนระดับช้ันอนุบาล  
ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา   ร้อยละ   
๘๐  ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ในด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์
พื้นบ้าน 
๒. นักเรียน ครู  ผู้ปกครอง กรรมการ
สถานศึกษา  ร้อยละ  ๘๐  มีความพึง
พอใจในโครงการ 
๓.ความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานใน 
การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองของ
นักเรียนชมรมนาฏศิลป์ 
 

- สังเกต  ทดสอบ 
 
 
-     สังเกต  ทดสอบ 

- การปฏิบัติจริง 
 
 
-     การปฏิบัติจริง  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. นักเรียนในโรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการอนุรักษ์นาฏศิลป์พื้นเมือง 
๒.  นักเรียนมีความอดทนในการปฏิบัติกิจกรรม การอยู่ร่วมกับผู้อื่น และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ข้อง 

เกี่ยวและห่างไกลยาเสพติด 



๗๗ 
 

      ๓.นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทยพื้นบ้าน ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมประจำ
ภาคท่ีเป็นการละเล่นพื้นบ้านให้คงอยู่และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ของภาคอีสาน       
     ๔. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และมีส่ือดนตรีท่ีหลากหลายและเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 

 ๕.  นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนางาน สรา้งสรรค์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น จนสามารถปฏิบัติ
สร้างสรรค์งานดนตรีไทย (วงโปงลาง) และการแสดงนาฏศิลป์ ได้อย่างสุนทรีและสอดคล้องกับบริบททาง
ศิลปวัฒนธรรมประจำชาติสืบต่อไป 

 
 
   (ลงช่ือ)…………....................……….ผู้เสนอโครงการ     (ลงช่ือ)..........................................ผู้เสนอโครงการ                
           (  นายพิเชษฐ์  วิบูลย์คำ)           (นางสมลักษณ์   วบิูลย์คำ) 

          ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านทับกี่                            ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านทับกี่ 

 

 (ลงช่ือ).......................................ผู้เสนอโครงการ   (ลงช่ือ).............................ผู้เสนอโครงการ 

                  (นางสาววิไล  ศิริ)    (นายภานุเดช  นนทะมาศ) 

                 ครู พี่เล้ียงเด็กพิเศษ                                     ครูจ้างพิเศษ 
 

                           (ลงช่ือ)……………………...........…………ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 
 

 
โครงการ     การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่การเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
แผนงาน  งานบริหารวิชาการ      
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่   ๑         
สนองผลิตหลักที่           ๑,๒๑ ๒๒,๒๓ 
สนองกลยุทธ์ที ่  ๒ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑.  นางสมลักษณ์ วิบูลย์คำ  ประธานโครงการ  
   ๒.  นางสาววิไล   ศิริ          กรรมการ 
   ๓.  นายณภัทร  มีชำนาญ    กรรมการและเลขานุการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านทับก่ี 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
ในสภาพปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังมุ่งพัฒนาให้ทัดเทียมกับนานาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง การศึกษา ซึ ่งในแต่ละด้านจะสามารถพัฒนาได้หรือไม่นั ้นขึ ้นอยู ่ก ับศักยภาพของประชากร
ภายในประเทศ ซึ่งจะเห็นได้ว่าระบบการศึกษามีส่วนสำคัญที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนา ดังนั้นหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องกับการศึกษา จึงได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาอย่างมากมาย ทั้งนี้ก็เพื่อจะพัฒนาคน
ไทยให้มีศักยภาพ ประเทศก็จะได้รับการพัฒนาไปด้วย และจากอดีตท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน การจัดการเรียนการ
สอน  ยังไม่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพเท่าท่ีควร  เนื่องจากโรงเรียนได้สร้างรั้วกั้นตนเองออกจาก 
ชุมชน สังคมและธรรมชาติรอบตัว วิธีการเรียนการสอนมุ่งเน้นการถ่ายทอดเนื้อหาวิชามากกว่าการเรียนรู้จาก
สภาพจริง การได้ปฏิบัติจริงและมองข้ามภูมิปัญญาท้องถิ่นไปอย่างสิ้นเชิง ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้ที่สืบ
ทอดกันมานานเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ควรแก่การศึกษาและ สืบทอด อนุรักษ์  สนับสนุนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ อันจะก่อ
เกิดประโยชน์ในหลายๆด้านด้วยกัน ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชน
แห่งการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ๑๗ ระบุว่า สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น ตาม
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑๗.๒ ระบุว่าจะต้อง สนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำ
หลักสูตรระดับสถานศึกษา  
 ดังนั้นผู้จัดโครงการจึงได้เล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้  จึงได้จัดทำโครงการ การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
สู่การเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพขึ้นมา  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการ กระบวนการจากภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่าง
แท้จริงและสามารถใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้  
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
๒.๑ ผู้เรียนรักและหวงแหน เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.๒ ผู้เรียนมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.๓ เพื่อส่งเสริมครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.๔ เพื่อให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
๓.   เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 

๑.นักเรียนของโรงเรียนบ้านทับกี่ร้อยละ  ๑๐๐   ได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ในชุมชน 

๒.ข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนบ้านทับกี่ร้อยละ ๙๐  



๗๙ 
 

          จัดการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๓. นักเรียน  ครู  กรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  มีความพึงพอใจร้อยละ  ๘๐ 

ด้านคุณภาพ 
๑.นักเรียนของโรงเรียนบ้านทับกี่  ได้มีการเรียนรูท่ี้แปลกใหม่ ช่วยส่งเสริมทักษะ 

ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติอย่างแท้จริง 
๒.  ครูและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรยีนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
๓.  นักเรียนของโรงเรียนบ้านทับกี่  ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดจาก 
     การเรียนรู้ คิดแก้ปัญหาได้เหมาะสม 
 

๔.  กิจกรรมและการดำเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 
ขั้นตอนการดำเนินงาน                     
๑.   ประชุมคณะครู 
๒.  แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
๓.  ประชุมช้ีแจงคณะกรรมการ 
๔.  ดำเนินตามข้ันตอนแต่ละกิจกรรม 
     ๔.๑ การสำรวจศึกษาแหล่งเรียนรู้
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 
      ๔.๒  การพานักเรียนไปศึกษาแหล่ง
เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 
      ๔.๓  การเชิญวิทยากรในท้องถิ่นมา
สอนนักเรียน 
     ๔.๔  การจัดการเรียนการสอนของ
ครูโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๕.  ติดตาม    ประเมินผล 
๖.  สรุปรายงานผล 

 
 

พ.ค.๖๕ 
พ.ค.๖๕ 
พ.ค.๖๕                    

พ.ค. ๖๕ – มี.ค.๖๖ 
มิ.ย.  ๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.๖๕– มี.ค.๖๖ 
ต.ค.๖๕ – มี.ค.๖๖ 

 
 

ผู้บริหาร 
ผู้บริหาร 

นางสมลักษณ์  วิบูลย์คำและคณะครู 
นางสมลักษณ์  วิบูลย์คำและคณะครู 

 

 

๕. งบประมาณ   
เงินงบประมาณ  ภาคเรียนท่ี  ๑/๒๕๖๕   จำนวน    ๑๐,๐๐๐    บาท 

    ภาคเรียนท่ี  ๒/๒๕๖๕   จำนวน    ๑๐,๐๐๐    บาท 
 เงินนอกงบประมาณ ………………-………………..บาท 
    รวม…………๒๐,๐๐๐……………….บาท 
 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี รายการกิจกรรม งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อื่น ๆ 
๑. 

การสำรวจศึกษาแหล่งเรียนรู้
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ชุมชน 

- - - - - 



๘๐ 
 

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 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
- นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- จำนวนครูร้อยละ ๙๐ ท่ีจัดการเรียนจากแหล่งเรียนรู้

จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนของนักเรียน 
    นักเรียน ผู้ปกครอง ครู ร้อยละ ๘๐ มีความพึง
พอใจ 

-การสำรวจ 
-การตรวจผลงาน 
 
 
 
 

-แบบบันทึกการสำรวจ 
-  บันทึกกิจกรรมการเรียนรู้กับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-  แบบบันทึกตรวจผลงาน
นักเรียน 

 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
โรงเรียนและชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถร่วมมือกันพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่ีมีในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ

และเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้ท่ีสนใจอีกท้ังแหล่งเรียนรู้มีจำนวนเพียงพอต่อการให้บริการและมีผู้สนใจเข้ารับ
บริการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู ้

 
(ลงช่ือ)                                ผู้เสนอโครงการ           (ลงช่ือ)                          ผู้เสนอโครงการ                           

        (นางสมลักษณ์ วิบูลย์คำ)                                           (นางสาววิไล ศิริ)                                                                                                          
 ตำแหน่ง ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านทับกี่                        ตำแหน่ง ครูพี่เล้ียงเด็กพิเศษ  โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 

(ลงช่ือ)                                ผู้เสนอโครงการ 

                                            (นายณภัทร   มีชำนาญ) 
                                       ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านทับกี่ 

 
                        (ลงช่ือ)                              ผู้อนุมัติโครงการ 
                                              (นายศฤงคาร  หล้ากันหา)  
                                  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับกี ่
 
 
 
 
 



๘๑ 
 

 
โครงการ   ศึกษาเรียนรู้แหล่งเรียนรู้นอกสถานที ่
แผนงาน   จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลุ่มงาน   วิชาการ 
สนองกลยุทธ์หลักที่  ๒ 
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด  มาตรฐานที่ ๓ ตัวชี้วัดที่  ๓.๑ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายพิเชษฐ์ วิบูลย์คำ,น.ส.อาทิตยา เจริญทอง,นายนิธวัฒน์  คำทะเนตร 
                                          นางอัญชลี แก้วย้อย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านทับก่ี  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
............................................................................................................................................................ 

๑. หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาองค์ความรู้ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทุก ๆด้าน
ของผู้เรียนท่ียั่งยืนนั้น กิจกรรมการเรียนการสอนนับว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง เพราะกิจกรรมการเรียนการสอนเป็น
ตัวแปรสำคัญที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดเจตคติ  ทัศนคติ ที่เอื้อต่อการเรียนทำให้เกิดองค์ความรู้ เป็นแนวทางพฒันา
ต่อ ๆ ไป กิจกรรมการเรียนกรสอนท่ีดีนั้น จะต้องขึ้นอยู่กับผู้เรียน  ผู้สอน  บรรยากาศ และส่ิงแวดล้อม  ขณะทำ
กิจกรรม   อาจเป็นกิจกรรมในห้องเรียน   โรงเรียน   ชุมชน  การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท่ีต่าง ๆ เป็นต้น หาก
สถานศึกษามีนโยบาย  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ครอบคลุมทุกด้าน  ทุกกิจกรรมแล้ว ก็จะส่งผลให้
ผู้เรียนได้รับประโยชน์มากท่ีสุด 
 ดังนั้นการจัดทัศนศึกษาสู่แหล่งเรียนรู้ในที่ต่าง ๆ  จะเป็นการเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนได้ศึกษาจากแหล่ง
เรียนรู้ที่เป็นของจริง  อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาความรู้  ความคิดและการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
ต่อไป   โรงเรียนบ้านทับกี่  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต ๓ จึงได้จัดโครงการ ทัศนศึกษาสู่แหล่งเรียนรู้
ขึ้น 
 

๒. จุดประสงค ์

 ๑. เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรมีโอกาสได้ศึกษาดูงานหน่วยงานทางการศึกษาและสถานที่ที่เป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านต่างๆ 
 ๒.  เพื่อใหน้ักเรียนและบุคลากรเกิดการพัฒนาตนเองและนำมาสู่กระบวนการพัฒนาการเรียนการสอน
ต่อไป  
 ๓. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียน เกิดความรัก  ความสมัครสมาน สามัคคีในหมู่คณะ 
 

๓.   เป้าหมาย 

 ๑. คณะครู และนักเรียนระดับช้ันอนุบาล  - มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ โรงเรียนบ้านทับกี่   ร้อยละ ๗๐ 
 ๒. นักเรียน  ครู  ร้อยละ  ๘๐  มีความพึงพอใจ   
 
 
 
 

๔. กิจกรรมและการดำเนินการ 



๘๒ 
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนนิงาน 

สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

๑ ประชุมวางแผนจัดทำโครงการ (P) 

 

พ.ค.๖๕ ร.ร.บ้านทับกี ่ นายพิเชษฐ์ วิบูลย์คำ 

น.ส.อาทิตยา เจริญทอง 

นายนิธวัฒน์ คำทะเนตร 
๒ แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ(P) พ.ค.๖๕ ร.ร.บ้านทับกี ่ นายศฤงคาร หลา้กันหา 

๓ ดำเนินงานตามโครงการ 
๓.๑ ระดับอนุบาล  

๓.๒ ระดับ ป.๑-๓ 

๓.๓ ระดับช้ัน ป.๔ – ๖ 

 

๓.๔ ระดับช้ัน ม.๑-๓ 

                                         ฯ 

มิ.ย.๖๕– 

 

มี.ค.๖๖ 

 

 

ก.พ.๖๖ 

 

จ.สุโขทัย/

เลย  

 

 

จ.เลย/ชลบุรี 

 

นายพิเชษฐ์ วิบูลย์คำ 

นางอัญชล ี แก้วยอ้ย 

น.ส.มยุรี เหมสุทธิ 

นายนิธวัฒน์ คำทะเนตร 
นางสาวอาทิตยา  เจริญ
ทอง 

๔ การวัดและประเมินผล มี.ค.๖๖  น.ส.อาทิตยา เจริญทอง 

นายนิธวัฒน์ คำทะเนตร 
นางอัญชลี  แก้วย้อย 

๕ รายงานผลโครงการ ม.ีค.๖๖  น.ส.อาทิตยา เจริญทอง 

นายนิธวัฒน์ คำทะเนตร 
นางอัญชลี  แก้วย้อย 

 
๕.งบประมาณ  งบเงินอุดหนุน  จำนวน  ๒๐,๐๐๐   บาท   เงินเรียนฟรี  ๑๕  ปี อย่างมีคุณภาพ จำนวน  
๔๐,๐๐๐  บาท  เงินบริจาค  ๙๐,๐๐๐  บาท   รวมทั้งส้ิน   ๑๕๐,๐๐๐    บาท 
  

  ท่ี รายการกิจกรรม งบประมาณ หมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อื่นๆ 

๑. ค่าพาหนะ ๕๒,๐๐๐ ๕๒,๐๐๐ -  - 
๒ ค่าอาหาร ๒๕,๐๐๐  ๒๕,๐๐๐   
๓ ค่าเข้าชมสถานที่ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐    
๔ ค่าท่ีพัก ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐    
๕ ค่าประกันชีวติ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐    
๖ อ่ืนๆ ๕๕,๐๐๐  ๕๕,๐๐๐   

รวมงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐  - 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 
 

 
 
 
๖.การวัดและประเมินผลโครงการ 

ท่ี 
 

ตัวบ่งชี้ 
 

วิธีการประเมิน 
 

เคร่ืองมือการประเมิน 
 

๑ คณะครู และนักเรียนระดับชั้นอนุบาล  - 
มัธยมศึกษาปีที ่ ๓ โรงเรียนบ้านทับกี่   
ร้อยละ ๗๐ 

-นับจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม -บัญชีรายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

๒ นักเรียน  ครู  ร้อยละ  ๘๐  มีความพึง
พอใจ    

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

๗.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑. บุคลากรและนักเรียนมีโอกาสได้ทัศนศึกษาดูงานหน่วยงานทางการศึกษาและสถานท่ีท่ีเป็นแหล่ง 
                    เรียนรู้ด้านต่างๆ 
 ๒. บุคลากรและนักเรียน เกิดการพัฒนาตนเองและนำมาสู่กระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป  
 ๓. บุคลากรและนักเรียน เกิดความรัก  ความสมัครสมาน สามัคคีในหมู่คณะ 
                    
  (ลงช่ือ)                              ผู้เสนอโครงการ       (ลงช่ือ)                               ผู้เสนอโครงการ                           

           (นายพิเชษฐ์ วิบูลย์คำ)                                      (น.ส.อาทิตยา เจริญทอง)                                                                                                          
    ตำแหน่ง ครู คศ.๓  โรงเรียนบ้านทับกี่                      ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๒ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 

  (ลงช่ือ)                              ผู้เสนอโครงการ   (ลงช่ือ)   ผู้เสนอโครงการ                             

           (นายนิธวัฒน์  คำทะเนตร)                                  (นางอัญชลี  แก้วย้อย)           
    ตำแหน่ง ครู คศ.๑  โรงเรียนบ้านทับกี่                       ครู ค.ศ.๓ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 
 
 

              

                                (ลงช่ือ)                            ผู้อนุมัติโครงการ 
                                             (นายศฤงคาร   หล้ากันหา)  
                                    ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับกี ่
 
 
 
 
 
 



๘๔ 
 

 
 
ชื่อโครงการ   พัฒนาห้องสมุด  ๓  ดี   
แผนงาน   จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์ที ่   ๒ 
สนองมาตรฐานที่  ๑ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวมุจลินทร์  ศรีจริยา ,นางสาวอาทิตยา  เจริญทอง,นายสักรินทร์ แปงใจ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา  ๒๕๖๕  
 

๑.หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนเป็นองค์กรทางการศึกษาท่ีสำคัญท่ีสุดในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน แนวคิดการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนจึงเป็นความสำคัญสูงสุดในการปฏิบัติงานของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา
โรงเรียนในท้องถิ่นชนบทซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่มักด้อยโอกาสในการได้เข้าเรียน ในโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ 
 กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนักในความสำคัญดังกล่าว  
จึงกำหนดนโยบายการพัฒนา “โรงเรียนคุณภาพ” ในท้องถิ่นชนบทเพื่อให้มีความเพียบพร้อมที่จะเป็นต้นแบบ 
หรือศูนย์สาธิตการให้บริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ตลอดจนเป็นศูนย์รวม หรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน  
ทำให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ เชื่อมั่นและศรัทธาในการปฏิบัติงานของโรงเรียน และไม่
จำเป็นต้องส่งบุตรหลานไปเรียนในเมือง นำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง โดยโรงเรียนและชุมชนสามารถ
จัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์บริการและเช่ือมความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ได้คัดเลือกโรงเรียนบ้านทับกี่  ตำบล       อิปุ่ม 
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล  โดยกำหนดให้โรงเรียนพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน  ได้แก่  การ
พัฒนาสื่อ จัดหาสื่อวัสดุ อุปกรณ์และจัดสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอนที ่มี
ประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะโครงการห้องสมุด ๓  ดี  จึงเกิดขึ้น  เพื่อรวมใจเด็กไทย และคนไทยทุกคน  อ่าน
หนังสือให้ครบ  ๖๑   ล้านเล่มเพื่อรวมพลังอันยิ่งใหญ่   ร่วมใจถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  ในปีมหามงคลสืบต่อไป 
 

๒.วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นชนบทให้เป็น “โรงเรียนคุณภาพ” มีความพร้อมและความ 

เข้มแข็งท้ังทางด้านวิชาการ อาชีพ และการพัฒนาสุขภาพอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนอย่างมี
คุณภาพ เป็นศูนย์พัฒนาครูสำหรับโรงเรียนต่างๆ ท่ีอยู่ใกล้เคียง และมีกิจกรรมบริการชุมชน 

๒. เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพสำหรับนักเรียนในท้องถิ่นชนบท 
๓. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน นำไปสู่ความเข้มแข้งของโรงเรียนและรองรับการกระจายอำนาจ 
 ๔.  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  รักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  และเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ตลอดชีวิต 
๓.เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  ๑. นักเรียนโรงเรียนบ้านทับกี่ ร้อยละ ๑๐๐ ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านในห้องสมุด ๓ ดี   
  ๒.  ครูและบุคลากรในโรงเรียนร้อยละ   ๑๐๐   เข้าใช้บริการห้องสมุด ๓ ดี 



๘๕ 
 

  ๓.  ชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมห้องสมุด  ๓  ดี  นำไปสู่ความเข้มแข็งของโรงเรียน  
       ๔. นักเรียน  ครู  ผู้ปกครอง  กรรมการสถานศึกษา  ร้อยละ  ๘๐   มีความพึงพอใจ 
 เชิงคุณภาพ 

 โรงเรียนบ้านทับกี่  มีความพร้อมและความเข้มแข็งท้ังทางด้านวิชาการ  อาชีพ และ 
การพัฒนาสุขภาพอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนอย่างมีคุณภาพ เป็นศูนย์พัฒนาครูสำหรับ
โรงเรียนต่างๆ ท่ีอยู่ใกล้เคียง และมีกิจกรรมบริการชุมชน 
 

๔.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ขัน้ตอน วิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑.การวาง
แผนการ
ดำเนินงาน 

๑. ประชุมคณะครู 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมการอ่าน 
๓. จัดทำคู่มือการดำเนินงานส่งเสริมการอ่าน 

พ.ค. ๖๕ 
พ.ค. ๖๕ 
พ.ค. ๖๕ 

นายศฤงคาร  หล้ากันหา 
นางสาวมุจลินทร์  ศรีจริยา 
นางสาวอาทิตยา  เจริญทอง 

๒.จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน 
 
 
 
 
 
 
 

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

มิ.ย.๖๕ – มี.ค.๖๖ 
มิ.ย.๖๕ – มี.ค.๖๖ 
มิ.ย.๖๕ – มี.ค.๖๖ 
มิ.ย.๖๕ – มี.ค.๖๖ 
มิ.ย.๖๕ – มี.ค.๖๖ 
มิ.ย.๖๕ – มี.ค.๖๖ 
มิ.ย.๖๕ – มี.ค.๖๖ 
มิ.ย.๖๕ – มี.ค.๖๖ 
มิ.ย.๖๕ – มี.ค.๖๖ 
มิ.ย.๖๕ – มี.ค.๖๖ 
มิ.ย.๖๕ – มี.ค.๖๖ 
มิ.ย.๖๕ – มี.ค.๖๖ 
มิ.ย.๖๕ – มี.ค.๖๖ 
มิ.ย.๖๕ – มี.ค.๖๖ 
มิ.ย.๖๕ – มี.ค.๖๖ 
มิ.ย.๖๕ – มี.ค.๖๖ 
มิ.ย.๖๕ – มี.ค.๖๖ 

 

นางสาวมุจลินทร์  ศรีจริยา 
นางสาวอาทิตยา  เจริญทอง 

๓.กิจกรรมพัฒนา
ปรับปรุงห้องสมุด 

-ปรับปรุงระบบสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
๑.คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูล 
๒.เครื่องปริ้นเตอร์ 

มิ.ย.๖๕ – มี.ค.๖๖ 
 

นางสาวมุจรินทร์  ศรีจริยา 
นางสาวอาทิตยา  เจริญทอง 

 
๔.กิจกรรม
ปรับปรุง
ซ่อมแซม
ห้องสมุด 

-ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด ก่ออิฐฉาบปูน/ปู
กระเบ้ือง /ทาสี ติดกระจก /จัดทำมุมอ่าน
หนังสือ  มุมค้นคว้าอินเตอร์เน็ต/อื่น ๆ 

เม.ย.๖๕-  มี.ค.๖๖ 
 

นางสาวมุจรินทร์  ศรีจริยา 
นางสาวอาทิตยา  เจริญทอง 
 



๘๖ 
 

๕.  ประเมิน/
สรุป/รายงาน 

-  ประเมิน/สรุป/รายงาน  ทุกกิจกรรมท่ีได้
จัดเป็นสรุปโครงการรักการอ่าน  สานสู่ฝัน 

มิ.ย.๖๕ – มี.ค.๖๕ 
 

นางสาวมุจรินทร์  ศรีจริยา 
นางสาวอาทิตยา  เจริญทอง 

 
๕.งบประมาณ 
 ขอสนับสนุนงบประมาณโครงการ      อุดหนุน  ๑๓๐,๐๐๐   บาท  เงินบริจาคสมทบ    ๑๔,๐๐๐   
บาท          ตามรายละเอียดดังนี้  ถั๋วจ่ายในโครงการ 

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

 
- 

 
- 

 

- กิจกรรมห้องสมุดเคล่ือนท่ี 
    งบสนับสนุนหนังสือ, ของรางวัล 

 
- 

 
- 

 

- กิจกรรมการใช้เกมเพื่อนำไปสู่ การอ่าน (คำ
คม) งบสนับสนุนของรางวัล,เกียรติบัตร 

 
- 

 
- 

 

- กิจกรรมจัดนิทรรศการ/เรียนรู้ได้ 
  ด้วยป้ายนิเทศและข่าว 
    งบสนับสนุนของรางวัล,เกียรติบัตร 

 
 

๓,๐๐๐ 

 
 

บาท 

 
 

๓,๐๐๐ 
-  กิจกรรมยอดนักอ่าน/บันทึก 
   ความรู้ท่ีได้จากการอ่าน 
    งบสนับสนุนของรางวัล,เกียรติบัตร 

 
 
- 

 
 
- 

 

- กิจกรรมค้นคว้าหาความรู้ทาง 
  Internet งบสนับสนุนของรางวัล,เกียรติบัตร 

 
- 

 
- 

 

- กิจกรรมตอบปัญหาจาก  สารานุกรมงบ
สนับสนุนของรางวัล,เกียรติบัตร 

 
- 

 
- 

 

- กิจกรรมสอนการใช้ห้องสมุด 
   งบสนับสนุนของรางวัล,เกียรติบัตร 

 
- 

 
- 

 
 

- กิจกรรมค่ายเยาวชนรักการอ่าน 
    กระดาษ A ๔    แลคซีน ๑.๕ นิ้ว    
โปสเตอร์ความรู้ ๘ กลุ่มสาระ    กระดาษ
ชาร์ดเทาขาว    ฟิวเจอร์บอร์ด 
    งบสนับสนุนของรางวัล,เกียรติบัตร 

   
 
 
 
 
 

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

 
- 

 
- 

 

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

 
- 

 
- 

 

กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดระบบยืม
หนังสือและมุมการอ่าน 

๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ 



๘๗ 
 

กิจกรรมการยืม –รับส่ง /สถิติการใช้/ซ่อมแซม
หนังสือห้องสมุด 

   

จัดซื้อคอมพิวเตอร์สืบค้น เครื่องปริ้น ๒๕,๐๐๐  ๒๕,๐๐๐ 
รวม ๑๔๔,๐๐๐ 

 
๖.การวัดและประเมิน  

ท่ี 
 

ตัวบ่งชี้ 
 

วิธีการประเมิน 
 

เคร่ืองมือการประเมิน 
 

๑ นักเรียนโรงเรียนบ้านทับกี่ ร้อยละ ๑๐๐ 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านใน
ห้องสมุด ๓ ดี   

สถิติการใช้ห้องสมุด -บัญชีรายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

๒ ครูและบุคลากรในโรงเรียนร้อยละ   ๑๐๐   
เข้าใช้บริการห้องสมุด ๓ ดี 

สถิติการใช้  

๓ ชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมห้องสมุด  ๓  
ดี  นำไปสู่ความเข้มแข็งของโรงเรียน  

ประเมินผล แบบประเมิน 
แบบสังเกต 

๔ นักเร ียน  ครู  ผู ้ปกครอง  กรรมการ
สถานศึกษา  ร้อยละ  ๘๐   มีความพึง
พอใจ 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
๗.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.  นักเรียนโรงเรียนบ้านทับกี่ร้อยละ ๑๐๐ ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน  ในห้องสมุด ๓ ดี  
 ๒.  ครู และบุคลากรในโรงเรียนร้อยละ ๑๐๐ เข้าใช้บริการห้องสมุด ๓ ดี 
 ๓.  ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมห้องสมุด ๓ ดี นำไปสู่ความเข้มแข้งของโรงเรียนและรองรับการกระจายอำนาจ 

๔. โรงเรียนบ้านทับกี่  มีความพร้อมและความเข้มแข็งท้ังทางด้านวิชาการ  อาชีพ และการ 
พัฒนาสุขภาพอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนอย่างมีคุณภาพ เป็นศูนย์พัฒนาครูสำหรับโรงเรียน
ต่างๆ ท่ีอยู่ใกล้เคียง และมีกิจกรรมบริการชุมชน 

 
(ลงช่ือ)     ผู้เสนอโครงการ   (ลงช่ือ)     ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวอาทิตยา   เจริญทอง)    (นางสาวมุจลินทร์  ศรีจริยา) 
ตำแหน่ง ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านทับกี่   ตำแหน่ง ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านทับกี่  
                                             (ลงช่ือ)                             ผู้เสนอโครงการ 
                                               (นายสักรินทร์ แปงใจ)  
                                      ตำแหน่ง  ครู  โรงเรียนบ้านทับกี่ 

               

                                  (ลงช่ือ)                             ผู้อนุมัติโครงการ 
                                               (นายศฤงคาร หล้ากันหา)  
                                      ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับกี ่
 



๘๘ 
 

 
โครงการ  พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาห้องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
(ADSL)  
แผนงาน   จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กลุ่มงาน  วิชาการ 
สนองกลยุทธ์หลักที่  ๒   สนองมาตรฐานที่ ๑   
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายณภัทร  มีชำนาญ 
หน่วยงาน   โรงเรียนบ้านทับก่ี  
ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
........................................................................................................................................................... 

๑.หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน  การท่ีนักเรียนจะเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขนั้น  การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้  ต้องหลากหลายไม่จำกัดเฉพาะอยู่แต่ในห้องเรียนเท่านั้น  ดังนั้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู
ต้องตรงตามความต้องการของผู้เรียน  สอดคล้องกับหลักสูตร  และมีการปรับปรุง  พัฒนาอยู่ตลอดเวลา  อีกท้ัง
การสร้างแหล่งเรียนรู้ที ่หลากหลาย  ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  เป็นสิ่งที่ทางโรงเรียนต้องจัดให้กับ
นักเรียน  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้เรียนรู้ตามศักยภาพของตนเอง 
 โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จัดทำขึ้น  เพื่อ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งใน  และนอกห้องเรียน  โดยเพิ่มความเร็วในการรับ -ส่งข้อมูลท่ี
ความเร็ว  ๒  Mbps  เน้นการสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  การใช้สื่อการเรียนสอนที่ทันสมัย  และเร้าความ
สนใจของนักเรียนท้ังเป็นส่ือท่ีผลิตเอง  และส่ือสำเร็จรูป 
 

๒.จุดประสงค ์

 ๑.  เพื่อเพิ่มความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลท่ีความเร็ว  ๒  Mbps  ในการสืบค้นข้อมูล 
 ๒.  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายข้ึน 
 ๓.  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้เรียนรู้ตามศักยภาพของตนเอง 
 ๔.  เพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเองในเรื่องการผลิตส่ือการเรียนการสอน  และการสืบค้นข้อมูล 
 ๕.  เพื่อสร้างความสนใจในการเรียนของนักเรียนมากขึ้น 
 

๓.เป้าหมาย 

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

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนนิงาน 

สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

๑ 
๒ 
๓ 
 

 เสนอโครงการเพื่อขอการอนุมัติ 
ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ 
ดำเนินการตามโครงการ 
   -กิจกรรม ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

เม.ย. ๖๕–พ.ค.๖๕ 
พ.ค.๖๕ 

พ.ค.๖๕ –ธ.ค.๖๕ 
 

ร.ร.บ้านทับกี่ นายณภัทร  มีชำนาญ 



๘๙ 
 

 
 
 

๔ 
๕ 

  -กิจกรรม ปรับปรุงห้อง ICT 
  -กิจกรรม  จัดทำส่ือ อินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง CAT 
ประเมินและติดตามผล 
สรุปและรายงานผล 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 

มี.ค.๖๖ 
มี.ค.๖๖ 

 

๕.งบประมาณ      งบประมาณจากเงินอุดหนุน   ๙,๐๐๐    สามารถถ๋ัวจ่ายได้ 
 
ท่ี 

รายการกิจกรรม งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อื่น ๆ 
๑. กิจกรรมซ่อมแซมครุภัณฑ์ ๔๐,๐๐๐ - - ๔๐,๐๐๐ - 
๒ กิจกรรมปรับปรุงห้อง ICT  - -  - 
๓ กิจกรรม  จัดทำส่ือ 

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
CAT 

- - - -  

รวม ๔๐,๐๐๐   ๔๐,๐๐๐  
 

๖.การประเมินโครงการ 

ท่ี 
 

ตัวบ่งชีค้วามสำเร็จ 
 

วิธีการประเมิน 
 

เคร่ืองมือการประเมิน 
 

๑ บุคลกรและนักเรียน ร้อยละ ๘๐  ท่ีเข้า
ใช้งานสืบค้นข้อมูลห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ และห้องสืบค้นข้อมูล 

-นับจำนวนผู้เข้าใช้งานสืบค้น
ข้อมูลห้องปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ และห้องสืบค้น
ข้อมูล 

-บัญชีรายช่ือผู้เข้าใช้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
และห้องสืบค้นข้อมูล 
 

๒ บุคลากรและนักเรียนร้อยละ  ๘๐  มี
ความรู้ด้าน ICT การจัดทำส่ือ ICT 

สำรวจ - การสังเกต 
-แบบสำรวจ 
 

๗.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.  เพิ่มความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลท่ีความเร็ว  ๑๐๐  Mbps  ในการสืบค้นข้อมูลได้เร็วขึ้น 
 ๒.  นักเรียนได้เรียนรู้จากกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายข้ึน 
 ๓.  พัฒนาผู้เรียนให้ได้เรียนรู้ตามศักยภาพของตนเอง 
 ๔.  พัฒนางานด้านเอกสาร  การรับ-ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ได้รวดเร็ว 
 ๕.  ครูได้พัฒนาตนเองในเรื่องการผลิตส่ือการเรียนการสอน  จากการสืบค้นข้อมูล 
 ๖.   ให้บริการข้อมูลข่าวสารสำหรับชุมชนภายนอก 
 

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 
(นายณภัทร  มีชำนาญ) 

ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย  โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 

(ลงช่ือ)                             ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 



๙๐ 
 

 
โครงการ  โรงเรียนสีขาว  รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To  Be  Number  One) 

แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลุ่มงาน   วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายพิเซษฐ์  วิบูลย์คำ, นายนธิวัฒน์  คำทะเนตร,นายณภัทร มีชำนาญ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านทับก่ี 
สนองกลยุทธ์ที ่   ๒  
สนองมาตรฐานที่    ๑ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
 

 ๑.  หลักการและเหตุผล 

จากสภาพการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมได้ส่งผลต่อสถาบันต่าง ๆ  โดยเฉพาะ  สถาบัน
ครอบครัวอย่างรุนแรง  ทำให้มีผลกระทบหลายด้านต่างๆ  ตามมาทำให้เกิดปัญหาสังคม  คือ  ปัญหาการแพร่
ระบาดยาเสพติดในเยาวชน  ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความสำคัญมากที่สุด  และมีสัดส่วนมากที่สุด  มากกว่า
กลุ่มประชากรกลุ่มอื่น ๆ ท้ังนี้  เพราะจำนวนเยาวชนส่วนใหญ่ในประเทศไทย  กว่า  ๙๐ %  อยู่ในสถานศึกษา
ระดับต่าง ๆ    ปัญหาของเยาวชนในสถานศึกษาในปัจจุบัน  มิใช่เป็นปัญหาใดปัญหาหนึ่งเป็นการเฉพาะ  แต่เป็น
ปัญหาร่วมในหลาย ๆ ปัญหา  เยาวชนที่มีพฤติการณ์เส่ียงในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ก็จะมีพฤติการณ์เส่ียงในเรื่องอื่น
เช่นเดียวกัน  เช่น  หนีเรียน  มั่วสุม  ยาเสพติด  ก้าวร้าว  สูบบุหรี่  ดื่มของมึนเมา  ไม่สนใจในการเรียน  ฯลฯ 
ดังนั้น  มาตรการแก้ไขปัญหาของเยาวชนในสถานศึกษา  จึงต้องบูรณาการร่วมกันในหลายปัญหา  ซึ่ งทุกฝ่าย
ต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อให้เกิดผลดีแก่สังคมและประเทศชาติต่อไป  

๒.  วัตถุประสงค ์

     ๒.๑  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดสารเสพติดในสถานศึกษา 
     ๒.๒  เพื่อลดการมั่วสุมและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
     ๒.๓  เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนในชุมชน 
๓. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 ๑.  นักเรียน  ครู  ร้อยละ  ๑๐๐    เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
 ๒.  นักเรียน  ครู  ร้อยละ ๑๐๐   ปลอดจากส่ิงเสพติดให้โทษ 
 ๓.  นักเรียน  ครู  กรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  ร้อยละ  ๘๐  มีความพึงพอใจ 
 เชิงคุณภาพ 

๑. นักเรียนโรงเรียนบ้านทับกี่ ปลอดสารเสพติด  รู้โทษอันตรายจากส่ิงเสพติด  เป็นผู้มีพลานามัยท่ี
สมบูรณ์ มีจิตใจท่ีเข้มแข็ง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และสามารถร่วมเป็นกำลังของสังคม 
ประเทศชาติ ในการต่อต้านยาเสพติดได้ ทุกคน 

 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 
 

๔.กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินการ 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนนิงาน 

สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

๑ ประชุมวางแผนจัดทำโครงการ (P) 

 

พ.ค.๖๕ ร.ร.บ้านทับกี ่ นายพิเชษฐ์ วิบูลย์คำ 

๒ แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ(P) พ.ค.๖๕ ร.ร.บ้านทับกี ่ นายศฤงคาร หลา้กันหา 

๓ ดำเนินงานตามโครงการ(D) สำรวจนักเรียน  
แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มคือ  กลุ่มปลอดยาเสพ
ติด  กลุ่มท่ีมีความเส่ียงต่อการติดยาเสพติด   
และกลุ่มท่ีติดยาเสพติดแล้ว ประสานงาน
ติดต่อกับทางบ้าน  หาข้อมูลต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยของนักเรียน 
ประชุมร่วมมือ หลายฝ่ายโดยผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง  
๓.๑ กิจกรรมให้ความรู้และโทษของส่ิงเสพติด   
ภาคเรียนละ  ๒  ครั้ง 
๓.๒ กิจกรรมการตรวจวัดสารเสพติด 
ปีละ  ๑    ครั้ง 
๓.๓ กิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่
ห่างไกลยาเสพติด 
๓.๔ กิจกรรมอบรมธรรมะพัฒนาจิตใจ 
๓.๕ กิจกรรมกีฬาแอโรบิกแดนซ์ในวันพุธ 
๓.๖ กิจกรรมสวดมนต์เย็นทุกวันศุกร์ 

มิ.ย.๖๕ –
มิ.ย.-ก.ค.

๖๕ 
 
 
 
 
 

มิ.ย.๖๕ 
 

ต.ค.๖๕ 
 

ต.ค.๖๕ 
 

ต.ค.๖๕ 
 

ตลอดปี 
 

 
ร.ร.บ้านทับกี ่
 
 
 
 
 
 
ร.ร.บ้านทับกี ่
 
ร.ร.บ้านทับกี ่

 
ร.ร.บ้านทับกี ่
ศูนย์ปฏิบัติ
ธรรมเวฬุวัน 
วัดเนมิตร
วิปัสนา 

 
นายพิเชษฐ์  วิบูลย์คำ   
นายนิธวัฒน์ คำทะเนตร 
นายณภัทร มีชำนาญ 
จนท.สอ.วังบอนและทับกี่ 
จนท.สภ.ด่านซ้าย 
 

๔ การวัดและประเมินผล(C) มี.ค.๖๖  นายณภัทร  มีชำนาญ 
นายนิธวัฒน์ คำทะเนตร 

๕ รายงานผลโครงการ(A) มี.ค.๖๖  นายณภัทร  มีชำนาญ 
นายนิธวัฒน์  คำทะเนตร 

   

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

ที ่ รายการกิจกรรม งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

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

รวม ๒,๐๐๐     
 
 
 
 



๙๒ 
 

 
 
๖.การวัดและประเมินผล 

ท่ี ตัวบ่งชีค้วามสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือการประเมิน 

๑ นักเรียน  ครู  ร้อยละ  ๑๐๐    เข้าร่วม
โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติด  

-สำรวจ 
-แบบสำรวจ 

-บัญชีรายช่ือผู้เข้าใช้ 
 

๒ นักเรียน  ครู  ร้อยละ ๑๐๐   ปลอดจาก
ส่ิงเสพติดให้โทษ 

สังเกตพฤติกรรม 
สอบถาม 

แบบสอบภาม 
แบบสังเกต 

๓ นักเรียน  ครู  กรรมการสถานศึกษา  
ผู้ปกครอง  ร้อยละ  ๘๐  มีความพึง
พอใจ 

แบบสอบถาม แบบประเมินผล 

 

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

 
(ลงช่ือ)              ผู้เสนอโครงการ            (ลงช่ือ)                 ผู้เสนอโครงการ 
            (นายพิเชษฐ์  วิบูลย์คำ)                                         (นายนิธวัฒน์  คำทะเนตร) 
ตำแหน่ง  ครู  คศ.๓  โรงเรียนบ้านทับกี่             ตำแหน่ง  ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านทับกี่  

(ลงช่ือ)                                                        ผู้เสนอโครงการ 
(นายณภัทร  มีชำนาญ) 

ตำแหน่ง  ครู ผู้ช่วย โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 

(ลงช่ือ)                                         ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 
 
 
 
 
 



๙๓ 
 

 
งาน/โครงการ  โครงการฝึกทักษะการงานอาชีพ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน  งานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายพิเชษฐ์     วิบูลย์คำ 
สนองกลยุทธ์ที ่   ๒  
สนองมาตรฐานที่    ๑ 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา  ๒๕๖๕                                            
 

๑.หลักการและเหตุผล       
            การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  มี
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนทุกขั้นตอน 
ผู้เรียนจะได้ทำกิจกรรมหลากหลาย ท้ังเป็นกลุ่มและเป็นรายบุคคล โดยอาศัยแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นสากลและท้องถิ่น 
โดยผู้สอนมีบทบาทในการวางแผนการเรียนรู้ กระตุ้น แนะนำ ช่วยเหลือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  ให้นักเรียนมี
คุณลักษณะเก่ง  ดี มีสุข  เน้นให้นักเรียนได้มีทักษะจากการปฏิบัติจริง   เพื่อให้นักเรียน  คิดเป็น  ทำเป็น  และ
แก้ปัญหาเป็นด้วยตัวเอง   เข้าใจการทำงาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทำงาน  ทักษะการ
จัดการ   ทักษะกระบวนการการแก้ปัญหา   ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้   มี
คุณธรรม  และลักษณะนิสัยในการใช้ทักษะการแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาการทำงาน ใช้ทักษะ กระบวนการ
แก้ปัญหาในการทำงาน มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าและ
เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ทักษะท่ียั่งยืนในกลุ่มสาระ      การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทาง
การเกษตร  งานช่าง  และงานประดิษฐ์   โรงเรียนบ้านทับกี่ เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล จึง
ต้องใช้กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียน   ได้ปฏิบัติจริงอย่างมีระบบ  มีกระบวนการ  
และหรือนำผลผลิตไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในกิจกรรมการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ   และสามารถนำ
ความรู้และทักษะท่ีได้ไปปรับใช้หรือเช่ือมต่อการประกอบอาชีพในอนาคตการเตรียมตัวเข้าสู่การประกอบอาชีพ
ได้   
 

๒.วัตถุประสงค์   
       ๑.  เพื่อให้นักเรียนในระดับช่วงช้ันท่ี ๒ และช่วงช้ันท่ี ๓   มีความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการในการ
ปฏิบัติงานเกษตรงานช่าง  และงานประดิษฐ์ 
       ๒.  เพื่อให้นักเรียนในระดับช่วงช้ันท่ี ๒ และช่วงช้ัน ๓ มีทักษะในการปฏิบัติงานเกษตร  งานช่าง  และงาน
ประดิษฐ์ 
       ๓.  เพื่อให้นักเรียนท้ังช่วงช้ันท่ี ๒ และ ๓   สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุขและสามารถนำ
ความรู้และทักษะการงานอาชีพไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ 
       ๔.  เพื่อให้นักเรียนท้ังช่วงช้ันท่ี ๒ และ ๓   สามารถทำงานตาม   ความสนใจ  ความรู้   ความสามารถและ
ตามทักษะเฉพาะงาน จนเกิดรายได้ระหว่างเรียนได้ 
 

๓.เป้าหมาย  
       ๑.  นักเรียนในระดับช่วงช้ันท่ี ๒ และช่วงช้ันท่ี ๓  มีความรู้ความสามารถและเกิดทักษะการงานอาชีพ  
ร้อยละ  ๙๐    
       ๒.  นักเรียนในระดับช่วงช้ันท่ี ๒ และช่วงช้ันท่ี ๓  ได้ฝึกการปฏิบัติงานเกษตร  งานช่าง และงานประดิษฐ์  
และเกิดทักษะความรู้ความเข้าใจ  ร้อยละ  ๑๐๐   



๙๔ 
 

       ๓. นักเรียนได้ช้ินงานท่ีมีคุณภาพสามารถจัดการให้เกิดรายได้ระหว่างเรียนและประเมินผลความพึงพอใจ   
ผ่านร้อยละ ๙๐    
 

๔. วิธีการและข้ันตอนการดำเนินงาน 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนนิงาน 

สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

๑ เสนอโครงการเพื่อขอการอนุมัติ เม.ย. ๖๕–พ.ค.๖๕ ร.ร.บ้านทับกี่ นายพิเชษฐ์ วิบูลย์คำ 

๒ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๖๕  นายศฤงคาร หลา้กันหา 

๓ 
 
 
 
 

ดำเนินการตามโครงการ 
   -กิจกรรม เกษตรพืช 
  -กิจกรรม เกษตรสัตว์ 
  -กิจกรรม  งานช่างปูน 
  -กิจกรรมงานช่างไม้ 
 -กิจกรรมช่างไฟฟ้า 
  -กิจกรรม งานช่างโลหะ 
  -กิจกรรมงานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จาก
วัสดุท้องถิ่น 
     ๑.ไม้กวาดทางมะพร้าว 
     ๒.โต๊ะตังเตียง 

พ.ค. –ธ.ค.๖๕ 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 

 
โรงเรียนบ้าน

ทับกี่ 
ศูนย์ฝึกอาชีพ 
แปลงเกษตร
โรงเรียนบ้าน

ทับกี่ 

นายพิเชษฐ์ วิบูลย์คำ  

๔ ประเมินและติดตามผล มี.ค.๖๖  นายพิเชษฐ์ วิบูลย์คำ 

๕ สรุปและรายงานผล มี.ค.๖๖  นายพิเชษฐ์ วิบูลย์คำ 

๕.   งบประมาณ   งบเงินอุดหนุนรายหัว     ๒๕,๐๐๐   บาท   แยกเป็นค่าใช้จ่ายและดำเนินการต่าง ๆ   ดังนี้ 

ที ่ รายการกิจกรรม งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย(ถ๋ัวจ่ายในโครงการ) 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อื่น ๆ 
๑. กิจกรรม เกษตรพืช ๔,๐๐๐  - ๔,๐๐๐ - 
๒ กิจกรรม เกษตรสัตว์ ๔,๐๐๐ - - ๔,๐๐๐ - 
๓ กิจกรรม  งานช่างปูน/ตัดเย็บ ๔,๐๐๐   ๔,๐๐๐  
๔ กิจกรรมงานช่างไม ้ ๔,๐๐๐   ๔,๐๐๐  
๕ กิจกรรมช่างไฟฟ้า      
๖ กิจกรรม งานช่างโลหะ ๔,๐๐๐   ๔,๐๐๐  
๗ งานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น ๕,๐๐๐   ๕,๐๐๐  
๘ ค่าตอบแทนวิทยากร ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐    

รวม ๓๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐  ๒๕,๐๐๐  
 
              
๖. การวัดผลและประเมินผล 
 

ท่ี ตัวบ่งช้ีสภาพความสำเร็จ วิธีวัดผลและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ 
๑ นักเรียนร้อยละ  ๘๐ เข้าร่วม

กิจกรรมงานอาชีพ 
สังเกต , สอบถาม แบบสอบถาม 

๒ นักเรียนร้อยละ  ๘๐  มีผลงานของ
นักเรียน 

สังเกต , ทดสอบคุณภาพ แบบบันทึก 



๙๕ 
 

๓ นักเรียนร้อยละ   ๘๐ มทัีกษะของ
กิจกรรมงานอาชีพ 

ทดสอบ , สอบถาม , สัมภาษณ์ แบบทดสอบ ,แบบสอบถาม 

 

 
๗.ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
          ๑.   นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอนและกระบวนการในงานอาชีพ 

     ๒.   นักเรียนทุกคนได้ทักษะการงานอาชีพจากการได้ฝึกปฏิบัติจริง 
๓. นักเรียนได้ช้ินงานท่ีมีคุณภาพ   ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี   มีความสุข  และสามารถนำความรู้

และทักษะการงานอาชีพไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ 
 
 
      

(ลงช่ือ)       ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      (นายพิเชษฐ์    วิบูลย์คำ) 

ตำแหน่ง ครู คศ.๓  โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 
         (ลงช่ือ)                  ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 
 ตำแหน่ง    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๖ 
 

 
โครงการ    พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
แผนงาน    จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลุ่มงาน    บริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางอัญชลี   แก้วย้อย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  โรงเรียนบ้านทับก่ี 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์ที ่    ๒  
สนองมาตรฐานที่     ๑ 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

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

 ในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย   จิตใจ    สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม
สามารถอยู่กับผู้อื ่นได้อย่างมีความสุข สถานศึกษาเป็นแหล่งสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้คุณภาพและจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒)  
มาตรา ๙ (๓) ได้กำหนดให้มีการจัดทำมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และให้มีการจัดทำระบบประกันคุณภาพเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายท่ีหลักสูตรกำหนด ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาตนเองและให้ชุมชนมีความ
มั่นใจในสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน 
 

๒.วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพทางการศึกษาได้มาตรฐานและผ่านการรองรับมาตรฐาน 

คุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก 
 ๒.  เพื่อสร้างความมั่นใจระหว่างผู้ปกครอง   ชุมชน  สังคม ในการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของ
โรงเรียน 
 

๓.เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 ๑.ครู นักเรียน  ผู้ปกครอง ร้อยละ  ๘๐  มีวามพึงพอใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 เชิงคุณภาพ 
 ๑. ในปีการศึกษา  ๒๕๖๕ โรงเรียนจะดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน
และเตรียมการเข้าสู่การประเมินภายนอกรอบท่ี ๔ ในปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
 ๒. ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านทับกี่จะต้องจัดการศึกษาได้มาตรฐานการศึกษาในทุกด้าน 
โดยเน้นให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 
 
 

๔.กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนนิงาน 

สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

๑ เสนอโครงการเพื่อขอการอนุมัติ (P) เม.ย. ๖๔–พ.ค.๖๕ ร.ร.บ้าน
ทับกี่ 

นางอัญชล ี แก้วยอ้ย 



๙๗ 
 

๒ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๖๔  นางอัญชล ี แก้วยอ้ย 

๓ 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการ
บริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ  
มาตรฐานท่ี ๔ ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในท่ีมี
ประสิทธิผล 

พ.ค.๖๕ 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 

ร.ร.บ้าน
ทับกี่ 

นางสมลักษณ์ วิบูลย์คำ 

นางสาวมยุรี เหมสุทธิ 

นายศฤงคาร  หลา้กันหา 

 

น.ส.อาทิตยา  เจริญทอง 

นางสาวมยุรี เหมสุทธิ 

นางอัญชล ีแก้วยอ้ย 

คณะกรรมการสถานศึกษา  
คณะครูทุกคน 

๔ ประเมินและติดตามผล (C) มี.ค.๖๖  นางอัญชล ี แก้วยอ้ย 

๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข(A) มี.ค.๖๖  นางอัญชล ี แก้วยอ้ย 
 

๕.งบประมาณดำเนินการ   เงินอุดหนุนรายหัว      -    บาท 

ที ่ รายการกิจกรรม งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย(ถ๋ัวจ่ายในโครงการ) 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อื่น ๆ 
๑. ดำเนินการพัฒนาระบบประกัน   -  - 
 รวม      
 

๖.การติดตามประเมินผล 
ท่ี ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดผลประเมินผล เคร่ืองมือวัดผลประเมินผล 
๑ โรงเรียนจัดการศึกษาได้คุณภาพ

มาตรฐานการศึกษา 
วัดตามตัวบ่งช้ีตามมาตรฐาน
การศึกษา 

มาตรฐานการศึกษา 

๒ โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายใน ผ่านมาตรฐานการศึกษาในทุก
ด้าน  ทุกตัวบ่งช้ี 

มาตรฐานการศึกษา 

๓ ครู นักเรียน  ผู้ปกครอง ร้อยละ  ๘๐  มี
วามพึงพอใจในระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 
๗.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. โรงเรียนมีคุณภาพทางการศึกษาได้มาตรฐานและผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  
จากภายหน่วยงานภายนอก 
 ๒. ผู้ปกครอง  ชุมชน   สังคม เกิดความมั่นใจว่าโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา 
 ๓. ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 
ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ   (ลงช่ือ)                            ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นางอัญชลี   แก้วย้อย)                                           (นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 
ตำแหน่ง ครู  คศ.๓  โรงเรียนบ้านทับกี่                      ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
                         



๙๘ 
 

โครงการ    โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
แผนงาน    จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลุ่มงาน    บริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสมลักษณ์  วิบูลย์คำ ,นางสาวมยุรี  เหมสุทธิ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  โรงเรียนบ้านทับก่ี 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์ที ่    ๒  
สนองมาตรฐานที่     ๑ 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

....................................................................................................................................................................... 
๑.หลักการและเหตุผล 
  "โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล" เป็นโครงการที่จะสร้างคุณภาพด้านการศึกษาให้กับ
ประเทศ โดยมีเป้าหมายขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับตำบล ให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำ
ตำบล มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม งานอาชีพ และ
สุขอนามัย ตลอดจนเป็นศูนย์รวมบริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน ท่ีจะช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาแก่นักเรียนในท้องถิ่นชนบท ส่งผลต่อการแก้ปัญหาความ
เหล่ือมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมด้วย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด รัฐ และโรงเรียน  
 โดยวางกรอบการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตอบโจทย์ใน ๖ ระดับ ได้แก่ 

๑) โจทย์ระดับโลก: ส่งเสริมทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ และเตรียมผู้เรียนสู่ยุคดิจิทัล 
๒) โจทย์ระดับประเทศ: ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี, นโยบายประเทศไทย ๔.๐, ศาสตร์พระราชา ท้ังหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน ๒๓ ข้อ และพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลท่ี ๙ และพระ
บรมราโชบายของในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐ ด้านการศึกษา ๔ ข้อ คือ มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตท่ี
มั่นคง มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองท่ีดี 
๓) โจทย์ระดับภาคของประเทศไทย: ค้นหาส่ิงท่ีต้องพัฒนา จุดแข็งจุดอ่อน  
๔) โจทย์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด: การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อตอบโจทย์ผู้เรียนในระยะยาว  
๕) โจทย์การพัฒนาตามบริบทอำเภอ/ตำบล/ทอ้งถ่ิน: การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นท่ี สร้างความสุขสู่
ชุมชน 
๖) โจทย์การพัฒนานักเรียนตามความแตกต่างและศักยภาพเป็นรายบุคคล: ส่งเสริมการศึกษาตามความถนัด
ของนักเรียน ช้ีแนะให้คำแนะนำในส่ิงท่ีเด็กถนัดและทำได้ดี 
๒.วัตถุประสงค ์

๑.เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็น”โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล”ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีความ
พร้อมในการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม งานอาชีพ และการพัฒนาสุขภาพอนามัย สามารถให้บริการ
การศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน 

๒..เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการมีส่วนร่วม ระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ  
๓.เพื่อพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานของโรงเรียนให้มีความเหมาะสม 

๓.เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

๑. ครู นักเรียน  ผู้ปกครอง ร้อยละ  ๘๐  มีความพึงพอใจในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติ (Nt,O-net)  เพิ่มขึ้นร้อยละ  ๓ 
๒.เชิงคุณภาพ 



๙๙ 
 

๑. นักเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษามีพัฒนาการในทุกด้าน และมีทักษะทางด้านวิชาการ ทักษะ
ชีวิต-ทักษะการทำงาน ทักษะอาชีพความรู้เฉพาะทาง  ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 
 

๔.กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนนิงาน 

สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

๑ เสนอโครงการเพื่อขอการอนุมัติ (P) เม.ย. –พ.ค.๖๕ ร.ร.บ้านทับกี่ นางสมลักษณ์  วิบูลย์คำ 

๒ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๖๕  นางสมลักษณ์  วิบูลย์คำ 

๓ ดำเนินการตามโครงการ(D) 
๑)  พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

พ.ค.๖๕-มี.ค.๖๖ 
ตลอดปีการศึกษา 

ร.ร.บ้านทับกี่ นางสมลักษณ์  วิบูลย์คำ 
นางสาวมยุรี เหมสุทธิ 

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

 
พ.ค.๖๕-มี.ค.๖๖ 

ร.ร.บ้านทับกี่  
นายศฤงคาร หล้ากันหา 

นางอัญชลี แก้วย้อย 
นางสมลักษณ์  วิบูลย์คำ 
นายศฤงคาร หล้ากันหา 

ครูทุกคน 

๓.การสร้างเครือข่ายและการมีส่วน
ร่วม 

พ.ค.๖๕-มี.ค.๖๖ ร.ร.บ้านทับกี่ นายศฤงคาร หล้ากันหา 
ครูทุกคน 

 ๔.หนึ่งนวัตกรรม ๑ โรงเรียนคุณภาพ   นางสาวมยุรี  เหมสุทธิ 

๔ ประเมินและติดตามผล (C) มี.ค.๖๖  นางสมลักษณ์  วิบูลย์คำ 
นางสาวมยุรี  เหมสุทธิ 

๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข(A) มี.ค.๖๖  นางสมลักษณ์  วิบูลย์คำ 
 

๕.งบประมาณดำเนินการ   เงินอุดหนุนรายหัว   ๑๒,๕๐๐  บาท  และเงินนอกงบประมาณ  (บริจาค)  จำนวน
๑๕๐,๐๐๐   บาท    รวม      

ที ่ รายการกิจกรรม งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย(ถ๋ัวจ่ายในโครงการ) 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อื่น ๆ 
๑. พัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

-ปรับปรุงห้องน้ำ,ห้องปฏิบัติการ 
  -  - 

๒  ส่งเสริมด้านการจัดการศึกษา ๑๒,๕๐๐   ๑๒,๕๐๐  
๓ การสร้างเครือข่ายและการมี

ส่วนร่วม 

     

 รวม ๑๒,๕๐๐   ๑๒,๕๐๐  
๖.การติดตามประเมินผล 
 

ท่ี ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดผลประเมินผล เคร่ืองมือวัดผลประเมินผล 
๑ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม   แบบสอบถาม  สังเกต มาตรฐานการศึกษา 
๒ นักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ คิด

เลขเป็น ส่ือสารทางภาษาได้หลากหลาย   
แบบสอบถาม แบบทดสอบ มาตรฐานการศึกษา 

๓ ส่ือสารทางภาษาได้หลากหลาย   การสอบถาม  แบบทดสอบ 



๑๐๐ 
 

๔ นักเรียนรู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้
เกิดประโยชน์ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

๕ นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ แบบสอบถาม แบบสอบถาม 
 

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

(ลงช่ือ)    ผู้เสนอโครงการ 
(นางสมลักษณ์   วิบูลย์คำ) 

    ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๓ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 

(ลงช่ือ)    ผู้เสนอโครงการ 
       (นางสาวมยุรี  เหมสุทธิ) 

    ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๒ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 
 

(ลงช่ือ)                  ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๑ 
 

 
 

โครงการ            โรงเรียนคุณธรรม เสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษาปี ๖๕ และอบรมปฏิบัติธรรม  
แผนงาน           บริหารท่ัวไป 
กลุ่มงาน           บริหารท่ัวไป (แผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัย) 
SP ๒  ข้อ  ๔         โครงการพัฒนาคุณธรรมและสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยเพือ่พัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืน
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด      มาตรฐานที่  ๑  ข้อ  ๑.๒   
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสมลักษณ์   วิบูลย์คำ, นางสาวภัทรนิชา  แก้วเสน,นายณภัทร   มีชำนาญ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนบ้านทับก่ี  
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง  
สนองกลยุทธ์ที ่   ๒  
ระยะดำเนินการ      ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.หลักการและเหตุผล 
 สังคมในปัจจุบันได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกือบทุกด้าน ทั้งในด้านสังคมวัฒนธรรม  เศรษฐกิจ   
การเมือง  และที่สำคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมไทย  และการพัฒนาการศึกษาของไทยเป็น
อย่างมาก  การจัดการศึกษาในปัจจุบันจึงจำเป็นต้องเตรียมคนให้พร้อมท่ีจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒    มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคนไทย  ให้เป็นมนุษย์
ที่สมบรูณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การที่จะพัฒนาคนให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของการศึกษานั้น  
จำเป็นที่จะต้องพัฒนาที่จิตใจก่อน เพราะเมื่อจิตใจของทุกคนพัฒนา เข้าถึงความละเอียด ลึกซึ้งข้างใน  (มี
คุณธรรม)  แล้ว ศักยภาพภายในก็จะแสดงออกมาสู่ภายนอก  ส่งผลให้พฤติกรรม(จริยธรรม)ต่างๆดีขึ้ นมา
ตามลำดับ  ทั้งในเรื่องของการดำรงชีวิตในปัจจุบัน และการศึกษาทำให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุขอยู่
ตลอดเวลา  โดยเฉพาะนักเรียนที่มีอายุระหว่าง ๑๐-๑๒   ปี  ซึ ่งเป็นวัยท่ีกำลังจะเข้าสู ่วัยรุ ่น ซึ ่งเป็นวัยที่มี
ความคิดเป็นของตัวเองมากท่ีสุด ดังนั้น ถ้าผู้ปกครอง พ่อแม่ หรือครูอาจารย์ท่ีดูแลอยู่อย่างใกล้ชิดได้มีเวลาให้เขา
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมซึ่งเป็นพื้นฐานท่ีดี และส่ิงท่ีเขาได้สัมผัสจากประสบการณ์
จริง  จะทำให้พื้นฐานเหล่านี้ติดตัวเขาไปตลอดชีวิต   

โรงเรียนบ้านทับกี่  โดยคณะครูช่วงชั้นที่ ๒  ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก  จึงได้
จัดทำโครงการฝึกอบรมพัฒนาจิต  ขึ้นมาเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต  
รู้จักพึงตนเองและพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา  รู้จักนำพระธรรมคำส่ังสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้า มา
ปฏิบัติและปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และการเรียนได้อย่างเหมาะสม ดังกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้   

 

๑. กิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาจิต  (ท่ีวัดป่าเณรมิตรวิปัสสนา อ. ด่านซ้ายหรือตามความเหมาะสม) 
๒. กิจกรรมอบรมคุณธรรมประจำวันศุกร ์
๓. กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทุกวันพระ 
๔. กิจกรรมติดป้ายพุทธสุภาษิตภายใน  อาคารเรียน  และบริเวณโรงเรียน 
 

           กิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ล้วนเป็นกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมให้นักเรียน เป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรมภายใน
จิตใจ  และมีจริยธรรมท่ีดีงามในการดำเนินชีวิต  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขอยู่ตลอดเวลา 
๒.วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมท่ีดีงามในการดำรงชีวิต 



๑๐๒ 
 

๒. เพื่อให้นักเรียนรู้จักตนเอง พึ่งตนเอง พัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลท่ี เก่ง ดี และมีความสุขอยู่
ตลอดเวลา 

๓. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักน้อมนำธรรมะมาปฏิบัติและปรับใช้ในการเรียนและการดำเนิน
ชีวิตประจำวันให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 

๓.เป้าหมาย 
 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑–๖  และมัธยมศึกษา  โรงเรียนบ้านทับกี่  ตำบลอิปุ่ม  อำเภอด่านซ้าย  
จังหวัดเลย    จำนวนท้ังหมด  ๑๙๘  คนโดยแบ่งตามกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
          ๑. กิจกรรมการฝึกอบรมปฏิบัติธรรม พัฒนาจิต(ท่ีศูนย์ปฏิบัติธรรมเวฬุวรรณ,หรือตามความเหมาะสม) 

- นักเรียนกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนระดับช่วงช้ันท่ี ๒และท่ี๓ (ช้ันป.๔–๖และม.๓)จำนวน๑๒๒ คน  
          ๒. กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

- นักเรียนกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนระดับช่วงช้ันท่ี ๒ (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕–๖)จำนวน ๓๒  คน 
          ๓. กิจกรรมอบรมคุณธรรม(ไหว้พระสวดมนต์- แผ่เมตตา)ประจำสั 

- นักเรียนกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนระดับช่วงช้ันท่ี ๑-๓  (ป.๑ - ม.๓ )  จำนวน    ๑๙๘    คน 
          ๔. กิจกรรมฝึกพัฒนาแผ่เมตตาหน้าเสาธง และหน้าห้องเรียน 

- นักเรียนกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนโรงเรียนบ้านทับกี่ท้ังหมด   จำนวน    ๑๙๘       คน 
          ๕. กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 

- นักเรียนกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนระดับช่วงช้ันท่ี ๑-๓ ( ป. ๑- ม.๓ )     จำนวน  ๑๙๘    คน 
          ๖. กิจกรรมปริศนาคำถามธรรมะห้องประชาสัมพันธ์ 

- นักเรียนกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนระดับช่วงช้ันท่ี ๑-๓ (ป. ๑- ม.๓)     จำนวน   ๑๙๘      คน 
          ๗. กิจกรรมติดป้ายพุทธสุภาษิตภายในบริเวณโรงเรียน 

- นักเรียนกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนระดับช่วงช้ันท่ี ๒-๓      จำนวน ๑๓๔ คน 
   และนักการภารโรงโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 

๔.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนนิงาน 

สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

๑ เสนอโครงการเพื่อขอการอนุมัติ (P) เม.ย. ๖๕–พ.ค.๖๕ ร.ร.บ้านทับกี่ นางสมลักษณ์ วบูิลย์คำ 

๒ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๖๕  นางสมลักษณ์ วบูิลย์คำ 

๓ 
 
 
 
 

ดำเนินการตามโครงการ(D) 
๑. กิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาจิต 
๒. กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
๓. กิจกรรมอบรมคุณธรรม(ไหว้พระ
สวดมนต์- แผ่เมตตา)ประจำสัปดาห์ 
๔. กิจกรรมฝึกพัฒนาแผ่เมตตาหน้า
เสาธง และหน้าห้องเรียน 
๕. กิจกรรมวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
๖. กิจกรรมปริศนาคำถามธรรมะห้อง
ประชาสัมพันธ์ 

พ.ค.๖๕ 
ต.ค.๖๕ 

ตลอดปีการศึกษา 
ทุกวันศุกร์ 

 
 
 
 

 
วัดเนรมิตร
วิปัสสนา 
ร.ร.บ้านทับกี่ 

นางสมลักษณ์ วบูิลย์คำ 

นายณภัทร  มีชำนาญ 

นางสาวภัทรนิชา  แก้วเสน 
ครูประจำช้ันทุกช้ัน 



๑๐๓ 
 

๗. กิจกรรมติดป้ายพุทธสุภาษิตภายใน
บริเวณโรงเรียน 
๘.กิจกรรมโครงงานคณุธรรม 

๔ ประเมินและติดตามผล (C) มี.ค.๖๖  นางสมลักษณ์ วบูิลย์คำ 

นายณภัทร มีชำนาญ 

๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข(A) มี.ค.๖๖  นางสมลักษณ์ วบูิลย์คำ 

นายณภัทร มีชำนาญ 

 

๖.งบประมาณ งบฯอุดหนุน   จำนวน   ใช้เงินอุดหนุน จำนวน  ๒๓,๕๐๐    นักเรียน   ๒๒๓   คน เงินนอก
งบประมาณ            บาท 

ที ่ รายการกิจกรรม งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย(ถ๋ัวจ่ายในโครงการ) 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อื่น ๆ 
๑. กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาจิต 

-ค่าอาหารนักเรียน/ 
-ค่าบำรุงสถานที่(น้ำ / ไฟ / ท่ีพัก 
/ วิทยากร)                  
-วัสดุ  เกียรติบัตร 
-ค่าเดินทาง 

 
๑๓,๕๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 

 
 

๕,๐๐๐ 

 
๑๓,๕๐๐ 

 

- 

๒ กิจกรรมติดป้ายพุทธสุภาษิต
ภายในบริเวณโรงเรียน 
-วัสดุจัดทำป้าย 

 
๕,๐๐๐ 

   
๕,๐๐๐ 

 

 รวม ๒๓,๕๐๐  ๕,๐๐๐ ๑๘,๕๐๐  
  

๗.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

 เนื่องจากนักเรียนท่ีได้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโครงการนี้ ซึง่กิจกรรมหลักก็คือกิจกรรมการ
พัฒนาจิตซึ่งเป็นนักเรียนท่ีกำลังศึกษาอยู่ในช่วงช้ันท่ี ๑,๒,๓    ซึ่งเป็นวัยที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่นและเป็นวัยที่พัฒนา
จิตได้ดีมีการเช่ือฟัง  ยิ่งถ้าได้ปฏิบัติในสถานท่ีจริงยิ่งจะทำให้พวกเขายอมรับได้ง่ายและจะจำส่ิงท่ีดีๆท่ีเขาได้รับ
นำไปใช้ตลอดชีวิตและจะส่งผลต่อการเรียนท่ีดีในระดับช้ันต่อไปด้วย ซึ่งเขาจะเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรมท่ีดี
งามในการดำรงชีวิต  รู้จักตนเอง  เข้าใจตนเองมากยิ่งขึ้น มีจิตใจท่ีเข้มแข็ง รู้ว่าอะไรผิด อะไรถูก  อะไรควร 
อะไรไม่ควร  รู้จักพัฒนาตนเองให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุขอยู่ตลอดเวลา รู้จักเสียสละ และมีความอดทน
มากยิ่งขึ้น มีความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในส่ิงท่ีถูกต้องเหมาะสมรู้จักบทบาท และหน้าท่ีของ
ตนเอง  มีความเข้าใจผู้อื่น  ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นในสังคม มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ต่อผู้อื่น นอกจากนี้ยังรู้จัก
น้อมนำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปฏิบัติและประยุกต์ใช้กับการเรียนและการดำรงชีวิตได้
อย่างมีความสุข 
ลงช่ือ                         ผู้เสนอโครงการ/หัวหนา้โครงการ ลงช่ือ                             ผู้เสนอโครงการ/ 
         (นางสมลักษณ์   วิบูลย์คำ)                                     (นางสาวภัทรนิชา  แก้วเสน) 
            ครู โรงเรียนบ้านทับกี่                                    ครูพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านทับกี่           
(ลงช่ือ)                         ผู้เสนอโครงการ/กรรมการ     (ลงช่ือ)                                 ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายณภัทร  มีชำนาญ)           (นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 
ครูผู้ช่วย  โรงเรียนบ้านทับกี่                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 

 
 



๑๐๔ 
 

 
งาน/โครงการ  นิเทศภายใน 
แผนงาน  วิชาการ 
ลักษณะงาน/โครงการ โครงการต่อเนื่อง 
หัวหน้างาน  นายศฤงคาร   หล้ากันหา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านทับก่ี 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา   ๒๕๖๕ 
สอดคล้องกับกลยุทธ จุดเน้น    ที่  ๔,๕     
สอดคล้องกับมาตรฐานที่   ๒  

๑. หลักการและเหตุผล 
การนิเทศภายในเป็นกระบวนการดาเนินภายในโรงเรียน ซึ่งบุคลากรในโรงเรียนทุกคนต้องร่วมมือกนั  

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

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพื่อให้ครูในโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน หรือกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีโอกาสเข้าร่วมกับครู
ในโรงเรียน มีโอกาสกำกับ ติดตาม และนิเทศงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีกำหนดขึ้น 
 ๒.๒   เพื่อให้บุคลากรภายในโรงเรียนเข้าใจในหลักการและแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและ 
 สามารถนิเทศกันเองได้ 
 ๒.๓   เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานอื่น ๆ บรรลุตามเป้าหมาย 
 ๒.๔   เพื่อการดำเนินการด้านการเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุด 
๓.  เป้าหมาย 
 ๒.๑  ผู้บริหาร  ครูวิชาการ  คณะครู  กำกับ  ติดตาม  นิเทศกันเอง  อย่างน้อยสัปดาห์ละ  ๒  ครั้ง 
  ๒.๒  ผู้บริหาร  ครูวิชาการ  คณะครู ร้อยละ  ๘๐  มีความพึงพอใจ 
๔.  ขั้นตอนและการดำเนินงาน 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนนิงาน 

สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

๑ เสนอโครงการเพื่อขอการอนุมัติ (P) พ.ค.๖๕ ร.ร.บ้านทับกี่ นายศฤงคาร  หลา้กันหา 

๒ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๖๕ ร.ร.บ้านทับกี่ นายศฤงคาร  หลา้กันหา 

๓ ดำเนินโครงการ (D) 
-กิจกรรมเยี่ยมช้ันเรียน 
-การสัมมนาย่อยทางวิชาการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้  
-กิจกรรมประชุมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อสะท้อนผล/
เสนอแนะ เดือนละ ๒  ครั้ง 

 
ตลอดปีการศึกษา 

๒๕๖๕ 

ร.ร.บ้านทับกี่ 
 

นายศฤงคาร  หลา้กันหา 

นางอัญชลี  แก้วย้อย 

นางสาวมยุรี เหมสุทธิ 

นางสมลักษณ์  วบูิลย์คำ 

 

 

 

๔ ประเมินและติดตามผล (C) มี.ค.๖๖  นายศฤงคาร  หลา้กันหา 

๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข(A) มี.ค.๖๖  นายศฤงคาร  หลา้กันหา 

 



๑๐๕ 
 

๕. งบประมาณ       หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ค่าเอกสารแบบประเมิน   ประมาณ   -     บาท 
 

 กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ท่ีใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

๑.   ค่าวัสดุ   ในการจัดทำเครื่องมือ กระดาษ  -   - 
๒.การสัมมนาย่อยทางวิชาการแลกเปล่ียน
เรียนรู ้

-   - 

รวม - ****ถัวจ่ายทุกรายการ 

 
๖.  การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
กิจกรรมเยี่ยมช้ันเรียน 
-การสัมมนาย่อยทางวิชาการแลกเปล่ียน
เรียนรู้  
-กิจกรรมประชุมครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

สอบถาม ตรวจสอบ 
 

สังเกต ดูผลสัมฤทธิ์ 

- แบบสอบถาม 
 

-  แบบสังเกต 

 
๗.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๗.๑ ผู้บริหารมองเห็นความสำคัญของการนิเทศ 
๗.๒ คณะครูปฏิบัติงานการสอนเป็นท่ีน่าพอใจ 
๗.๓ ครูมีความรู้ความชำนาญและความเข้าใจในงานท่ีเคยปฏิบัติเพิ่มเติม 
 

(ลงช่ือ)    ผู้เสนอโครงการ 
(นายศฤงคาร  หล้ากันหา) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 

ลงช่ือ             ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๖ 
 

โครงการ                การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจ 
  พอเพียงตามแนวพระราชดำริ 
แผนงาน                บริหารท่ัวไป 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านทับก่ี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพิเชษฐ์  วิบูลย์คำ ,น.ส.มุจลินทร์ ศรีจริยา,นส.อาทิตยา เจริญทอง 

นางสาวณัฐฐาภรณ์ กุลแจ่ม, นายนิธวัฒน์  คำทะเนตร                                     
,นางสมลักษณ์ วิบูลย์คำ,นางสาวแพรวพรรณ  พิมพ์เสนา, 

                                             นางสาวภัทรนิชา แก้วเสน, นายสักรินทร์ แปงใจ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
สอดคล้องกับกลยุทธ ๒       จุดเน้นที่  ๔   สอดคล้องกับมาตรฐาน ร.ร. ที่       ๑  
............................................................................................................................................................................ 
๑. หลักการและเหตุผล  
 โรงเรียนบ้านทับกี่ ได้รับจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันให้กับนักเรียนท่ีมีปัญหาภาวะทุพ
โภชนาการ  และนักเรียนยังขาดแคลนอาหารกลางวัน   ซึ่งยังไม่เพียงพอเพราะราคาอาหารมีราคาท่ีสูงขึ้น   
ดังนั้นโรงเรียนจึงต้องส่งเสริมโครงการเกษตรยั่งยนืเพื่ออาหารกลางวันเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในกิจกรรมการ
เรียนการสอน  และยังส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ในการทำมาเล้ียงชีพได้ และยังได้
วัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันได้เพียงพอ 
๒. วัตถุประสงค์ 
       ๒.๑  ผลลัพธ์ ( Outcomes ) 

               เพื่อให้ผู้เรียนนำองค์ความรู้การปลูกพืชผักสวนครัวชนิดต่างๆ     การเล้ียงสัตว์   การเพาะเห็ด  ไป
ปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน     และสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพในท้องถิ่นได้ 
       ๒.๒  ผลผลิต ( Outputs ) 

                ๑.   เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปลูกพืชผักสวนครัวทุกชนิดได้ 

                ๒.  เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติได้จริง  และสามารถนำไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้ 

                ๓.  เพื่อนำผลผลิตสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน และท่ีเหลือจำหน่ายเป็นทุนหมุนเวียนได้ 

๓.  เป้าหมาย 
          ๓.๑  เชิงปริมาณ  
                  ๑. ผู้เรียนต้ังแต่ช้ัน ป. ๑  –  ม.๓  จำนวน    ๑๙๕ คน  ได้ร่วมกิจกรรมทุกคน 
    ๒. นักเรียน ครู  กรรมการสถานศึกษา   ร้อยละ   ๘๐  มีความพึงพอใจ 
          ๓.๒  เชิงคุณภาพ    
                         ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปลูกพืชผักสวนครัว  สามารถนำไปประกอบอาชีพ  

ในท้องถิ่นได้  ตลอดจนนำผลผลิตสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน และท่ีเหลือจำหน่ายเป็นทุนหมุนเวียน      

 

 

 

 



๑๐๗ 
 

       

๔. กิจกรรมและการดำเนินการ 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

๑ เสนอโครงการเพื่อขอการอนุมัติ (P) พ.ค.๖๕ ร.ร.บ้านทับกี่ นายพิเชษฐ์  วิบูลย์คำ 
 

๒ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๖๕ ร.ร.บ้านทับกี่ นายพิเชษฐ์  วิบูลย์คำ 
๓ ดำเนินโครงการ (D) 

ฐานท่ี ๑ ธนาคารโรงเรียน(BP) 
พอใจ พอเพียงพอออม 
ฐานท่ี ๒ ห้องสมุดมีชีวิต 
ฐานท่ี ๓ ศูนย์อาเซี่ยนประเทศสิงคโปร์ 
ฐานท่ี ๔ ศูนย์อาชีพ 
-กิจกรรมตัดผมชาย 
-กิจกกรมแต่งผมและเสริมสวย 
-กิจกรรมการเล้ียงปลาดุก 
-กิจกรรมการเล้ียงกบ  
-กิจกรรมการเล้ียงไก่พันธุไ์ข ่ 
-กิจกรรมการเพาะเห็ด 
-กิจกรรมงานประดิษฐ์/งานช่าง 
-กิจกรรมเล้ียงไก่พันธุเนื้อ 
-กิจกรรมหมูป่า 
-กิจกรรมการเรียนการสอนตาม
แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แทรกในบทเรียน 

 
ตลอดปีการศึกษา 

๒๕๖๕ 

ร.ร.บ้านทับกี่ 
 

 
นางสมลักษณ์ วิบูลย์คำ 

 
น.ส.มุจลินทร์ ศรีจริยา 
นายณภัทร  มีชำนาญ 
นายพิเชษฐ์  วิบูลย์คำ 
นายณภัทร มีชำนาญ 

น.ส.ภัทรนิชา  แก้วเสน 
นายสักรินทร์ แปงใจ 

นายนิธวัฒน์ คำทะเนตร 
นายพิเชษฐ์ วิบูลย์คำ 

น.ส.จุฑาเพชร  ศัลยพงษ์ 
นายพิเชษฐ์ วิบูลย์คำ 

นายนิธวัฒน์ คำทะเนตร 
นายณภัทร มีชำนาญ 
คณะครูทุกคนตามฐาน 

๔ ประเมินและติดตามผล (C) มี.ค.๖๖  นางสมลักษณ์ วิบูลย์คำ 
๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข(A) มี.ค.๖๖  นางสมลักษณ์ วิบูลย์คำ 

 

 

 

 

 

 



๑๐๘ 
 

๕.  งบประมาณท่ีใช้     เงินอุดหนุนรายหัว ๓๗,๘๐๐ บาท เงินอุดหนุนจาก อบต.อิปุ่ม   ๑๐,๐๐๐   บาทเงินทุน
หมุนเวียนอาหารกลางวัน    ๑๐,๐๐๐   บาท รวมท้ังส้ิน   ๕๗,๘๐๐   บาท    รายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ   “สามารถถัวจ่ายได้” 

กิจกรรม 

งบประมาณ 

รวม เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

ค่าวัสดุ อื่นๆ ค่าวัสดุ อื่นๆ 

ฐานท่ี ๑ ธนาคารโรงเรียน(BP) 
พอใจ พอเพียงพอออม 
ฐานท่ี ๒ ห้องสมุดมีชีวิต 
ฐานท่ี ๓ ศูนย์อาเซี่ยนประเทศสิงคโปร์ 
ฐานท่ี ๔ ศูนย์อาชีพ 
-กิจกรรมตัดผมชาย 
-กิจกรรมแต่งผมและเสริมสวย 
-กิจกรรมการเล้ียงปลาดุก 
-กิจกรรมการเล้ียงกบ  
-กิจกรรมการเล้ียงไก่พันธุไ์ข่  
-กิจกรรมการเพาะเห็ด 
-กิจกรรมงานประดิษฐ์/งานช่าง 
-กิจกรรมเล้ียงไก่พันธุ์เนื้อ 
-กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแทรกในบทเรียน 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
- 

๕,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
- 
 
- 

 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 

รวมทั้งส้ิน ๕๗,๐๐๐ - - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๙ 
 

๖.   การประเมินผล 

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต ( Outputs ) 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ปลูกพืชผักสวนครัว และ 

    นำไปประกอบเป็นอาชีพในท้องถิ่นได้               

๒. ได้ผลผลิตท่ีใช้เป็นอาหารร้อยละ ๘๐ และผลผลิต      

      ไว้จำหน่ายร้อยละ ๒๐ 

ผลลัพธ์ ( Outcomes ) 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ นำองค์ความรู้การปลูกพืชผักสวนครัว
ชนิดต่างๆไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน  และสามารถ
นำไปประกอบเป็นอาชีพในท้องถิ่นได้ 

 
๑.  สังเกต 

 

๒.  ดูผลงาน 

 

 

    สำรวจ / 
    สอบถาม 
  

 
๑. แบบสังเกต 

 
๒. แบบประเมินผลการ 
      ปฏิบัติงาน 
 
 
     แบบสำรวจ /  
     แบบสอบถาม 

 

 ๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                          

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ปลูกพืชผักสวนครัว และ    นำไปประกอบเป็นอาชีพในท้องถิ่นได้               

๒. ได้ผลผลิตท่ีใช้เป็นอาหารร้อยละ ๘๐ และผลผลิตไว้จำหน่ายร้อยละ ๒๐ 

 ๓.ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ นำองค์ความรู้การปลูกพืชผักสวนครัวชนิดต่างๆไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน  
และสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพในท้องถิ่นได้ 

ลงช่ือ.............................................ผู้เสนอโครงการ    ลงช่ือ.............................................ผู้เสนอโครงการ         
     ( นายพิเชษฐ์   วิบูลย์คำ)                                     (นายสักรินทร์  แปงใจ)                      
    ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านทับกี่                              ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
ลงช่ือ.............................................ผู้เสนอโครงการ        ลงช่ือ.............................................ผู้เสนอโครงการ 
        (นางสาวมุจลินทร์ ศรีจริยา)    (นางสาวจุฑาเพชร ศัลยพงษ์) 
       ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านทับกี่  ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านทับกี ่
 ลงช่ือ.............................................ผู้เสนอโครงการ        ลงช่ือ.........................................ผู้เสนอโครงการ 
       (นายนิธวัฒน์  คำทะเนตร)                                     (นายณภัทร  มีชำนาญ) 
      ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านทับกี่                                ครูโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 

ลงช่ือ.............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                            (นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 

                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 



๑๑๐ 
 

 

โครงการ   ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้
แผนงาน  บริหารท่ัวไป  /งานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายนิธวัฒน์   คำทะเนตร,นางเสาวลักษณ์  สมเงิน 
ลักษณะ โครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     โรงเรียนบ้านทับก่ี 
สอดคล้องกับกลยุทธ จุดเน้น    ที่  ๓    
สอดคล้องกับมาตรฐาน ร.ร. ที่      ๑ 
…….…………………………………………………………………………………………………………. 

๑. หลักการและเหตุผล 
 จากนโยบายการปรับเวลาเรียนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ลดช่ัวโมงเรียนของเด็กลง 
โดยเรียนภาควิชาการในสาระหลักเพียงแค่เวลา ๑๔ นาฬิกา จากนั้นให้เด็กทำกิจกรรมนอกห้องเรียน เพื่อ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในทุกด้าน ในรูปแบบของกิจกรรมเสริมหลักสูตร และการเรียนรู้แบบบูรณาการ มี
ประเด็นซึ่งควรแก่การอธิบาย แนวปฏิบัติ เพื่อสาธารณชนรับทราบ ดังนี้ 
การปรับเวลาเรียน ให้เรียนสาระการเรียนรู้หลักเพียงแค่ ๑๔ นาฬิกา ไม่ได้มีความประสงค์ให้ยุติการเรียนการ
สอน แล้วนักเรียนกลับบ้านแต่เป็นเพียงการสอนวิชาหลัก เช่น ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา ในช่วงเช้าจนถึง ๑๔ นาฬิกา และหลังจากนั้นจะเป็นการเรียนรู้นอกหอ้งเรียนได้แก่ 
การเรียนกลุ่มสาระ ท่ีเหลือ คือ สุขศึกษาและพลศึกษา การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี และวิชาศิลปะและ
นาฎศิลป์ ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการและกิจกรรมกลุ่ม อันจะทำให้เด็กลดความเคร่งเครียด จากการเรียน
เนื้อหามาเป็นกิจกรรมท่ีสนุกสนาน รวมทั้งเสริมสร้างทักษะทุกด้าน คือ  ด้านสติปัญญา (Head) ด้านทัศนคติ 
(Heart) ด้านเรียนรู้และปฏิบัติจริง (Hands) และด้านสุขภาพ (Health) 

การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นกรอบวิสัยทัศน์ ด้านการศึกษา เพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมเข้าสู่ การ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ของไทยนั้น สอดคล้องกับของหลายประเทศท่ีเป็นผู้นำด้านการศึกษาของโลก ท่ี เห็น
พ้องกันกับแนวคิดสำคัญในศตวรรษท่ี ๒๑ เรื่องของจิตสำนึกต่อโลก ความรู้พื้นฐานการประกอบ สัมมาอาชีพ 
ความรู้พื้นฐานด้านพลเมือง สุขภาพ และส่ิงแวดล้อม และทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑๑ อันได้แก่ ทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี ทักษะการทำงาน ทักษะ ชีวิตท่ีใช้ได้จริง (กับ
ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน รัฐ และประเทศชาติ) 
         



๑๑๑ 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อขับเคล่ือนการนำหลักสูตรสถานศึกษา ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักการ ของ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 ๒. เพื่อให้สามารถบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้ม ีคุณภาพตาม

มาตรฐานการเรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตาม ความสนใจและ
ถนัดของนักเรียนแต่ละบุคคล  

๓. เพื่อให้บริหารจัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้อย่างเหมาะสม ท้ัง
ด้านวิชาการ ด้านปฏิบัติ นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจและถนัดของแต่ละบุคคล  

๔. เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนา ตนเอง
ตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้  

๕. เพื่อให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัด การศึกษา
ของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
 ๓. เป้าหมาย 

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

๔. การดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ 

๑ เสนอโครงการเพื่อขอการอนุมัติ (P) พ.ค.๖๕ ร.ร.บ้านทับกี่ นายนิธวัฒน์  คำทะเนตร 
๒ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๖๕ ร.ร.บ้านทับกี่ นายนิธวัฒน์  คำทะเนตร 
๓ ดำเนินโครงการ (D) 

๑)กิจกรรมงานอาชีพ 
๒) กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรม 
๓) กิจกรรมกีฬา 
๔) กิจกรรมลูกเสือ 
๕) กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 
     

พ.ค.๖๕ ร.ร.บ้านทับกี่ นายนิธวัฒน์  คำทะเนตร 
ครูทุกคน 

๔ ประเมินและติดตามผล (C) มี.ค.๖๖ ร.ร.บ้านทับกี่ นายนิธวัฒน์  คำทะเนตร 
๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข(A) มี.ค.๖๖ ร.ร.บ้านทับกี่ นายนิธวัฒน์  คำทะเนตร 

  
 



๑๑๒ 
 

๑.  โครงการสนับสนุนจากเงินอุดหนุน       จำนวน  ๑๐,๐๐๐   บาท  

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตาม 
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 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

๑.  นักเรียนมีพัฒนาการ Head  Heart  
Hand  Health 
๒.  ผู้เรียนสามารถคิดออกแบบทำกิจกรรม
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
๓.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและ
มีความพึงพอใจ  ร้อยละ ๘๐ 

๑.ตรวจสอบ 
๒.การเก็บรวบรวมหลักฐาน 
๓.สรุปรายงาน 

๑.แบบสำรวจรายการ 
๒.แบบบันทึกการใช้ 
๓.  แบบสอบถามความ
คิดเห็น 

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

(ลงช่ือ)    ผู้เสนอโครงการ 
(นายนิธวัฒน์   คำทะเนตร) 
คร ูคศ.๑ โรงเรียนบ้านทับกี่ 

 
 (ลงช่ือ)                         ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 

 
 
 
 
 



๑๑๓ 
 

โครงการ           พัฒนาโรงเรียนสุจริต 
แผนงาน           บริหารท่ัวไป 
กลุ่มงาน           บริหารท่ัวไป (แผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ท้ังระบบให้ทันสมัย) 
SP ๒  ข้อ  ๔         โครงการพัฒนาคุณธรรมและสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยเพือ่พัฒนาเด็กไทยอย่าง
ยั่งยืนมาตรฐาน / ตัวชี้วัด     มาตรฐานที่       และ มาตรฐานที่   
ผู้รับผดิชอบโครงการ     นางสมลักษณ์   วิบูลย์คำ,นายณภัทร   มีชำนาญ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ    โรงเรียนบ้านทับกี่  
ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง          
ระยะดำเนินการ       ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.หลักการและเหตุผล 
  

 เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันนี้มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ทำให้การดำเนินชีวิตของผู้คนใน
สังคมท่ีอยู่ร่วมกันเกิดการแข่งขันแก่งแย่งชิงดีกันเพื่อให้ตนเองอยู่รอดและมีความสุขโดยมีการเอารัดเอาเปรียบใน
สังคมทุกรูปแบบ คิดวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการของตนอย่างไม่พอเพียง เป็นสาเหตุทำให้เกิดการ
ทุจริตทุกรูปแบบ มีการคอร์รัปช่ัน  หรือการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง  โดยการใช้อำนาจท่ีได้มาโดยหน้าท่ีในการ
หาประโยชน์ส่วนตัว เช่นการติดสินบน  การรีดไถขู่กรรโชก  การยักยอก  การเล่นพรรคเล่นพวก  ผลประโยชน์
ทับซ้อน การสนับสนุนพรรคการเมืองอย่างทุจริต ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมไทย  
และการพัฒนาการศึกษาของไทยเป็นอย่างมาก  การจัดการศึกษาในปัจจุบันจึงจำเป็นต้องเตรียมคนให้พร้อมท่ี
จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒    มีความ
มุ่งหมายเพื่อพัฒนาคนไทย  ให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  และคุณธรรม  มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และพัฒนาคุณลักษณะของ
โรงเรียนสุจริต  5 ประการคือ ทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ท่ี
จะพัฒนาคนให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของการศึกษานั้น  จำเป็นที่จะต้องพัฒนาที่จิตใจก่อน เพราะเมื่อจิตใจ
ของทุกคนพัฒนา เข้าถึงความละเอียด ลึกซึ้งข้างใน  (มีคุณธรรม)  แล้ว ศักยภาพภายในก็จะแสดงออกมาสู่
ภายนอก  ส่งผลให้พฤติกรรม(จริยธรรม)ต่างๆดีขึ้นมาตามลำดับ  ทั้งในเรื่องของการดำรงชีวิตในปัจจุบัน และ
การศึกษาทำให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุขอยู่ตลอดเวลา  
 

 โรงเรียนบ้านทับกี่  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต  3  ได้จัดทำ
โครงการนี้ขึ ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนได้ดำเนินงานที่เป็นการป้องกันการทุจริตผ่านการปลูก
จิตสำนึกให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และเมื่อมีการดำเนินงานแล้ว ก็
จะได้นำผลที่ได้ไปใช้ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของ“โรงเรียนสุจริต”ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้น ในการ
ขับเคล่ือนหลักคุณธรรม จริยธรรมและ  ธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน
เป็นผู้ท่ีมีคุณลักษณะ 5 ของโรงเรียนสุจริตนี้ เพื่อ นำมาปฏิบัติและปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และการเรียนได้อย่าง
เหมาะสม ดังกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้   

     ๑.กิจกรรมบริษัทสร้างการดี   
๒. กิจกรรมค่ายยุวชนคนดีจองแผ่นดิน 
๓. กิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน 
๔. กิจกรรมสำนึกพลเมืองดี 
๕. กิจกรรมสร้างสรรค์ต้านทุจริต 

๖.กิจกรรม Best ครูและผู้อำนวยการสถานศึกษา 



๑๑๔ 
 

           กิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ล้วนเป็นกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมให้นักเรียน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้ท่ี
มีคุณลักษณะ 5 ของโรงเรียนสุจริตนี้ เพื่อ นำมาปฏิบัติและปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และการเรียนได้อย่าง
เหมาะสม เป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรมภายในจิตใจ  และมีจริยธรรมท่ีดีงามในการดำเนิน 
 

๒.วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาทุกคนและมีส่วนร่วมในระดม
ปัญญา การป้องกันการทุจริต การปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายในชุมชนในสังคมในการต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ   
๒. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต กล่าวคือ  ทักษะกระบวนการ
คิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง และ มีจิตสาธารณะ  

๓.กลุ่มเป้าหมาย 
 ผลลัพธ์ 

๑. นักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการระดมปัญญา การป้องกันการ
ทุจริต การปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายในชุมชนในสังคมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ   

๒. นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต กล่าวคือ  
ทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง และ มีจิตสาธารณะ  

 

 ผลผลิต 
 1. นักเรียนร้อยละ 80  มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสุจริต การป้องกันการทุจริต และสร้างเครือข่าย
ในชุมชนในสังคมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ   

 2. นักเรียนร้อยละ 80  มีมีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต และความสามารถในการ
เผยแพร่ความรู้ ขยายผลถึงชุมชนในสังคม  
 

 นักเรียนช้ันอนุบาล 1 – ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  โรงเรียนบ้านทับกี่ ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย  จังหวัด
เลย จำนวนท้ังหมด  2๒๑  คน  โดยแบ่งตามกิจกรรมต่างๆ ดังนี ้
 ๑. กิจกรรมบริษัทสร้างการดี   

- นักเรียนกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนระดับช่วงช้ันท่ี ๒ และ ๓(ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔–๖ จำนวน      
๓๔  คน และมัธยมศึกษาตอนต้น 1๑๑คน) 

๒. กิจกรรมค่ายยุวชนคนดีจองแผ่นดิน 
- นักเรียนกลุ่มเป้าหมายคือ ตัวแทนนักเรียนทุกระดับช่วงช้ัน ช้ันเรียนละ ๓ คน (รวมทุกช้ันเรียน
ต้ังแต่อนุบาลถึงช้ัน ม.3 จำนวน 11 ห้องเรียน จำนวนท้ังส้ิน 3๓  คน) 

  ๓. กิจกรรมกิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน 
- นักเรียนกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนระดับช่วงช้ันท่ี ๒ และ ๓(ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔–๖ จำนวน       
๓๔  คน และมัธยมศึกษาตอนต้น 107 คน) 

๔. กิกรรมสำนึกพลเมืองดี 
 - นักเรียนกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนระดับช่วงช้ันท่ี ๒ (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔–๖ จำนวน ๓๔  
คน) 

 

      ๕. กิจกรรมสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น 
 - นักเรียนกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนระดับช่วงช้ันท่ี ๓ (มัธยมศึกษาตอนต้น 107 คน) 

           ๖.กิจกรรม Best ครูและผู้อำนวยการสถานศึกษา 
 - นักเรียนกลุ่มเป้าหมายคือ คณะคุณครูและผู้บริหารโรงเรียนบ้านทับกี่ (จำนวน 14 คน) 
 



๑๑๕ 
 

๔.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
 
ท่ี 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ดำเนินงาน 

 
สถานท่ี 

 
ผู้รับผิดชอบ 

๑ เสนอโครงการเพื่อขอการอนุมัติ (P) มิ.ย.๖๕ – ก.ค.๖๕ ร.ร.บ้านทับกี่ นางสมลักษณ์  วิบูลย์คำ 
๒ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ ก.ค. ๖๕ ร.ร.บ้านทับกี่ นางสมลักษณ์  วิบูลย์คำ 
๓ ดำเนินการตามโครงการ (D) 

๑.กิจกรรมบริษัทสร้างการดี   
 

๒.กิจกรรมค่ายยุวชนคนดีจองแผ่นดิน 
 

๓.กิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย และ 
ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน 
 

๔.กิกรรมสำนึกพลเมืองดี 
 

๕. กิจกรรมสร้างสรรค์ต้านทุจริต 
 

๖.กิจกรรม Best ครูและผู้อำนวยการ 
สถานศึกษา 

ก.ค.๖๕ - พ.ย.๖๕ 
 
 
 

ร.ร.บ้านทับกี่ นางสมลักษณ์  วิบูลย์คำ 
นายณภัทร  มัชำนาญ 
และครูประจำช้ันทุกช้ัน 

๔ ประเมินและติดตามผล (c) มี.ค.๖๖  นางสมลักษณ์  วิบูลย์คำ 
๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข (A) มี.ค.๖๖  นางสมลักษณ์  วิบูลย์คำ 

 
๕. งบประมาณ  งบอุดหนุน  จำนวน ๘,๖00 บาท 

 

ที ่
 

รายการกิจกรรม 
 

งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย(ถ่ัวจ่ายในโครงการ) 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อื่นๆ 
๑ กิจกรรมบริษัทสร้างการดี   

-ค่า-วัสดุ-อุปกรณ์   
๓,๕๐๐  

- 
 
- 

 
๓,๕๐๐ 

 
- 

๒ กิจกรรมค่ายยุวชนคนดีจองแผ่นดิน 
- วัสดุจัดทำป้าย 
- ค่าอาหาร - เบรก 

 
๒๐๐ 

๑,๕๐๐ 

- 
 
 

๕๐๐ 

- 
 
 

 

๕๐๐ 

 
 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

- 

๓ กิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย และ 
ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน 

- วัสดุจัดทำป้าย 

 
 

๒๐๐ 
- -  

 

๒๐๐ 

- 

๔ กิกรรมสำนึกพลเมืองดี 
- วัสดุจัดทำป้าย 

 
 

๒๐๐ 

- - 
 

 

 
 
 

๒๐๐ 

- 

๕ กิจกรรมสร้างสรรค์ต้านทุจริต 
- วัสดุจัดทำส่ือ 

 
 

๑,๒๐๐ 
- -  

 

๑,๒๐๐ 

 

๖ กิจกรรม Best ครูและผู้อำนวยการ 
สถานศึกษา 

- วัสดุจัดทำ 

 
 

๑,๘๐๐ 
- -  

 

๑,๘๐๐ 

 

 รวม ๘,๖๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ๗,๖๐๐  
 
 
 
 



๑๑๖ 
 

6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
        นักเรียนมีความรู้ทักษะการป้องการทุจริตสามารถในการเผยแพร่
ความรู้    แลกเปล่ียนเรียนรู้ ในโรงเรียนเครือข่ายชุมชนในสังคม 
ผลลัพธ์ 
       ๑. นักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมใน
การระดมปัญญา การป้องกันการทุจริต การปลูกฝังจิตสำนึกและสร้าง
เครือข่ายในชุมชนในสังคมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ   
 
        ๒. นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู ้เร ียนให้มีค ุณลักษณะ ๕ 
ประการของโรงเร ียนส ุจร ิต กล ่าวค ือ  ท ักษะกระบวนการค ิด   มี
วินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง และ มีจิตสาธารณะ 

 
สังเกต  
สัมภาษณ์ 
 
สำรวจ 
ความพึงพอใจ 
 
สำรวจ 
ความพึงพอใจ 

 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
 
 
แบบสำรวจ 
ความพึงพอใจ 
 
แบบสำรวจ 
ความพึงพอใจ 
 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 นักเรียนร้อยละ 80  มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสุจริต การป้องกันการทุจริต และสร้างเครือข่ายใน
ชุมชนในสังคมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และนักเรียนมีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต และ
ความสามารถในการเผยแพร่ความรู้ ขยายผลถึงชุมชนในสังคม  
 
 

 
 
 
 
  

                      
 ลงช่ือ...........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงช่ือ  ..........................................ผู้เสนอโครงการ 
          (นางสมลักษณ์  วิบูลย์คำ)                               (นายณภัทร  มีชำนาญ)                               
 ครู โรงเรียนบ้านทับกี่                                           ครู   โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 

 
ลงช่ือ  ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 

     (นายศฤงคาร   หล้ากันหา)                                 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๗ 
 

โครงการ                   โรงเรียนประชารัฐ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน  
                              สู่ศตวรรษที่ ๒๑ 
แผนงาน  งานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายณภัทร  มีชำนาญ 
ลักษณะ โครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     โรงเรียนบ้านทับก่ี 
สอดคล้องกับกลยุทธ จุดเน้น    ที่         
สอดคล้องกับมาตรฐาน ร.ร. ที่  ๑     
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

๑. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 นักเรียนต้องมีความสามารถในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มีความสามารถในการส่ือสารและการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจได้
อย่างถูกต้องบนพื้นฐานของข้อมูลและเหตุผล การใช้ทักษะชีวิตที่ถูกต้อง สามารถค้นหาความรู้ใหม่ ๆ ได้ด้วย
เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด ด้วยตนเองด้วยเหตุนี้ จึงเป็นหน้าที่ครูและโรงเรียนที่ต้องจัดประสบการณ์แก่ผู้เรียน
อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรมเรื ่องการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีศักยภาพ คิดประดิษฐ์และสร้างสรรค์ผลงาน 
สามารถแข่งขันทัดเทียมกับนานาประเทศ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ท่ีคุณภาพ อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมในฐานะพลเมือง
ไทยและพลโลก 

โครงการประชารัฐ ท่ีเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม มีการตั้งคณะกรรมการ 
เข้ามาขับเคล่ือนในเรื่องต่างๆ หนึ่งในนั้นคือ การดูแลด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการพัฒนาผู้นำผ่านโรงเรียน
ประชารัฐ ซึ่งภาคเอกชนจะสามารถเข้ามามีส่วนในการขับเคลื่อน วางแผนพัฒนาโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ท้ังหมด ๓,๓๒๒ แห่ง แบ่งออกเป็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๑๘๔ แห่ง สำนักงานบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ๓๑ แห่ง และโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ๑๔ แห่ง ซึ่งจะมีการต้ัง
คณะกรรมการขับเคลื่อนในแต่ละเขตพื้นที่ฯ โดยมีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเป็นประธานโดยสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมีหน้าท่ีจะต้องดำเนินการร่วมกับภาคเอกชนใน ๔ ด้านหลัก คือ  

๑. การจัดทำฐานข้อมูลการศึกษาของโรงเรียนทุกส่วน เพื่อท่ีจะให้ผู้ปกครองสามารถเข้าถึง และนำข้อมูล
ไปใช้ประกอบการตัดสินใจท่ีจะนำบุตรมาเข้าเรียนท้ังยังเป็นการเปิดความโปร่งใสให้ทุกภาคส่วนสามารถ
ตรวจสอบได้ ซึ่งจะต้องเร่งให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้   

๒. เตรียมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลให้กระจายไปยังโรงเรียนท่ัวประเทศ และใช้ในการเข้าถึง
องค์ความรู้และส่ือต่างๆ  

๓. การเตรียมพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนร่วมกับภาคเอกชน ซึ่งจะมีท้ังการนำส่ือการเรียน
การสอนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในโรงเรียน และนำวิธีการสอนในสถาบันชั้นนำมาถ่ายทอดให้แก่นักเรียน 
และ  

๔. การเตรียมพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา จะรวมไปถึงการ
พัฒนาอบรมครูผู้สอนให้สามารถเป็นผู้แนะนำและอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ของผู้เรียนนัน่เอง 
  การจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนสำคัญสำคัญท่ีสุด  เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้เรียน ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  
ผู้เรียนสามารถนำวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน และ
เนื่องจากในขณะนี้รัฐบาลกำลังขับเคล่ือนโครงการประชารัฐ ท่ีเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน และภาค
ประชาสังคม ซึ่งจะมีการตั้งคณะกรรมการมาขับเคล่ือนในเรื่องต่างๆ หนึ่งในนั้นคือการดูแลด้านการศึกษาพื้นฐาน



๑๑๘ 
 

และการพัฒนาผู้นำผ่านโรงเรียนประชารัฐ ซึ่งภาคเอกชนจะสามารถเข้ามามีส่วนในการขับเคล่ือนดังนั้นทาง
โรงเรียนบ้านทับกี่ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยปรับวิธีเรียน เปล่ียนวิธี
สอนสู่ศตวรรษท่ี 21  และพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียน การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้นโรงเรียนบ้านทับกี่ในฐานะหน่วยงานด้านการศึกษาข้ันพื้นฐานตระหนักถึงความสำคัญของปัญหา
ด้านคุณภาพการศึกษาของเยาวชนในความรับผิดชอบ จึงเริ่มดำเนินโครงการการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยปรับวิธีเรียนเปล่ียนวิธีสอนในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ภายใต้ความร่วมมือของภาคเอกชน ภาคประชาชนและภาครัฐบาลเพื่อ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป 
    
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้ดีขึ้นเพื่อให้ครูมีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียน
และ  เข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
๒.๒ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะและสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนของครู 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑  ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านทับกี่ได้รับการพัฒนา ๑๐๐% 
๓.๒   ครู นักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม     ร้อยละ  ๘๐ 

๔. การดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ 

๑ เสนอโครงการเพื่อขอการอนุมัติ (P) พ.ค.๖๕ ร.ร.บ้านทับกี่ นายณภัทร  มีชำนาญ 
๒ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๖๕ ร.ร.บ้านทับกี่ นายณภัทร  มีชำนาญ 
๓ ดำเนินโครงการ (D) 

๑)ศึกษาปัญหาด้านการเรียนการสอน 
๒)กิจกรรมการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 
๓)กิจกรรมการสอนแบบActivelearning 
๔) กิจกรรมจัดหาส่ือประจำห้องเรียน 
๕)กิจกรรมรายงานข้อมูล ร.ร.ประชารัฐ 

มิ.ย.๖๕ ร.ร.บ้านทับกี่ นายณภัทร  มีชำนาญ 

๔ ประเมินและติดตามผล (C) มี.ค.๖๖ ร.ร.บ้านทับกี่ นายณภัทร  มีชำนาญ 
๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข(A) มี.ค.๖๖ ร.ร.บ้านทับกี่ นายณภัทร  มีชำนาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๙ 
 

 
 

๕. โครงการสนับสนุนจากเงินอุดหนุน       จำนวน ๑๗,๐๐๐   บาท  

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตาม 
หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
๑)ศึกษาปัญหาด้านการเรียนการสอน     
๒)กิจกรรมการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล     
๓)กิจกรรมการสอนแบบ Activelearning ๕,๐๐๐   ๕,๐๐๐ 
๔) กิจกรรมจัดหาส่ือICTประจำห้องเรียน/ปรับปรงุ ๑๒,๐๐๐   ๑๒,๐๐๐ 

๕)กิจกรรมรายงานข้อมูล ร.ร.ประชารัฐ     

รวม ๑๗,๐๐๐ ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
๖.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

๓.๑  ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านทับกี่ได้รับ
การพัฒนา ๑๐๐% 
๓.๒   ครู นักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม     ร้อยละ  ๘๐ 

๑.ตรวจสอบ 
๒.การเก็บรวบรวมหลักฐาน 
๓.สรุปรายงาน 

๑.แบบสำรวจรายการ 
๒.แบบบันทึกการใช้ 
๓.  แบบสอบถามความ
คิดเห็น 

 
๗.   ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑.ครูได้ปรับวิธีการสอน ให้เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู ้
๒. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
๓. นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายสามารถค้นหาความรู้ใหม่ ๆ ได้ด้วยเทคโนโลยีอย่างชาญ 

  ฉลาดเพื่อเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 
 

 

(ลงช่ือ)    ผู้เสนอโครงการ 
       (นายณภัทร  มีชำนาญ) 
     ครูผู้ช่วย  โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 

 
(ลงช่ือ)                                 ผู้อนุมัติโครงการ 

      (นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 
   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับกี ่

 
 
 



๑๒๐ 
 

โครงการ                   โครงการ ตลาดนัดสู่อาชีพ ๑ ห้องเรียน ๑ ผลิตภัณฑ์ 
แผนงาน  วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสมลักษณ์ วิบูลย์คำ,นางสาวมยุรี  เหมสุทธิ,นางเสาวลักษณ์  สมเงิน 
ลักษณะ โครงการ ใหม่ 
ระยะเวลา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     โรงเรียนบ้านทับก่ี 
สอดคล้องกับกลยุทธ จุดเน้น    ที่   ๑      
สอดคล้องกับมาตรฐาน ร.ร. ที่  ๑     
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

๑. หลักการและเหตุผล 
การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ นั้นเป็นความท้าทายด้านการศึกษาใน

ศตวรรษที่ ๒๑  ในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นเรื ่องสำคัญของกระแสการ
ปรับเปล่ียนทางสังคมท่ีเกิดขึ้นในศตวรรษท่ี ๒๑ ส่งผลต่อวิถีการดำรงชีพของสังคมอย่างท่ัวถึง ครูจึงต้องมีความ
ต่ืนตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิต
ในโลกในศตวรรษท่ี ๒๑ ท่ีเปล่ียนไปจากศตวรรษท่ี ๒๐ และ ๑๙ โดยทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ ท่ีสำคัญท่ีสุด คือ 
ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กในศตวรรษท่ี ๒๑ นี้ มี
ความรู้ ความสามารถ และทักษะจำเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ  ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ
การเรียนรู้ ๓Rx๘C  

ดังนั้น ทางโรงเรียนบ้านทับกี่จึงได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานอาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะการเรียนรู้และทักษะอาชีพท่ีเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ เน้นการลงมือปฏิบัติโดยใช้กระบวนการกลุ่มฝึก
การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี และผู้เรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับประยุกต์ใช้ในการประกอบ
อาชีพในชีวิตประจำวันได้ 

๒. วัตถุประสงค์ 
๑.  เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะด้านอาชีพ และทักษะชีวิต 
๒.  เพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด และกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการ

ประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
๓. เป้าหมาย 

-นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ ร้อยละ ๙๐ มีความรู้ความเข้าใจและ
เกิด ทักษะด้านอาชีพ และทักษะชีวิต ซึ่งนำไปสู่กระบวนการสร้างสรรค์เมนูอาหาร เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพในอนาคต 

๔. การดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ 

๑ เสนอโครงการเพื่อขอการอนุมัติ (P) พ.ค.๖๕ ร.ร.บ้านทับกี่ นางสาวมยุรี  เหมสุทธิ 
๒ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๖๕ ร.ร.บ้านทับกี่ นางสาวมยุรี  เหมสุทธิ 
๓ ดำเนินโครงการ (D) มิ.ย.๖๕ ร.ร.บ้านทับกี่ ครูและนักเรียนทุกช้ัน

เรียน 



๑๒๑ 
 

1.  ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง 
เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ  
2.  ครูมอบโจทย์ให้นักเรียนแต่ละช้ัน
สร้างสรรค์เมนูท่ีเป็นเมนูรักสุขภาพ มา
จำหน่ายในงานตลาดนัดของโรงเรียน  
3.  นักเรียนทำอาหารเพื่อสุขภาพมาจำหน่าย
ในงานตลาดนัดสู่อาชีพของโรงเรียน 
4.  นักเรียนประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง
มาร่วมงาน จัดจ่ายซื้อของ 
5.  ผู้ปกครองร่วมประเมินเมนูอาหารของ
นักเรียนแต่ละช้ันเรียน 
6.  นักเรียนคิดกำไร ขาดทุนเมื่อส้ินสุด
กิจกรรม 
7.  นักเรียนแต่ละช้ันเรียนส่งตัวแทนสรุป
ความรู้ และนำเสนอเมนู นำเสนองบประมาณ
ท่ีใช้ (กำไร –ขาดทุน)  
8.  ครูให้รางวัลช้ันเรียนท่ีสร้างสรรค์เมนูเพื่อ
สุขภาพ และได้คะแนนการประเมินและได้
กำไรมากท่ีสุด  

๔ ประเมินและติดตามผล (C) มี.ค.๖๖ ร.ร.บ้านทับกี่ นางสาวมยุรี  เหมสุทธิ 
๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข(A) มี.ค.๖๖ ร.ร.บ้านทับกี่ นางสาวมยุรี  เหมสุทธิ 

 
๕. โครงการสนับสนุนจากเงินอุดหนุน       จำนวน   ๑๕,๐๐๐  บาท  

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตาม 
หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1.  ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง 
เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ  

-    

2.  ครูมอบโจทย์ให้นักเรียนแต่ละช้ันสร้างสรรค์
เมนูท่ีเป็นเมนูรักสุขภาพ มาจำหน่ายในงานตลาด
นัดของโรงเรียน  

-   ๒,๐๐๐ 

3.  นักเรียนทำอาหารเพื่อสุขภาพมาจำหน่ายใน
งานตลาดนัดสู่อาชีพของโรงเรียน 

๑๑,๐๐๐   ๑๑,๐๐๐ 

4.  นักเรียนประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองมาร่วมงาน 
จัดจ่ายซื้อของ 

-    

5.  ผู้ปกครองร่วมประเมินเมนูอาหารของนักเรียน
แต่ละช้ันเรียน 

-    

6.  นักเรียนคิดกำไร ขาดทุนเมื่อส้ินสุดกิจกรรม -    



๑๒๒ 
 

7.  นักเรียนแต่ละช้ันเรียนส่งตัวแทนสรุปความรู้ 
และนำเสนอเมนู นำเสนองบประมาณท่ีใช้ (กำไร 
–ขาดทุน)  

๔,๐๐๐    

8.  ครูให้รางวัลช้ันเรียนท่ีสร้างสรรค์เมนูเพื่อ
สุขภาพ และได้คะแนนการประเมินและได้กำไร
มากท่ีสุด 

-    

รวม ๑๕,๐๐๐ ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
๖.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-
๖ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ ร้อยละ ๙๐ 
มีความรู้ความเข้าใจและเกิด ทักษะด้าน
อาช ี พ  และท ั กษะช ี ว ิ ต  ซ ึ ่ ง น ำ ไป สู่
กระบวนการสร้างสรรค์เมนูอาหาร เพื่อ
นำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพใน
อนาคต 
 

๑.  การประเมินผลงาน 
๒.  การเก็บรวบรวมหลักฐาน 
๓.  สรุปรายงาน 

๑.  แบบประเมิน 
๒.  แบบสอบถามความ
คิดเห็น 

 
๗.   ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. ครูได้ปรับวิธีการสอน ให้เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู ้
๒.  นักเรียนเกิดทักษะด้านอาชีพ และทักษะชีวิต 
๓.  นักเรียนเกิดกระบวนการคิด และกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการ

ประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
๔. นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายสามารถค้นหาความรู้ใหม่ ๆ ได้ด้วยเทคโนโลยีอย่างชาญ 

ฉลาดเพื่อเข้าสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ 
 

(ลงช่ือ)    ผู้เสนอโครงการ    (ลงช่ือ)                                     ผู้เสนอโครงการ 
          (นางสาวมยุรี  เหมสุทธิ)                                 (นางเสาวลักษณ์  สมเงิน) 
         ครู คศ.๒  โรงเรียนบ้านทับกี่                          ครู ค.ศ.๓ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 

(ลงช่ือ)                                 ผู้เสนอโครงการ 
      (นางสมลักษณ์ วิบูลย์คำ) 
   ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านทับกี่ 

 
(ลงช่ือ)                                 ผู้อนุมัติโครงการ 

      (นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 
   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับกี ่

 

 



๑๒๓ 
 

 
โครงการ  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิค ๑๙ 
แผนงาน  บริหารวิชาการ   
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวณัฐฐาภรณ์  กุลแจ่ม,น.ส.จุฑาเพชร ศัลยพงษ์ 
ลักษณะ โครงการ ใหม่ 
ระยะเวลา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     โรงเรียนบ้านทับก่ี 
สอดคล้องกับกลยุทธ จุดเน้น    ที่         
สอดคล้องกับมาตรฐาน ร.ร. ที่  ๑     
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

๑. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
กระทรวงศึกษาธิการได้ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกํากับ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษนี้ พร้อมท้ังให้ส่วนราชการต้น
สังกัดกําหนดแนวทางแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนท่ีไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติสํานักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลในกรณีท่ีไม่สามารถเปิดเรียนได้
ตามปกติขึ้น เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากร ท่ีเกี่ยวข้อง กระทรวงศึกษาธิการจึง
กําหนดเปิดเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓  ในวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  เป็นต้นไป และกําหนดการจัดการเรียนรู้ ๓ 
รูปแบบ ดังนี้ ๑. การเรียนท่ีโรงเรียน (ON-SITE) ๒. การเรียนผ่านทีวี (ON-AIR) ใน ๔ ระบบ ได้แก่ ๒.๑ ระบบ
ดาวเทียม (Satellite) ท้ัง KU-Band (จานทึบ) ช่อง ๑๘๖ – ๒๐๐  และ C-Band (จานโปร่ง) ช่อง ๓๓๗ – ๓๕๑ 
๒.๒ ระบบดิจิทัลทีวี (Digital TV) ช่อง ๓๗ – ๕๑  ๒.๓  ระบบเคเบิ้ลทีวี (Cable TV) และ ๒.๔ ระบบ IPTV 
และ ๓. การเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชัน (ONLINE) ใน ๔ ช่องทาง ได้แก่ ๑.๑  เว็บไซต์ 
www.deep.go.th (DEEP : Digital Education Excellence Platform) ๓.๒  เว็บไซต์ DLTV – www.dltv.ac.th 

๓.๓  เว็บไซต์ Youtube- www.youtube.com DLTV๑ Channel – DLTV๑๕ Channelและ ๓.๔ แอปพลิเค
ชัน DLTV บน Smartphone/Tablet ในระยะก่อนเปิดเรียน แนวทางหลักในการจัดการเรียนการสอน คือ การ
เรียนผ่านทีวี (ON-AIR) โดยส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติจัดสรรช่องสัญญาณออกอากาศทางโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ๑๕ ช่องรายการ มูลนิธิการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนเนื้อหา สาระการเรียนรู้ของระดับปฐมวัยถึงระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจัดทําเนื้อหา สาระการเรียนรู้ ของระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ ท้ังนี้ ได้เริ่มออกอากาศท้ัง ๑๕ ช่องรายการ ต้ังแต่วันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้น
ไป โดยในระหว่างนี้ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕  เป็นช่วงตรวจสอบความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ปรับ
พื้นฐานนักเรียนให้ได้เรียนล่วงหน้า และให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้ โดยไม่
นับเป็นส่วนหนึ่งของการวัดและประเมนิผล 

โรงเรียนบ้านทับกี่  ก็เป็นองค์กรหนึ่งท่ีเล็งเห็นสำคัญและตระหนักในการบริหารจัดการเว้นระยะห่างทาง
สังคม  การเปิดเรียนแบบมีเงื่อนไข แบบ ON SIZE  การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน  ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
    

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพื่อให้นักเรียน มีความรู้และตระหนัก การเรียนการสอนในสถานการณ์ โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา   



๑๒๔ 
 

๒๐๑๙   ในยุค New Normal 

๒.๒ เพื่อใหน้ักเรียน  ครูมีวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอนในสถานการณ์ โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  

๒๐๑๙ อย่างเพียงพอ 

๒.๓ เพื่อให้นักเรียน ครู และผู้มรติดต่อราชการมีความปลอดภัยในสถานการณ์ โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา   

๒๐๑๙ 
๒.๔ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ การมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนจากชุมชน  

๒.๕ เพื่อให้ครู นักเรียน  ชุมชนมีความมั่นใจ พึงพอใจในการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิค ๑๙ 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑  ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านทับกี่ปลอดภัยจากโควิค ๑๙  ๑๐๐% 
๓.๒   ครู นักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม     ร้อยละ  ๘๐ 
๓.๓ ครู กรรมการสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ ร้อยละ  ๘๐ 

๔. การดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ 

๑ เสนอโครงการเพื่อขอการอนุมัติ (P) พ.ค.๖๕ ร.ร.บ้านทับกี่ น.ส.อาทิตยา  เจริญทอง 
๒ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๖๕ ร.ร.บ้านทับกี่ น.ส.อาทิตยา  เจริญทอง 
๓ ดำเนินโครงการ (D) 

๑)กิจกรรมการเรียนทางไกล/ส่ือใบงาน/
ค่าเดินทางไปเยี่ยมนักเรียน 
๒)กิจกรรมการเตรียมความพร้อม
สถานท่ี 
๓)กิจกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ 
๔) กิจกรรมรายงาน/อบรม/ประสานงาน 
     

มิ.ย.๖๕ ร.ร.บ้านทับกี่ น.ส.อาทิตยา  เจริญทอง 
นางสาวณัฐฐาภรณ์  กุล
แจ่ม 

๔ ประเมินและติดตามผล (C) มี.ค.๖๖ ร.ร.บ้านทับกี่ น.ส.อาทิตยา  เจริญทอง 

๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข(A) มี.ค.๖๖ ร.ร.บ้านทับกี่ น.ส.อาทิตยา  เจริญทอง 

 
๕. โครงการสนับสนุนจากเงินอุดหนุน       จำนวน  ๕๐,๐๐๐   บาท  

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตาม 
หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 



๑๒๕ 
 

๑)กิจกรรมการเรียนทางไกล/ส่ือใบงาน/ค่า
เดินทางไปเยี่ยมนักเรียน 

๑๒,๐๐๐  ๒,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

๒)กิจกรรมการเตรียมความพร้อมสถานท่ี ๓๐,๐๐๐   ๓๐,๐๐๐ 
๓)กิจกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ๘,๐๐๐   ๘,๐๐๐ 
๔) กิจกรรมรายงาน/อบรม/ประสานงาน 
)กิจกรรมการเรียนทางไกล/ส่ือใบงาน/ค่าเดินทาง
ไปเยี่ยมนักเรียน 

    

รวม ๕๐,๐๐๐ ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
๖.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

๑.ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านทับกี่ปลอดภัย
จากโควิค ๑๙  ๑๐๐% 
๒.ครู นักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม     ร้อยละ  ๘๐ 
๓.ครู กรรมการสถานศึกษา นักเรียน 
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ ร้อยละ  ๘๐ 
 

๑.ตรวจสอบ 
๒.การเก็บรวบรวมหลักฐาน 
๓.สรุปรายงาน 

๑.แบบสำรวจรายการ 
๒.แบบบันทึกการใช้ 
๓.  แบบสอบถามความ
คิดเห็น 

 
๗.   ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑.นักเรียน มีความรู้มีความรู้ และตระหนักในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโควิค ๑๙ 

๒. โรงเรียนมีมาตรการ และอุปกรณ์ในการป้องกนัโควิค ๑๙  เพียงพอ 

๓. โรงเรียนมีนวัตกรรมในการจัดการศึกษาในยุค New normal 

๔.ครู นักเรียน ผู้ปกครอง  กรรมการสถานศึกษามีความมั่นใจ และพึงพอใจ 

(ลงช่ือ)    ผู้เสนอโครงการ     (ลงช่ือ)               ผู้เสนอโครงการ 
          (นางสาวณัฐฐาภรณ์  กุลแจ่ม)                                (น.ส.อาทิตยา  เจริญทอง) 
          ครูค.ศ.๑  โรงเรียนบ้านทับกี่                                 ครู ค.ศ.๑ โรงเรียนบ้านทับกี่ 

(ลงช่ือ)                                 ผู้อนุมัติโครงการ) 
(นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 

 
 
 



๑๒๖ 
 

 
โครงการ  การบริหารการเงินและบัญชีและพัสดุ ในโรงเรียน 
แผนงาน  การบริหารงานงบประมาณ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านทับก่ี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอัญชลี  แก้วย้อย,  นางสาวณัฐฐาภรณ์  กุลแจ่ม 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
สอดคล้องกับกลยุทธ จุดเน้น    ท่ี   
สอดคล้องกับมาตรฐาน ร.ร. ที่     ๒ 
................................................................................................................................................................................ 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีทางราชการมีนโยบายในการนำการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ในหน่วยงาน
ราชการทุกแห่ง   มีการปรับเปล่ียนระบบการเงินและบัญชีในหน่วยงานแบบใหม่มาใช้   จึงจำเป็นต้องมีความรู้
และความเข้าใจเพื่อให้สามารถปรับปรุงระบบการบริหารการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว 

โดยท่ีเป็นการสมควรจะมีระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อกำหนด
หลักเกณฑ์วิธีการ   และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   ให้
เหมาะสม สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 การปรับปรุงระบบบริหารงานการเงนิและบัญชีในโรงเรียน โดยนำโปรแกรมอัจฉริยะมาใช้  จะทำให้
โรงเรียนสามารถดำเนินการบริหารงานการเงิน  บญัชี  และพัสดุ   อันได้แก่ทะเบียนบัญชีคุมเงิน   การเบิก
จ่ายเงิน  การจัดซื้อจัดจ้าง  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส  และตรวจสอบได้ จึงได้ทำ
โครงการนี้ขึ้นมา 
๒.  วัตถุประสงค์   
 ๒.๑  ระบบการบริหารการเงินและบัญชีโรงเรียนเรียบร้อย  ถูกต้องตามระเบียบ  โปร่งใส  และ
ตรวจสอบได้ 
 ๒.๒  โรงเรียนได้รับการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารการเงินและบัญชีตามระบบใหม่ 
๓.  เป้าหมาย 
 ๑.โรงเรียนมรีะบบการบริหารการเงินและบัญชีตามระบบใหม่  ท่ีถูกต้องเรียบร้อย  โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ โดยใช้โปรแกรมอัจฉริยะ ตลอดการศึกษา  ๒๕๖๕  ๑๐๐% 
 ๒.นักเรียน ครู  กรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครองนักเรียน  ร้อยละ  ๘๐  มีความพึงพอใจ 
๔. กิจกรรมและวิธีการดำเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ 
๑ เสนอโครงการเพื่อขอการอนุมัติ (P) พ.ค.๖๕ ร.ร.บ้านทับกี่ นางอัญชลี   แก้วย้อย 
๒ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๖๕ ร.ร.บ้านทับกี่ นางอัญชลี   แก้วย้อย 
๓ ดำเนินโครงการ (D) 

-กิจกรรมการพัฒนา จนท.การเงินพัสดุ 
 

มิ.ย.๖๕ 
ร.ร.บ้านทับกี่ 

 
นางอัญชลี   แก้วย้อย 



๑๒๗ 
 

-กิจกรรมจัดทำบัญชีตามโปรแกรม
อัจฉริยะ 

ตลอดปีงบประมาณ นางสาวณัฐฐาภรณ์ กุล
แจ่ม 

๔ ประเมินและติดตามผล (C) มี.ค.๖๖  นางอัญชลี   แก้วย้อย 
๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข(A) มี.ค.๖๖  นางอัญชลี   แก้วย้อย 

๕. งบประมาณ     งบประมาณจากเงินอุดหนุน จำนวน     ๘,๐๐๐    บาท 

 กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ท่ีใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

๑.   ค่าวัสดุ   แฟ้มเอกสาร  ๘,๐๐๐   ๘,๐๐๐ 
๒.ตู้เหล็กเก็บเอกสาร     

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

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดผลประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
โรงเรียนได้รับการพัฒนาปรับปรุงระบบ
บริหารการเงินและบัญชี  ตามระบบใหม่ 
ท่ีเรียบร้อย  ถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส
และตรวจสอบได้ 

๑. สังเกต 

๒. สอบถาม 

๓. ประเมินเอกสาร
ผลงาน 

๑. แบบบันทึกผลการ
ปฏิบัติงาน 

๒. แบบสอบถาม 

๓. แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

 
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนมีระบบการบริหารการเงินและบัญชีตามระบบการเงินท่ีถูกต้อง  เรียบร้อย  ถูกระเบียบ โปร่งใส 
และตรวจสอบได้ ตลอดปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
 

(ลงช่ือ)    ผู้เสนอโครงการ 
(นางอัญชลี   แก้วย้อย) 

คร ูคศ.๓ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 

(ลงช่ือ)    ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวณัฐฐาภรณ์ กุลแจ่ม) 
คร ูคศ.๓ โรงเรียนบ้านทับกี่ 

 
(ลงช่ือ)    ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 



๑๒๘ 
 

 
โครงการ  ระดมทุนพัฒนาการศึกษา 
แผนงาน  การบริหารงานงบประมาณ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านทับก่ี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศฤงคาร   หล้ากันหา,นายพิเชษฐ์  วิบูลย์คำ,นางอัญชลี  แก้วย้อย 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
สอดคล้องกับกลยุทธ จุดเน้น    ที่   ๕     
สอดคล้องกับมาตรฐาน ร.ร. ที่      ๒ 
................................................................................................................................................................................ 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันโรงเรียนบ้านทับกี่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  มี
ภาระท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆและโรงเรียนสามารถระดมทุนจากองค์การเอกชน
และผู้มีจิตศรัทธาท่ัวไปเพื่อพัฒนาการศึกษา  อีกท้ังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด 8 
มาตรา ๕๘ (๑)-(๒) ว่าด้วยทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้าน
งบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน ท้ังจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล  และครอบครัวและสังคมอื่นๆ 
 ดังนั้นโรงเรียนบ้านทับกี่   โดยคณะครู กรรมการสถานศึกษา ผู้นำ ผู้ปกครอง ได้ตระหนักถึงความสำคัญ
ของการพัฒนาการศึกษาของบุตรหลาน  จึงได้มีมติดำเนินการจัดทำโครงการนี้ขึ้นมา 
๒.  วัตถุประสงค์   
 ๑.เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน  อาคารประกอบ  ภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้เหมาะแก่การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
 ๒.เพื่อปรับปรุงห้องประชุม /ห้องตามรอยพ่อ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓.เพื่อปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์  ระบบอินเตอร์เน็ต  และจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ 
 ๔.เพื่อปรับปรุงป้ายและรั้วหน้าโรงเรียนให้สวยงาม 
๓.  เป้าหมาย 

๑.ระดมทุนจากองค์กร  บุคคล  ศิษย์เก่าให้ได้เงินงบประมาณ ไม่น้อยกว่า จำนวน ๑๐๐,๐๐๐    บาท 
 ๒.นักเรียน ครู  กรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครองนักเรียน  ร้อยละ  ๘๐  มีความพึงพอใจ 
๔. กิจกรรมและวิธีการดำเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ 
๑ เสนอโครงการเพื่อขอการอนุมัติ (P) พ.ค.๖๕ ร.ร.บ้านทับกี ่ นายศฤงคาร หล้ากันหา 
๒ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๖๕ ร.ร.บ้านทับกี่ นายศฤงคาร  หล้ากันหา 
๓ ดำเนินโครงการ (D) 

-ประสานศิษย์เก่า องค์กร  ชุมชน 
-จัดกิจกรรมต้อนรับ 

มิ.ย.๖๕ 
พฤศจิกายน ๖๕ 

๓๑ ธ.ค.๖๕ 

ร.ร.บ้านทับกี่ 
 

นายศฤงคาร  หล้ากันหา 
นายพิเชษฐ์  วิบูลย์คำ 
นางอัญชลี   แก้วย้อย 

๔ ประเมินและติดตามผล (C) มี.ค.๖๖  นายศฤงคาร  หล้ากันหา 



๑๒๙ 
 

๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข(A) มี.ค.๖๖  นายศฤงคาร  หล้ากันหา 
๕. งบประมาณ    งบประมาณจากเงินอุดหนุน จำนวน  -      บาท เงินบริจาค  -     บาท รวม   -     บาท 

 กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ท่ีใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

๑.   ค่าวัสดุ    -    
๒.อาหาร -    

รวม - ****ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
๖.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดผลประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
๑.ระดมทุนจากองค์กร  บุคคล  ศิษย์เก่าให้
ได้เงินงบประมาณ ไม่น้อยกว่า จำนวน  
๕๐,๐๐๐     บาท 
๒.นักเรียน ครู  กรรมการสถานศึกษา  
ผู้ปกครองนักเรียน  ร้อยละ  ๘๐  มีความ
พึงพอใจ 

สังเกต 
สอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

 
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.โรงเรียนไดปรับปรุงอาคารเรียน  อาคารประกอบ  ภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้เหมาะแก่การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
 ๒.โรงเรียนมีห้องประชุม และห้องตามรอยพ่อ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓.โรงเรียนมีห้องคอมพิวเตอร์  ระบบอินเตอร์เน็ต  และจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ 
 ๔.โรงเรียนได้ปรับปรุงป้ายและรั้วหน้าโรงเรียนให้สวยงาม 
 
(ลงช่ือ)    ผู้เสนอโครงการ      (ลงช่ือ)   ผู้เสนอโครงการ 
        (นายศฤงคาร   หล้ากันหา)       (นางอัญชลี  แก้วย้อย) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับกี่    ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านทับกี่ 

(ลงช่ือ)    ผู้เสนอโครงการ 
                                               (นายพิเชษฐ์  วิบูลย์คำ) 
                                            ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านทับกี่ 

(ลงช่ือ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                             (นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 
                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 



๑๓๐ 
 

 
โครงการ  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
แผนงาน  การบริหารงานบุคคล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านทับก่ี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศฤงคาร   หล้ากันหา , นายพิเชษฐ์    วิบูลย์คำ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
สอดคลอ้งกับกลยุทธ จุดเน้น    ที่  ๔ 
สอดคล้องกับมาตรฐาน ร.ร. ที่      ๒ 
................................................................................................................................................................................. 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา   เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒   และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  ๒ ) พ.ศ.  ๒๕๔๕  เนื่องจากครู
และบุคลากรในโรงเรียนเป็นผู้ท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน   จึงจำเป็นต้องพัฒนาให้เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถมีประสบการณ์ท่ีดี  เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับนักเรียนและมีประสิทธิภาพ 
 การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน  ทำให้บุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาแล้ว  มีความรู้  ทักษะและเทคนิค
วิธีการ  ตลอดจนมีความสามารถในการใช้ส่ือและเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี  
คุณภาพ  คือ  มีคุณธรรม  นำความรู้และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  บุคลากรทุกคนได้รับการอบรมสัมมนา  ประชุมปฏิบัติการ  ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้   และมี
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ 
 ๒.๒  ครูทุกคนมีความรู้  ทักษะ  และเทคนิควิธีการตลอดจนมีความสามารถในการใช้ส่ือเทคโนโลยีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๓.  เพื่อพัฒนาสร้างลักษณะท่ีพึงประสงค์แก่หัวหน้าสถานศึกษา ครูอาจารย์และนักการภารโรง 
 ๒.๔.  เพื่อสร้างสรรค์ให้บุคคล บุคลากรในโรงเรียน พฤติกรรมเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียนและชุมชน 
๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑. บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้   ทักษะ  และเทคนิควิธีการ  ตลอดจนมีความรู้
ความสามารถในการใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   ให้ผู้เรียนมีคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ตลอดปีการศึกษา  และปีการศึกษา  ๒๕๖๕    ครบ ๑๐๐%  
 ๓.๒.  บุคลากรทุกคนได้เข้ารับการอบรม อย่างปีละ ๒๐    ช่ัวโมง 
 ๓.๓ ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมประชุมประจำเดือนอย่างน้อยเดือนละ ๑  ครั้ง 
 ๓.๓  ครู และบุคลากรทางการศึกษา  ร้อยละ  ๘๐  มีความพึงพอใจ 
 
 



๑๓๑ 
 

 
 
๔. กิจกรรมและการดำเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ 
๑ เสนอโครงการเพื่อขอการอนุมัติ (P) พ.ค.๖๕ ร.ร.บ้านทับกี่ นายศฤงคาร หล้ากันหา 
๒ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๖๕ ร.ร.บ้านทับกี่ นายศฤงคาร  หล้ากันหา 
๓ ดำเนินโครงการ (D) 

-จัดและส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการ
อบรมสัมมนา 
-จัดและส่งเสริมให้บุคลากรเข้าประชุม
ปฏิบัติการ 
-จัดศึกษาดูงานโรงเรียนตัวอย่าง 
-กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
-กิจกรรมประชุมประจำเดือน  

มิ.ย.๖๕ 
พฤศจิกายน ๖๕ 
ตลอดปีการศึกษา 

๖๕ 

ร.ร.บ้านทับกี่ 
 

นายศฤงคาร  หล้ากันหา 
 

๔ ประเมินและติดตามผล (C) มี.ค.๖๖  นายศฤงคาร  หล้ากันหา 
๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข(A) มี.ค.๖๖  นายศฤงคาร  หล้ากันหา 

 
๕. งบประมาณ จำนวน   ๑๐,๐๐๐    บาท ภาคเรียนละ          บาท  เงินบริจาค          บาท 

กิจกรรม งบประมาณ รวมเงิน 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช ้
จ่าย 

ค่าวัสดุ อื่นๆ 

๑. ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเอง ศึกษา
ดูงาน   

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

 
๖. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้
ประเมิน 

๑.  บุคลากรทุกคนได้รับการอบรมสัมมนา  ประชุมปฎิบัติการ
การศึกษาดูงาน  เพิ่มพูนความรู้  มีความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
๒. ครูทุกคนมีความรู้  ทักษะ และเทคโนโลยี ตลอดจนมี
ความสามารถในการใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.การสังเกต 
๒. สอบถาม 
๓.ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๑.แบบบันทึกผลการ
ปฏิบัติงาน 
๒.แบบสอบถาม 
๓.แบบประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 



๑๓๒ 
 

 
 
 
๗.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้   ทักษะ  และเทคนิควิธีการ  ตลอดจนมีความรู้ความสามารถใน
การใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   ให้ผู้เรียนมีคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 

(ลงช่ือ)………………………………ผู้เสนอโครงการ    (ลงช่ือ)………………………………ผู้เสนอโครงการ 
              (นายศฤงคาร   หล้ากันหา)       (นายพิเชษฐ์   วิบูลย์คำ) 
          ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับกี ่      ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 

(ลงช่ือ)           ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๓ 
 

 
โครงการ                     อาหารกลางวัน 
แผนงาน                     กิจการนักเรียน 
กลุ่มงาน                     บริหารท่ัวไป 
สนองกลยุทธ์ที่              ๕. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชากร ชุมชน          
                                ภาคเอกชนและท้องถิ่นในการจัดการ 
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด        มาตรฐานท่ี ๑  ข้อ ๑.๒ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางสมลักษณ์ วิบูลย์คำ,นางอัญชลี แก้วย้อย                                               
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ     โรงเรียนบ้านทับกี่  
ลักษณะโครงการ           โครงการต่อเนื่อง          
ระยะดำเนินการ            ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
 
๑.หลักการและเหตุผล 

โครงการอาหารกลางวันเป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ท่ีต้องการจะให้เด็กนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษารับประทานอาหาร ท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการถูกหลักอนามัยเพียงพอ โดยเฉพาะนักเรียนท่ีอยู่ในภาวะขาด
สารอาหาร  เพื่อเกื้อหนุนและส่งเสริมขบวนการจัดการเรียนการสอน  ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ในความเป็นจริงโรงเรียนบ้านทับกี่ ก็ได้จัดดำเนินการ  เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบาย และเพื่อให้การดำเนิน
โครงการดังกล่าวมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงต้องวางแผนโครงการ สนับสนุนและขบวนการต่างๆให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี 
๒.วัตถุประสงค์ 
                   ๑ .  เพื่อให้นักเรียนท่ีมีภาวะขาดสารอาหาร ได้รับประทานอาหารกลางวันท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ 
                   ๒ .  เพื่อให้นักเรียนท้ังในระดับอนุบาล และประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้รับประทานอาหารกลาง 
   ครบทุกคน  ทุกวันท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ 
                   ๓ .  เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชน และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
                   ๔ .  เพื่อสนับสนุนโครงการและดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ      
 ๓. เป้าหมาย 

๑.นักเรียนท้ังในระดับอนุบาล และประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้รับประทานอาหารกลางวัน 
   ท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ   ๑๐๐%   
                   ๒ .  ดำเนินการให้นักเรียนท่ีมีภาวะขาดสารอาหารในระดับประถม ฯ และอนุบาลให้ได้รับประทาน  
                          อาหาร(เสริม)ท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการในตอนกลางวัน ร้อยละ ๑๐๐ ต่อภาคเรียน 
                   ๓ .  ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ต่อภาคเรียน 
                   ๔ .  จัดทำโครงการสนับสนุนเพื่อให้โครงการมีความสมบูรณ์  มีความสะดวกปลอดภัยในการประกอบ                            
                         กิจกรรมและบางโครงการช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และให้นักเรียนมีส่วนร่วมด้วย ในโครงการดังนี้ 

๔.๑  กิจกรรมปรับปรุงและซ่อมแซมห้องครัว 
                       ๔.๒  กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว  ,เล้ียงไก่พันธ์ไข่ ,เพราะเห็ด ,เล้ียงกบ  ,เล้ียงปลาดุก 
                  ๕.  จัดระบบจัดห้องประกอบอาหาร ระบบการจัดเก็บอุปกรณ์ตลอดจนเอกสารการควบคุมให้มี   



๑๓๔ 
 

                       ประสิทธิภาพ และเป็นปัจจุบันตลอดปีการศึกษา     
  ๔.ทรัพยากรที่ต้องการ       

๑. บุคลากร       
-  คณะครูอาจารย์ในโรงเรียนบ้านทับกี่     
- นักเรียนระดับประถมศึกษาช้ัน  อนุบาล –  ช้ัน  ม.๓      
               

๕.กิจกรรมและวิธีการดำเนินการ    
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ 
๑ เสนอโครงการเพื่อขอการอนุมัติ (P) พ.ค.๖๕ ร.ร.บ้านทับกี่ นางสมลักษณ์   วิบูลย์

คำ 
๒ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๖๕ ร.ร.บ้านทับกี่ นางสมลักษณ์   วิบูลย์

คำ 
๓ ดำเนินโครงการ (D) 

๓.๑ กิจกรรมจัดซื้อ/จัดจ้างเหมา
ทำอาหารและซื้อวัสดุประกอบอาหาร 
ภาคเรียนท่ี  ๑  ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
-ระดับ อนุบาล – ประถมศึกษาปีท่ี๖ 
 
๓.๒ระดับมัธยมปีท่ี ๑ – ๓(งบบริจาค 
ภาคเรียนท่ี  ๒  ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
๓.๓ กิจกรรมจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ในการ
ดำเนินโครงการ 
   -ถ้วย/ถาดอาหาร ภาชนะใส่
รับประทานอาหาร วัสดุอื่นด้านความ
สะอาด 
    -ครุภัณฑ์ในการดำเนินโครงการ 
เช่น เตาแก๊ส  หม้อ ตู้เก็บวัสดุ 

มิ.ย.๖๕ 
 

พ.ค. – ต.ค.๖๕ 
พ.ย.๖๕-มี.ค.๖๖ 

 
 
 
 
 

พ.ย.๖๕-มี.ค.๖๖ 
 
 

พ.ย.๖๕-มี.ค.๖๖ 
 

ร.ร.บ้านทับกี่ 
 

นางสมลักษณ์   วิบูลย์
คำ 
นางอัญชลี  แก้วย้อย 
 

๔ ประเมินและติดตามผล (C) มี.ค.๖๖  นางสมลักษณ์   วิบูลย์
คำ 

๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข(A) มี.ค.๖๖  นางสมลักษณ์   วิบูลย์
คำ 

 
 
 
 



๑๓๕ 
 

๕. งบประมาณ     
เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ระดับ อนุบาล – ป.๖  จำนวน  ๑๒๘  คน จาก  อบต.อิปุ่ม ภาค

เรียนท่ี ๑/๖๕ จำนวน   ๒๖๘,๐๐๐   บาท ภาคเรียนท่ี ๒/๖๕ จำนวน   ๒๖๘,๐๐๐   บาท  มัธยมศึกษา ภาค
เรียนท่ี ๑/๖๕  จำนวน  ๙๕  คน  เงินบริจาค  ๒๔๗,๐๐๐   บาท      ภาคเรียนท่ี ๒/๖๕  จำนวน  ๙๕  คน  
เงินบริจาค  ๒๔๗,๐๐๐   บาท  เงินอุดหนุน   ๓๕,๐๐๐   บาท   รวมทั้งส้ิน   ๑,๐๓๐,๐๐๐  บาท 

กิจกรรม งบประมาณ รวมเงิน 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช ้
จ่าย 

ค่าวัสดุ อื่นๆ 

๑.จัดทำอาหาร จ้างเหมา/จัดซื้อวัสดุ 
อนุบาล – ประถมศึกษาปีท่ี ๖   ๑๑๓ คน 
เงินอุหนุนโครงการจาก อบต.อิปุ่ม 
ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๕ 
ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๕ 

 
 

 

  
 
 

๒๖๘,๐๐๐ 
๒๖๘,๐๐๐ 

 

  
 
 

๒๖๘,๐๐๐ 
๒๖๘,๐๐๐ 

 

 
งบฯอุดหนุน 
อบต. 
งบฯบริจาค/ 
 
 
 
 
 

๒.จัดทำอาหาร  จ้างเหมา/จัดซื้อวัสดุ 
ระดับมัธยม   ๙๕   คน (บริจาค) 
ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๕ 
ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๕ 

 
 
 

  
 

๒๔๗,๐๐๐ 
๒๔๗,๐๐๐ 

 

  
 

๒๔๗,๐๐๐ 
๒๔๗,๐๐๐ 

 
๓.กิจกรรมจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ในการ
ดำเนินโครงการ 
   -ถ้วย/ถาดอาหาร ภาชนะใส่
รับประทานอาหาร วัสดุอื่นด้านความ
สะอาด 
    -ครุภัณฑ์ในการดำเนินโครงการ 
เช่น เตาแก๊ส  หม้อ ตู้เก็บวัสดุ 

   
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

  
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

รวมเงิน   ๑,๐๖๕,๐๐๐  ๑,๐๖๕,๐๐๐ 

 
๖.การวัดผล ติดตามและประเมินผล 

 

ท่ี 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ         
วิธีการวัด 

เคร่ืองมือที่ใช้วัดผล 

๑ นักเรียนโรงเรียนบ้านทับกี่ได้รับประทานอาหาร  
ร้อยละ๑๐๐ 

   สังเกต,  สอบถาม           แบบสำรวจ 

๒ นักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษามีน้ำหนัก    สำรวจ, สัมภาษณ์ แบบบันทึกช่ังน้ำหนัก วัดส่วนสูง 



๑๓๖ 
 

ส่วนสูงตามเกณฑ์   ร้อยละ ๙๘ 
๓ นักเรียน  ครู  กรรมการสถานศึกษา ร้อยละ  ๘๐   

มีความพึงพอใจ 
 สังเกตตามเป้าหมาย     แบบสอบถาม 

๗.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. นักเรียนท่ีขาดสารอาหารและนักเรียนระดับปฐมวัย  - มัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ทุกคนได้รับอาหารกลางวันท่ีมีคุณค่าทาง

โภชนาการ 
๒. นักเรียนมีสุขภาวะทางโภชนาการทางร่างกายท่ีดี   ตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข 
๓. โรงเรียนมีระบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

                                                                                                   
(ลงช่ือ)                                 ผู้เสนอโครงการ 

                                                 (นางสมลักษณ์  วิบูลย์คำ) 
                                           ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 

(ลงช่ือ)                               ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายศฤงคาร  หล้ากันหา ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๗ 
 

                                                                                                    
งาน/โครงการ   โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและพัฒนางานอนามัยในโรงเรียน 
แผนงาน   บริหารท่ัวไป กลุ่มงานอนามัยโรงเรียน 
ลักษณะงาน/โครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หัวหน้างาน   นางเสาวลักษณ์   สมเงิน,นางสาวจุฑาเพชร   ศัลยพงษ์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านทับก่ี 
ระยะเวลาดำเนินการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
สอดคล้องกับกลยุทธ    ๓   จุดเน้น    ที่  ๒    
สอดคล้องกับมาตรฐาน ร.ร. ที่      ๑  ข้อ ๑.๒ 
 
๑.หลักการและเหตุผล 
 ตามสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนประถมศึกษา โดยท่ัวไปการดำเนินชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย ไม่มี
ระเบียบแบบแผนขาดการรักษาความสะอาด ความปลอดภัยจากโรค ต่าง ๆ ผู้ปกครองนักเรียนขาดความรู้ ความ
เอาใจใส่ จึงเห็นว่าเด็ก ๆ จะถูกปล่อยปะละเลยในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก โรงเรียนได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญใน
ด้านนี้เป็นอย่างมาก จึงได้แนะนำและให้ความรู้โดยเน้นการปฏิบัติจริง จึงได้ดำเนินโครงการนี้ขึ้นโดยได้รับความ
ร่วมมือจากบุคลากรหลาย ๆ ฝ่าย เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์และมีอนามัยในช่องปาก ผิวหนัง เล็บ 
เท้า ร่างกาย เส้ือผ้า  และการดูแลในการรับประทานอาหารจึงได้เกิดโครงการนี้ขึ้นมา 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  จัดและปรับปรุงห้องพยาบาลให้ถูกสุขลักษณะ 
 ๒.๒  เพื่อปรับปรุงพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของครูบุคลากรและนักเรียน 
 ๓.๓  ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่นักเรียน  บุคลากรในโรงเรียน เช่นการตรวจสุขภาพ การปฐม
พยาบาล  การตรวจฟัน  การได้รับสารไอโอดีน  ต่าง ๆ 

๑.๔  เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในโรงเรียน 
 

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



๑๓๘ 
 

 
๔. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ 
๑ เสนอโครงการเพื่อขอการอนุมัติ (P) พ.ค.๖๕ ร.ร.บ้านทับกี่ นางเสาวลักษณ์ สมเงิน 

น.ส.จุฑาเพชร ศัลยพงษ์ 
๒ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๖๕ ร.ร.บ้านทับกี่ น.ส.จุฑาเพชร ศัลยพงษ์ 

นางเสาวลักษณ์ สมเงิน 
๓ ดำเนินโครงการ (D) 

-ซื้อยาเวชภัณฑ์ 
-ค่าพาหนะนำนักเรียนไป
สถานพยาบาล 
-รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
-ปรับปรุงห้องพยาบาลให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น/ครุภัณฑ์ ตู้ยา 
 

มิ.ย.๖๕ 
 

พ.ค. – ต.ค.๖๕ 
พ.ย.๖๕-มี.ค.๖๖ 

ร.ร.บ้านทับกี่ 
 

นางเสาวลักษณ์ สมเงิน 
น.ส.จุฑาเพชร ศัลยพงษ์ 

๔ ประเมินและติดตามผล (C) มี.ค.๖๖  นางเสาวลักษณ์ สมเงิน 
น.ส.จุฑาเพชร ศัลยพงษ์ 

๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข(A) มี.ค.๖๖  นางเสาวลักษณ์ สมเงิน 
น.ส.จุฑาเพชร ศัลยพงษ์ 

 
 
๕. งบประมาณ   
        หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ค่าเวชภัณฑ์ยา และค่าปรับปรุงห้องพยาบาล/ค่าครุภัณฑ์ 
 รวมเป็นเงิน ๕,๐๐๐   บาท 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

ค่าเวชภัณฑ์ยา 
ค่านำนักเรียนไปสถานพยาบาล 
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรค 
กิจกรรมปรับปรุงห้องพยาบาล/ครุภัณฑ์ 

๕,๐๐๐ 
 
 
 

  
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
 
 

รวม ๕,๐๐๐ สามารถถัวจ่ายได้ 
 
 



๑๓๙ 
 

๖.  การวัดและการประเมินผล 
 

ตัวบ่งช้ีสภาพความสำเร็จ 

วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

ห้องพยาบาลถูกสุขลักษณะ 
ยาหรือเวชภัณฑ์เพียงพอ 
นักเรียนรู้จักใช้ห้องพยาบาลอย่างถูกวิธีและ
งานอนามัยมีระบบการจัดการท่ีดี 

สอบถามนักเรียน 
สังเกต 

สัมภาษณ์ 

-  แบบประเมิน 
- แบบสังเกต 

- แบบสอบถาม 

 
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๗.๑  ห้องพยาบาลถูกสุขลักษณะ    เวชภัณฑ์ยาเพียงพอ และระบบการจัดการงานอนามัยท่ีดี 
  ๗.๒  นักเรียนรู้จักใช้ห้องพยาบาลได้อย่างถูกต้องและถูกวิธี    

๗.๓.  นักเรียนมีสุขภาพปากและฟันท่ีดี รวมท้ังรู้จักการดูแลรักษาฟันท่ีถูกต้องและแปรงฟันท่ีถูกวิธี 
 

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 
(น.ส.จุฑาเพชร ศัลยพงษ์) 

ครู  คศ.๑ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

(นางเสาวลักษณ์  สมเงิน) 
ครู  คศ.๓ โรงเรียนบ้านทับกี่ 

 
 

ลงช่ือ                  ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๐ 
 

 
 
โครงการ            ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน - เยี่ยมบ้านนักเรียน – 
   นักเรียนพักนอน ปัจจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน  
แผนงาน                บริหารท่ัวไป 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านทับก่ี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ              นายนิธวัฒน์ คำทะเนตร,นางสาวณัฐฐาภรณ์ กุลแจ่ม,นส.มุจลินท์ ศรีจริยา,  
                                       นายมนัญชัย กันเจิม 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
กลยุทธ      ๓   จุดเน้น  ที่   ๖ 
สอดคล้องกับมาตรฐาน ร.ร. ที่      ๑,๒ 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกิจกรรมท่ีรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีการคัดกรองนักเรียน ให้
คำปรึกษา  การเย่ียมบ้านนักเรียน – ผู้ปกครอง  นับว่าเป็นส่ิงจำเป็นอย่างยิ่งในการติดตามพฤติกรรมของ
นักเรียน  เพื่อช่วยพัฒนานกัเรียนให้มีความรู้ ความสามารถเต็มตามวัยและเต็มตามศักยภาพ และยังเป็นการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างคณะครู – ผู้ปกครองนักเรียน  เพื่อให้ทราบปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน เพื่อจะได้
ร่วมกันช่วยเหลือและหาทางแก้ไขปัญหาได้ทันเหตุการณ์  ทำให้นักเรียนต้ังใจและมีสมาธิในการศึกษาหาความรู้  
ปัจจัยพื้นฐานเป็นกิจกรรมท่ีเน้นให้ความช่วยเหลือนักเรียนท่ีขาดแคลนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น  ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
๒. วัตถุประสงค์ 
       ๒.๑  ผลลัพธ์ ( Outcomes ) 

 ๑. เพื่อให้ผู้ปกครองทราบพฤติกรรมและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของนักเรียน 
 ๒. เพื่อช่วยและหาทางแก้ไขนักเรียนท่ีมีปัญหาในด้านต่าง ๆ ได้ทันเหตุการณ์ 
 ๓. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้  ความสามารถเต็มตามวัยและเต็มตามศักยภาพ 
 ๔. เพื่อให้คณะครูและผู้ปกครองมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  ร่วมมือกันช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา
นักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณภาพ  ตลอดจนร่วมกันพฒันาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้า 
 ๕.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักนกัเรียนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
       ๒.๒  ผลผลิต ( Outputs ) 

                ๑. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้   ความสามารถ  เต็มตามวัย  และเต็มตามศักยภาพ   

                ๒.  คณะครูและผู้ปกครองนักเรียนมคีวามสัมพันธ์อันดีต่อกัน  ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาต่างเพื่อให้
นักเรียนเป็นคนดี 

๓.  เป้าหมาย 
          ๓.๑  เชิงปริมาณ  



๑๔๑ 
 

                  ๑.ครูโรงเรียนบ้านทับกี่เย่ียมบ้านนักเรียน ต้ังแต่อนุบาล 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. กิจกรรมและการดำเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ 

๑ เสนอโครงการเพื่อขอการอนุมัติ (P) พ.ค.๖๕ ร.ร.บ้านทับ
กี่ 

นายมนัญชัย  กันเจิม 
นายนิธวัฒน์  คำทะเนตร 

น.ส.มุจลินท์ ศรีจริยา 
๒ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๖๕ ร.ร.บ้านทับ

กี่ 
นายมนัญชัย  กันเจิม 
นายนิธวัฒน์  คำทะเนตร 
น.ส.มุจลินทร์ ศรีจริยา 

๓ ดำเนินโครงการ (D) 
-คัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล 
-วิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล 
-ให้คำปรึกษา  ออกเยี่ยมบ้าน 
-การส่งต่อ 
-ให้ความช่วยเหลือนักเรียนยากจน 
-ปรับปรุงบ้านพักนักเรียนให้มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 
-ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับ
นักเรียนพักนอนและท่ีสนใจ 
-ให้ความช่วยเหลือ/นักเรียนทุน 

มิ.ย.๖๕ 
 

พ.ค. – ต.ค.๖๕ 
พ.ย.๖๕มี.ค.๖๖ 

ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
เม.ย.๖๕-มี.ค.๖๖ 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 

ร.ร.บ้านทับ
กี่ 
 

นายมนัญชัย กันเจิม 
นายนิธวัฒน์  คำทะเนตรครู

ประจำช้ัน 
ครูประจำช้ัน 
ครูประจำช้ัน 
ครูประจำช้ัน 
ครูประจำช้ัน 

นายนิธวัฒน์ คำทะเนตร 
น.ส.มุจลินทร์ ศรีจริยา 

นางสาวณัฐฐาภรณ์  กุลแจ่ม 

๔ ประเมินและติดตามผล (C) มี.ค.๖๖  นายมนัญชัย กันเจิม 
นายนิธวัฒน์ คำทะเนตร 
น.ส.มุจลินทร์ ศรีจริยา 

๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข(A) มี.ค.๖๖  นายมนัญชัย กันเจิม 
นายนิธวัฒน์ คำทะเนตร 
น.ส.มุจลินทร์ ศรีจริยา 

 



๑๔๒ 
 

๕.  งบประมาณที่ใช้      เงินอุดหนุนรายหัว  “สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ” 

 
 

กิจกรรม 

งบประมาณ  
 

รวมเงิน 

แหล่ง
งบประมาณ ค่าตอบแท

น 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ อื่นๆ 

๑.ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน           อุดหนุน 
๒.ปรับปรุงบ้านพักนักเรียน ๕,๐๐๐    ๕,๐๐๐ อุดหนุน 
๓.ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ๑๐๕,๐๐๐    ๑๐๕,๐๐๐ ปัจจัย 
๔.ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนพิเศษ ๘๔,๐๐๐    ๘๔,๐๐๐  
๕.สนับสนุน ส่งเสริมนักเรียนอาหาร
นักเรียนพักนอน 

๑๓๖,๐๐๐    ๑๓๖,๐๐๐ พักนอน 

รวมเงิน ๓๓๐,๐๐๐    ๓๓๐,๐๐๐  
๖.   การวัดและประเมินผล 

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
๑.ครูโรงเรียนบ้านทับกี่เยี่ยมบ้านนักเรียน ต้ังแต่อนุบาล 
๑– ม.๓   ให้ได้ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๒.  นักเรียน ระดับอนุบาล ๑ – มัธยมศึกษาตอนต้น  
ร้อยละ  ๑๐๐  อยู่ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๓. นักเรียนพักนอนร้อยละ ๑๐๐ มีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดี  
๔. นักเรียน  ครู กรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง ร้อย
ละ  ๘๐  มีความพึงพอใจ 

แบบบันทึกการ
เย่ียมบ้าน 
    สำรวจ / 
    สอบถาม 

 
 

สอบถาม 

๑. แบบสังเกต 
๒. แบบประเมินผลการ 
      ปฏิบัติงาน 
     แบบสำรวจ /  
      
 

แบบสอบถาม 
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและเอาใจใส่ท้ังผู้ปกครองและครู                                                                                          
 ๒. คณะครู  ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  ร่วมกันพัฒนานักเรียนทุกคน 

ลงช่ือ.............................................ผู้เสนอโครงการ  ลงช่ือ.....................................ผู้เสนอโครงการ 
               (นายนิธวัฒน์  คำทะเนตร)                     (นางสาวณัฐฐาภรณ์  กุลแจ่ม)                     
    ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านทับกี่                                 ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านทับกี่ 

ลงช่ือ.............................................ผู้เสนอโครงการ  ลงช่ือ.....................................ผู้เสนอโครงการ 
               (นายมนัญชัย  กันเจิม)                                    (นางสาวมุจรินท์ ศรีจริยา)                     
    ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านทับกี่                                 ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
  (ลงช่ือ).........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 
          ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 



๑๔๓ 
 

โครงการ        ปรับปรุง  พัฒนาระบบงานสารบรรณ และสารสนเทศ 
แผนงาน          งานบริหารท่ัวไป 
ลักษณะงาน/ โครงงาน โครงการต่อเนื่อง 
หัวหน้างาน   นางสาวฑิตฐิตา  บุญประสพ,นายมนัญชัย  กันเจิม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านทับก่ี 
ระยะเวลาดำเนินงาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
สอดคล้องกับกลยุทธ    ๕  มาตรฐาน ร.ร. ที่   ๑ 
…………………………………………………………………………………………………................................... 
 ๑.   หลักการและเหตุผล 
        โรงเรียนต้องมกีารติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ  และต้อง
จัดเก็บข้อมูลหลักฐานต่างๆอย่างมีระบบ เพื่อสะดวกในการค้นหาเพื่อให้การดำเนินงานด้านธุรการและสารบรรณ
ของโรงเรียน เป็นไปอย่างมีระบบ   ดังนั้นทางโรงเรียนจึงจัดให้มีโครงการงานธุรการและงานสารบรรณของ
โรงเรียนขึ้น 
๒.   วัตถุประสงค์ 
  ๑.   เพื่อให้การเก็บหลักฐานต่าง ๆ ของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒.   เพื่อสะดวกในการค้นหาและตรวจสอบ 
  ๓.   เพื่อให้การดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
๓.   เป้าหมาย 
       ๑.  ครูผู้รับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณ  จำนวน  ๒  คน 
  ๒.  ครู   นักเรียน  ผู้ปกครอง  กรรมการสถานศึกษา  ร้อยละ  ๘๐ มีความพึงพอใจ 
๔.   กิจกรรมและระยะเวลาดำเนินการ 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

๑ เสนอโครงการเพื่อขอการอนุมัติ (P) พ.ค.๖๕ ร.ร.บ้านทับกี่ นางสาวฑิตฐิตา  บุญ
ประสพ 

๒ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๖๕ ร.ร.บ้านทับกี่ นางสาวฑิตฐิตา  บุญ
ประสพ 

๓ ดำเนินโครงการ (D) 
ระบบ DMC 
ระบบ School mis 

มิ.ย.๖๕ ร.ร.บ้านทับกี ่
 

นางสาวฑิตฐิตา  บุญ
ประสพ 
,นายมนัญชัย   กันเจิม 

๔ ประเมินและติดตามผล (C) มี.ค.๖๖  นางสาวฑิตฐิตา  บุญ
ประสพ 

๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข(A) มี.ค.๖๖  นางสาวฑิตฐิตา  บุญประสพ 

 
 



๑๔๔ 
 

๕.   งบประมาณ        เงินจากงบประมาณอุดหนุน  ๑๐,๐๐๐    บาท   
 
 

กิจกรรม 

งบประมาณ  
 

รวมเงิน 

 
 

แหล่ง
งบประมาณ 

ค่าตอบแ
ทน 

ค่าใช้จ่
าย 

ค่าวัสดุ อื่นๆ 

๑.ค่าวัสดุ เอกสาร  แฟ้มเอกสาร ตู้เก็บ
เอกสาร,ฮาดดิส ,ระบบ DMC  
-School MIS  

  ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐  

รวมเงิน   ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐  
 
๖.การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัด 
๑.   สามารถทำงานด้านธุรการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-   สังเกต 
-   สอบถาม 
-   สัมภาษณ์ 

-   แบบสังเกต 
-   แบบสอบถาม 
-   แบบสัมภาษณ์ 

 
๗.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑.  การเก็บหลักฐานต่าง ๆ ของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒.   สะดวกในการค้นหาและตรวจสอบ 
  ๓.   การดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
 

(ลงช่ือ)                              เสนอโครงการ 
(นางสาวฑิตฐิตา  บุญประสพ ) 

ธุรการโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 

ลงช่ือ                                      เสนอโครงการ 
(นายมนัญชัย    กันเจิม) 

ครู   ค.ศ.๑  โรงเรียนบ้านทับกี่ 
                                       (ลงช่ือ)       ผู้อนุมัติโครงการ 
                                              (นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 
                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 

 
 
 

 



๑๔๕ 
 

งาน/โครงการ   ประชาสัมพันธ์   จัดกิจกรรมวันสำคัญ และความสัมพันธ์กับชุมชน 
แผนงาน   บริหารท่ัวไป กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน 
ลักษณะงาน/โครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หัวหน้างาน   นายพิเชษฐ์   วิบูลย์คำ,นางสมลักษณ์   วิบูลย์คำ, 
                                         นายมนัญชัย กันเจิม, นางอัญชลี   แก้วย้อย, 
    นางสาวมยุรี  เหมสุทธิ,นส.ภัทรนิชา  แก้วเสน,นายณภัทร   มีชำนาญ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านทับก่ี 
ระยะเวลาดำเนินการ  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์    ๒   จุดเน้นที่  ๔   
มาตรฐาน ร.ร. ที่                  ๑ 
๑.หลักการและเหตุผล 
 การท่ีมนุษย์จะประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้อง  เหมาะสมกับแนวทาง  ศีลธรรมและวัฒนธรรมนัน้  จะต้อง
ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง  และเกิดความเข้าใจท่ีถูกต้อง  มองเห็นคุณค่าและความซาบซึ้ง  ยอมรับและ
ปฏิบัติอย่างเหมะสม  โรงเรียนในฐานะท่ีเป็นท่ีฝึกฝนอบรมนักเรียนจำเป็นท่ีต้องแสวงหาแนวทาท่ีจะเสริมสร้างให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้มีการประพฤติปฏิบัติท่ีถูกต้องในทุกๆด้านและมีการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมคีวามสุข 
งานประชาสัมพันธ์  เป็นงานท่ีมีการติดต่อส่ือสารท่ีจำเป็นรูปแบบหนึ่ง  เพื่อเผยแพร่ความรู้  ข่าวสาร  ข้อมูล  
และเรื่องราวต่างๆจากสถาบัน  องค์กร  หน่วยงาน  ชุมชน  แหล่งข้อมูล ความเคล่ือนไหวต่างๆให้บุคลากร
ภายในโรงเรียนได้รับรู้  โดยใช้วิธีการท่ีแตกต่างกันในหลายรูปแบบ  นอกจากนี้ยังต้องจัดทำ ข้อมูล  ข่าวสาร  
กิจกรรม  ผลงานของนักเรียน  ครู  และโรงเรียน ประชาสัมพันธ์  เผยแพร่โดยผ่านส่ือท่ีหลากหลายไปยัง
ภายนอก สามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจ  เกิดความนิยม เล่ือมใส ศรัทธา 
๒.วัตถุประสงค์ 
 ๑.๑  เพื่อให้ชุมชนและโรงเรียนได้ร่วมกิจกรรมและสร้างเครือข่ายในการพัฒนาโรงเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง 
      ๑.๒  เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมร่วมกับชุมชนและวันสำคัญต่าง ๆ 
      ๑.๓  เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล  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  
 
 
 
 
 
 



๑๔๖ 
 

๔. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ 

๑ เสนอโครงการเพื่อขอการอนุมัติ (P) พ.ค.๖๕ ร.ร.บ้านทับกี่ นายณภัทร  มีชำนาญ 
๒ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของ พ.ค.๖๕ ร.ร.บ้านทับกี่ นายณภัทร  มีชำนาญ 
๓ ดำเนินโครงการ (D) 

๓.๑ กิจกรรมวันมาฆบูชา,วิสาขบูชา 
๓.๒ กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
๓.๓ กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 
๓.๔ กิจกรรมวันก่อตั้งสถาปนาคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ 
๓.๕ กิจกรรมวันไหว้คร ู
๓.๖ กิจกรรมวันแม ่
๓.๗ กิจกรรมวันภาษาไทย/สุนทรภู ่
๓.๘ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
๓.๙ กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 
๓.๑๐ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
๓.๑๑ กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ 
๓.๑๒ กิจกรรมแนะแนวเรียนต่อ 
๓.๑๓ กิจกรรมบัณฑิตน้อย 
๓.๑๔ วันคริสมาส 

 
มิ.ย.๖๕ 

๕ ก.ค.๖๕ 
๖  ก.ค.๖๕ 
๑ ก.ค.๖๕ 

 
๙ มิ.ย. ๖๕ 
๑๒ ส.ค.๖๕ 
๒๙ ก.ค.๖๕ 
๑๘ ส.ค.๖๕ 
๑มค.๖๖ 
มค.๖๕ 

๑๗ มี.ค.๖๖ 
มี.ค..๖๖ 
มี.ค..๖๖ 

 

ร.ร.บ้านทับกี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
น.ส.ภัทรนิชา  แก้วเสน 
นายณภัทร  มีชำนาญ 
นายณภัทร  มีชำนาญ 
นายพิเชษฐ์ วิบูลย์คำ 
นายนิธวัฒน์ คำทะเนตร 
นางอัญชลี แก้วย้อย 
นางสมลักษณ์  วิบูลย์คำ 
นางสาวอาทิตยา เจริญทอง 
นางสาวมยุรี เหมสุทธิ 
นายสักรินทร์  แปงใจ 
น.ส.มุจลินทร์  ศรีจริยา 
นายพิเชษฐ์ วิบูลย์คำ 
นางสาวอาทิตยา ศรีจริยา 

นางอัญชลี แก้วย้อย 
นายมนัญชัย กันเจิม 

๔ ประเมินและติดตามผล (C) มี.ค.๖๖  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข(A) มี.ค.๖๖  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

 
๔. งบประมาณ    งบอุดหนุนรายหัว    จำนวน    ๑๐,๐๐๐   บาท  (ถัวจ่ายในโครงการ) 

 
 

กิจกรรม 

งบประมาณ 
รวมเงิน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ค่าตอบแ
ทน 

ค่าใช้
จ่าย 

ค่าวัสดุ อื่นๆ 

๑.ค่าวัสดุ ป้ายประชาสัมพันธ์ 
รางวัล  เกียรติบัตร๒.ค่าอาหาร 

- - ๑๐,๐๐๐ 
 

  เงินอุดหนุน 
“สามารถถัวจ่าย
ได้ 

รวม   ๑๐,๐๐๐ 
 

 ๑๐,๐๐๐ 
 

 

 
 



๑๔๗ 
 

๕.การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีสภาพความสำเร็จ 

วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

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

สอบถามสังเกต 

สัมภาษณ ์

              -  แบบประเมิน 
- แบบสังเกต-แบบสอบถาม 

 
๖.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๖.๑ โรงเรียน  ชุมชน  ร่วมกันทำงานอย่างมีความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันและได้ร่วมกนัพัฒนาโรงเรยีน 
๖.๒ ในวันสำคัญและการจัดประเพณีในโอกาสต่าง ๆ ชุมชน และโรงเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ 
๖.๓ ทำให้เกิดทัศนคติท่ีดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

(ลงช่ือ)         ผู้เสนอโครงการ     (ลงช่ือ)         ผู้เสนอโครงการ      
              (นางสาวมยุรี  เหมสุทธิ)       (นายพิเชษฐ์  วิบูลย์คำ) 
          ครู คศ.๒  โรงเรียนบ้านทับกี่   ครู คศ.๓  โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 (ลงช่ือ)         ผู้เสนอโครงการ          (ลงช่ือ)                             ผู้เสนอโครงการ 
         (นางสาวภัทรนิชา  แก้วเสน)   (นางอัญชลี  แก้วย้อย) 
     ครูพนักงานราชการโรงเรียนบ้านทับกี่                    ครู คศ.๓  โรงเรียนบ้านทับกี่ 
(ลงช่ือ)         ผู้เสนอโครงการ  (ลงช่ือ)         ผู้เสนอโครงการ 
        (นางสมลักษณ์  วิบูลย์คำ)          (นางสาวอาทิตยา เจริญทอง) 
       ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านทับกี่                    ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
(ลงช่ือ)         ผู้เสนอโครงการ  (ลงช่ือ)         ผู้เสนอโครงการ 
      (นายมนัญชัย กันเจิม)                            (นายณภัทร  มีชำนาญ) 
      ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านทับกี่        ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านทับกี่ 
(ลงช่ือ)         ผู้เสนอโครงการ  (ลงช่ือ)         ผู้เสนอโครงการ 
      (นายสักรินทร์  แปงใจ)                            (นางสาวมุจรินทร์ ศรีจริยา) 
      ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านทับกี่        ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านทับกี่ 

 
 

(ลงช่ือ)           ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            (นายศฤงคาร  หล้ากันหา) 
                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 



๑๔๘ 
 

 
ชื่อโครงการ  เดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมและสอบวิชาพเิศษ 
แผนงาน   บริหารท่ัวไป 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายพิเชษฐ์   วิบูลย์คำ ,นายนิธวัฒน์ คำทะเนตร , 
                               นางสาววิไล ศิริ,  นางสาวแพรวพรรณ    พิมพ์เสนา 
ลักษณะงาน/โครงการ โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านทับก่ี 
ระยะเวลาดำเนินการ  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์    ๒   จุดเน้นที่  ๔   
สอดคล้องกับมาตรฐาน ร.ร. ที่   ๑ 
๑.หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ  ได้กำหนดให้กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน   พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วย การปกครองหลักสูตรและ
วิชาพิเศษลุกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๙   ข้อ  ๒๗๓  กำหนดไว้ว่า   “ ให้ผู้กำกับกลุ่มหรือผู้กำกับลูกเสือนำลูกเสือไปฝึก
เดินทางไกลและแรมคืนในปีหนึ่ง  ไม่น้อยกว่า  ๑  ครั้ง ครั้งหนึ่งให้พักแรมอย่างน้อย  ๑  คืน  การเดินทางไกล
และแรมคืนมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ลูกเสือมีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย  รู้จักช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่น  รู้จัก
อยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่น  ตลอดจนเรียนทักษะลูกเสือเพิ่มเติม  ”  ท้ังนี้เพื่อเป็นการฝึกให้ลูกเสือได้นำเอาวิชา
ความรู้ท่ีได้ฝึกปฏิบัติในคาบกิจกรรมลูกเสือ มาใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมอยู่ค่าย       พักแรม และเป็นการ
ทดสอบวิชาพิเศษของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ไปพร้อมกัน   จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 
๒.วัตถุประสงค์ 
  ๑.  เพื่อให้ลูกเสือได้ปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้งร่วมกับหมู่คณะ  ตามวิธีการของลูกเสือ 
  ๒.  เพื่อให้ลูกเสือได้ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ในชีวิตประจำวัน 
  ๓.  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ลูกเสือ    ได้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องของ
ความสามัคคี   การเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่   การตรงต่อเวลา   การเสียสละ  และอื่น ๆ เป็นต้น   
  ๔.  เพื่อเป็นการทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
 
๓.เป้าหมาย 
  ๑.   เชงิปริมาณ      มีลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน  ๑๕๐    คน  และผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน  ๒๐   คน 
  ๒.  เชิงคุณภาพ       ลูกเสือสามารถปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และ
สอบได้วิชาพิเศษทุกคน 
 
 



๑๔๙ 
 

 
๔.ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ  

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ 

๑ เสนอโครงการเพื่อขอการอนุมัติ (P) พ.ค.๖๕ ร.ร.บ้านทับกี่ นายพิเชษฐ์  วิบูลย์คำ 
๒ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๖๕ ร.ร.บ้านทับกี่ นายพิเชษฐ์  วิบูลย์คำ 
๓ ดำเนินโครงการ (D) 

-จัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ 
-สำรวจสถานท่ี/จัดทำค่าย/ประชุม
วิทยากร ผู้กำกับ 
-จัดทำค่ายพักแรม 

 
มิ.ย.๖๕ 

 
ส.ค.๖๕ 

 
ธ.ค.๖๕ 

ร.ร.บ้านทับกี่ 
 

 

นายพิเชษฐ์  วิบูลย์คำ 
นางสาววิไล ศิริ,  นางสาว
แพรวพรรณ    พิมพ์เสนา 
นายนิธวัฒน์  คำทะเนตร 
วิทยากรลูกเสือ 
ผู้กำกับลูกเสือ 

๔ ประเมินและติดตามผล (C) มี.ค.๖๖ ร.ร.บ้านทับกี่ นายพิเชษฐ์  วิบูลย์คำ 
๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข(A) มี.ค.๖๖ ร.ร.บ้านทับกี่ 

 
นายพิเชษฐ์  วิบูลย์คำ 

 
๕. งบประมาณ    เงินอุดหนุนเรียนฟรีและเงนิอุดหนุน                 จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท อุดหนุน
จาก อบต.อิปุ่ม   จำนวน  ๓๐,๐๐๐   บาท 

 
 

กิจกรรม 

งบประมาณ 
รวมเงิน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่า
ย 

ค่าวัสดุ อื่นๆ 

๑.ค่าวัสดุ ป้ายประชาสัมพันธ์ 
รางวัล  เกียรติบัตร 
๒.ค่าอาหาร(๒๐๒*๑๒๕) 
๓.ค่าวิทยากร 

- 
 
 

๕,๐๐๐ 

- ๑๐,๐๐๐ 
 

๒๕,๒๕๐ 

 ๑๐,๐๐๐ 
 

๒๕,๒๕๐ 
๕,๐๐๐ 

เงินอุดหนุน 
“สามารถถัวจ่าย
ได้” 

รวม     ๔๐,๒๕๐  
 
๖.การวัดและประเมินผล 
ตัวบ่งช้ีสภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
๑.  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบ้านทับกี่       
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓    ร้อยละ ๑๐๐     
ได้ปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้งร่วมกับหมู่คณะ   
ตามวิธีการของลูกเสืออย่างแท้จริง 

สังเกต 
สอบถาม 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

ผลงาน 

 
 



๑๕๐ 
 

 
ตัวบ่งช้ีสภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
๒.  ลูกเสือสามัญ  สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบ้าน
ทับกี่   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓  ร้อยละ   
๘๐    รู้จักวิธีการดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่น ใน
ชีวิตประจำวัน ได้อย่างมีความสุข 

สังเกต 
สอบถาม 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

ผลงาน 

๓.  ลูกเสือสามัญ  สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบ้าน
ทับกี่   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓  ร้อยละ  
๘๐     เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรมในเรื่องของ  ความสามัคคี   การ
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่     การตรงต่อเวลา      การ
เสียสละ  และอื่น ๆ    

สังเกต 
สอบถาม 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

ผลงาน 

๔.  ลูกเสือสามัญ  สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบ้าน
ทับกี่   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓  ร้อยละ  
๑๐๐  สอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ได้
อย่างน้อย  ๖  วิชา 
 

สังเกต 
สอบถาม 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

ผลงาน 

 
๗.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑.  ลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบ้านทับกี ่ได้ปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้งร่วมกับหมู่
คณะ   ตามวิธีการของกิจกรรมลูกเสืออย่างแท้จริง 
  ๒.  ลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบ้านทับกี่    รู้จักวิธีการดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่น ใน
ชีวิตประจำวัน ได้อย่างมีความสุข 
  ๓.  ลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบ้านทับกี่  เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรมในเรื่องของ  ความสามัคคี   การเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่   การตรงต่อเวลา   การเสียสละ  และอื่น ๆ    
   
(ลงช่ือ)......................................ผู้เสนอโครงการ (ลงช่ือ).......................................ผู้เสนอโครงการ 
       (นายพิเชษฐ์   วิบูลย์คำ    (นายนิธวัฒน์ คำทะเนตร) 
     ครู  คศ.๓ โรงเรียนบ้านทับกี่        ครู   คศ.๑ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
                            (ลงช่ือ)......................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                   (นายศฤงคาร  หล้ากันหา) 
                            ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 



๑๕๑ 
 

โครงการ  พัฒนาอาคารสถานที่ พัฒนาสิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภค 
แผนงานงบประมาณ การบริหารทั่วไป/งานอาคารสถานที่โรงเรียนบ้านทับก่ี 
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพิเชฐ์  วิบูลย์คำ, นายมนนัชัย  กันเจิม, นายสักรินทร์  แปงใจ, 
                               นายนิธวัฒน์  คำทะเนตร, นายณภัทร   มีชำนาญ,นายพิศษ   พายพั,    
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
สอดคล้องกับกลยุทธ    ๕   จุดเน้นที่  ๙     
สอดคล้องกับมาตรฐาน ร.ร. ที่  ๒ 
............................................................................................................................................................... 
๑. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๔๒    หมวด ๔  มาตรา  ๒๕  รัฐต้องสร้างเสริมการ
ดำเนินงานและการจัดต้ังแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทุกรูปแบบได้แก่ห้องสมุด สวนสาธารณ สวนพฤษศาสตร์ 
สวนสัก สนามกีฬา แหล่งนันทนาการ และพัฒนาแหล่งข้อมูล แหล่งเรียนรู้อื่นๆอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียน
บ้านทับกี่  ได้จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้อย่างหลากหลายเป็นต้นแบบของ
ชุมชน และตามคู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อความ
ปลอดภัยของนักเรียนทุกคนในสถานศึกษา ด้านการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ เช่น อุบัติเหตุจากอาคารเรียน  
อาคารประกอบ  อุบัติเหตุจากบริเวณสถานศึกษา เครื่องมือ เครื่องใช้  อุปกรณ์ต่าง ๆ  การเดินทางไป - กลับ 
สถานศึกษา การล่วงละเมิดทางกายและจิตใจ สารเสพติด ฯลฯ  เพื่อให้โรงเรียนมีอาคารและบริเวณท่ีเหมาะแก่
การจัดการเรียนการสอนและมีความปลอดภัยให้กับนักเรียนและครูทุกคน  
๒. วัตถุประสงค์ 
   ๒.๑ ผลลัพธ์ (Outcomes) 

๑.พัฒนาปรับปรุงห้องเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
๒.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
๓.พัฒนาภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สวยงาม 
๔.พัฒนาปรับปรุง  ให้มั่นคง  โรงอาหารและส่ิงก่อสร้าง 

   ๒.๒ ผลผลิต (Outputs) 
  ๒.๒.๑โรงเรียนบ้านทับกี่ได้ดำเนินการปรับปรุงภมูิทัศน์เพื่อให้เอื้ออำนวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเกิดความ ปลอดภัย กับนักเรียน 
           ๒.๒.๒โรงเรียนมีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม เป็นสัดส่วน  เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑ ครู นักเรียน ชุมชน มีความพึงพอใจร้อยละ  ๘๐ 
๓.๑.๒ โรงเรียนจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนบุคคลท่ัวไป 

  
๓.๒ เชิงคุณภาพ 



๑๕๒ 
 

๓.๒.๑ บริเวณโรงเรียน อาคารเรียนสะอาดสวยงามมีระเบียบ ร่มรื่นทุกวัน 
๓.๒.๒ แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนมีความพร้อมและสภาพอันดีเอื้ออาทรต่อการจัดการเรียนรู้ของ

ชุมชน 
๓.๒.๓ โรงเรียนเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ เกิดความพึงพอใจและเป็นท่ียอมรับของชุมชน 

๔. กิจกรรมและการดำเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ขั้นเตรียมการและการวางแผนดำเนินงาน (P) 

๑.๑ ประชุมคณะครูในโรงเรียน 
๑.๒ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อเสนอและ      
ขออนุมัติโครงการ 
๑.๓ แต่งต้ังคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
๑.๔ จัดทำโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม/และปฏิทินการปฏิบัติงาน 

 
พ.ค.๖๕ 

 
นายพิเชษฐ์  วิบูลย์คำ 

๒ ขั้นดำเนินการและปฏิบัติตามแผน(D) 
๒.๑ ศึกษาสภาพจริงของโรงเรียน และห้องเรียน 
๒.๒.ปรับปรุงตกแต่งแหล่งเรียนรู้อาคารเรียนให้มีความเหมาะสม
กับสภาพการเรียนการสอน 

๑) ติดต้ังกล้องวงจรปิด อาคารอนุบาล 
๒)ซ่อมแซมบ้านพักนักเรียน ทาสี ติดมุ่งลวด บานเกร็ดฯ 
๓)ทำสวนหย่อมหน้าอาคารเรียน  
๔)ปรับปรุงท่ีจอดรถ ลานจอดรถ 
๕) จัดทำสวนพฤษศาสตร์ สวนสมุรไพร 

     ๖) ตัดตกแต่งตัดหญ้าบริเวณโรงเรียนและสนามให้สะอาด
และปลอดภัย 
๗)บำรุงรักษาปลูกไม้ดอกไม้ประดับ จัดทำเรือนเพาะชำจัดทำ

สวนหย่อม 
๘)จัดหาม้านั่ง ม้าหินอ่อนบริเวณ สวนหน้าอาคารจำนวน ๓ ชุด
ใหญ่ -  ปรับปรุงสวนพุทธศาสตร์ทำแนวรั้ว ทำหลังคาโดมสวน
พุทธ   สวนสมุนไพร  -  จัดซื้อพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ   
     ๙)ปรับปรุงถนนและแนวจราจร และป้ายนิเทศ 
    ๑๐)ปรับปรุงหน้าอาคาร สปช.๑๐๕/๒๙ ทำเป็นลาน
อเนกประสงค์มีหลังคา หน้าห้องสมุด ทาสีอาคาร 
   ๑๑) ปรับปรุงโรงคัดแยกขยะและเตาเผาขยะ 
    ๑๒)ปรับปรุงรั้วหน้าโรงเรียน 
    ๑๓) ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร ห้องประกอบอาหาร 
  ๑๔) ปรับปรุงห้องพยาบาล 

 
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นายพิเชษฐ์  วิบูลยคำ 
นายมนัญชัย กันเจิม 
นายสักรินทร์ แปงใจ 
นายนิธะวัฒน์ คำทะ
เนตร 
นายพิเศษ  พายัพ 
นายณภัทร  มีชำนาญ 

 



๑๕๓ 
 

  ๑๕)ติดต้ังพัดลมติดผนังในห้องเรียน 
   ๑๖)ปรับปรุงโรงอาหาร 

๓ ขั้นติดตามและประเมินผล (C) 
๓.๑ ก่อนดำเนินโครงการ 
๓.๒ ระหว่างดำเนินโครงการ 
๓.๓ ส้ินสุดโครงการ รายงานผลโครงการ(A) 

 
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 
นายพิเชษฐ์  วิบูลยคำ 
นายพิเศษ พายัพ 

 
๕. งบประมาณ   เงินอุดหนุน จำนวน          ๑๐๐,๐๐๐   บาท  เงินบริจาค  ๓๘๐,๐๐๐   บาท รวมทั้งส้ิน  
จำนวน   ๔๘๐,๐๐๐    บาท  ให้ถ๋ัวจ่ายในโครงการ 

 
 

กิจกรรม 

งบประมาณ  
 

รวมเงิน 

 
 

แหล่ง
งบประมาณ 

ค่าตอบแ
ทน 

ค่าใช้จ่
าย 

ค่าวัสดุ อื่นๆ 

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

๒.ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักนกัเรียนเป็น
ห้องเรียนดนตร ี

-  ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ อุดหนุน 

๓)จัดทำสวนหย่อมหน้าอาคาร สปช.  
๑๐๑/๒๖  

- - ๒,๐๐๐  ๒,๐๐๐ อุดหนุน 

๔)ปรับปรุงถนนบริเวณทีจ่อดรถ ลานจอดรถ   ๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ อุดหนุนบริจาค 

๕) จัดทำสวนพฤษศาสตร์ สวนสมุรไพร      อุดหนุน 
๖)จัดทำเรือนเพาะชำกล้าไม้นักเรียน   ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐ อุดหนุน 
 ๗)ปรับปรุงถนนและแนวจราจรและป้าย
นิเทศ 

     อุดหนุน 

๘)  บริเวณถนนทางเข้าโรงเรียน   ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ อุดหนุน/บริจาค 

๙) ปรับปรุงโรงคัดแยกขยะและเตาเผาขยะ   ๓,๐๐๐  ๓,๐๐๐ อุดหนุน 
๑๐)ปรับปรุงรั้วหน้าโรงเรียน/รัว้อาคาร
อนุบาล/ป้ายบอกสถานท่ีในโรงเรียน 

  ๔๐,๐๐๐  ๔๐,๐๐๐ /อุดหนุน/
บริจาค 

๑๑)ปรับปรุงบริเวณห้องประชุม   ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ /อุดหนุน/
บริจาค 

๑๒) ปรับปรุงใต้ถนุอาคารหลังใหม่/
ห้องสมุด 

  ๖๐,๐๐๐  ๖๐,๐๐๐ /อุดหนุนบริจาค 

๑๓)ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
ทาสีอาคาร ๑๐๕/๒๙ อาคารภูไผ่ 

  ๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ /อุดหนุนบริจาค 

๑๔)ติดต้ังพัดลมติดผนังในห้องเรียน   ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ อุดหนุน 



๑๕๔ 
 

๑๕)ปรับปรุงโรงอาหาร   ๒๘๐,๐๐๐  ๒๘๐,๐๐๐ อุดหนุน/
บริจาค 

รวมเงิน   ๔๕๐,๐๐๐  ๔๕๐,๐๐๐  
 
๖. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้

ประเมิน 
 ผลผลิต (Outputs) 
๑.โรงเรียนบ้านทับกีไ่ด้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์จัดแหล่งเรียนรู้ท้ัง
ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน  
๒.ได้รับความร่วมมือจากคณะครู ชุมชน นักเรียน ผู้ปกครองชุมชน
เป็นอย่างดี 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
๑. นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ในการศึกษาอย่างคุ้มค่าส่งผลให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริงนำความรูไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน
ได้ 
๒ นักเรียน /โรงเรียนบ้านทับกี ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกช้ัน
เรียน 

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

 
๑ แบบสอบถาม 
 
 
แบบสอบถาม 
 
แบบสอบถาม 
แบบบันทึก 

 
(ลงช่ือ)………………………………ผู้เสนอโครงการ   (ลงช่ือ)………………………………ผู้เสนอโครงการ 

(นายพิเชษฐ์  วิบูลย์คำ)    (นายพเิศษ  พายัพ) 
ครู คศ.๓ ครูโรงเรียนบ้านทับกี่      นักการภารโรง 
(ลงช่ือ)………………………………ผู้เสนอโครงการ   (ลงช่ือ)………………………………ผู้เสนอโครงการ 

(นายณภัทร  มีชำนาญ)      (นายมนัญชัย  กันเจิม) 
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านทับกี่      ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านทับกี่ 
(ลงช่ือ)………………………………ผู้เสนอโครงการ    (ลงช่ือ)                    ผู้เสนอโครงการ 

(นายนิธวัฒน์  คำทะเนตร)   (นายสักรินทร์  แปงใจ) 
ครูผู้ช่วย ครูโรงเรียนบ้านทับกี่   ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
                     
                       (ลงช่ือ)………………………………อนุมัติโครงการ 
                             (นายศฤงคาร  หล้ากันหา) 
                          ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 

 
 



๑๕๕ 
 

 โครงการ      ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน สภานักเรียน 
แผนงาน                         บริหารงานวิชาการ/กิจการนักเรียน 
สนองกลยุทธ์ที ่         ๒ จัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนมีคุณธรรมตาม  
                                  แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง    
ลักษณะโครงการ              โครงการต่อเนื่อง    
ผู้รับผิดชอบโครงการ         นายณภัทร   มีชำนาญ,นางสาวภัทรนิชา  แก้วเสน 
ระยะเวลาการดำเนินการ    ตลอดปีการศึกษา   ๒๕๖๕ 
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
๑.หลักการและเหตุผล    

ระบบการปกครองของประเทศไทยมีการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยสถานศึกษาเป็นสังคมแรกท่ี
ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาต้องฝึกให้ผู้เรียนรู้จักประชาธิปไตยตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๑ บททั่วไป มาตรา ๗ บัญญัติไว้ว่า ในกระบวนการ
เรียนรู้ต้องมุ่งจิตสำนึกท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข รู้จักรักษาส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ หมวด๔ มาตรา  ๒๓ 
(๑) ความรู้เกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก 
รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของสังคมไทยพื่อปลูกฝังให้เด็กเป็นบุคคลที่ดีของการเป็น
ประชาธิปไตยอยู่ในตัว ในจิตใจ ยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีวางไว้ในสังคมด้วยความสมัครใจ จริงใจ ทาง
สถานศึกษาจึงจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู ้เร ียนทุกคนในสถานศึกษาได้เร ียนรู ้และนำวิถี
ประชาธิปไตยไปใช้ในชีวิตประจำวันตลอดจนการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 
๒.วัตถุประสงค์ 

๑.เพื่อให้นักเรียนรู้จักปกครองตนเอง  ในระบอบประชาธิปไตยเพื่อเตรียมตัวเป็นพลเมืองดี    
๒.เพื่อฝึกให้นักเรียนมีความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงท้ังทางทฤษฎีและปฏิบัติ 
๓..เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน มีทักษะ เจตคติ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ 
๔.เพื่อส่งเสริมความสามารถพิเศษ และความสนใจของผู้เรียนเป็นรายบุคคล รู ้จักใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์ และมีโอกาสประสบความสำเร็จในการทำส่ิงหนึ่งส่ิงใด และเกิดความช่ืนชมต่อความสำเร็จนั้นๆ 
๕.เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชน และผู้ปกครองในการทำกิจกรรมร่วมกัน 
๖.เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้และได้รับการช้ีแนะแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน และได้รับการช้ีแนะแนวทาง

การศึกษาต่อ  
 
 
 
 
 



๑๕๖ 
 

๓.เป้าหมาย / ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เชิงคุณภาพ 

๑.ผู้เรียนประพฤติดี มีระเบียบวินัย เป็นท่ียอมรับของสังคม เป็นแบบอย่างท่ีดี  
๒.ผู้เรียนได้รับฝึกการทำงานร่วมกัน ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ เสียสละ ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง มี
เหตุผล มีความเข้าใจ และเคารพในความคิดของผู้อื่น เป็นผู้นำ ตามท่ีดี  
๓.ผู้เรียนได้เรียนรู้มีความรู้จากประสบการณ์มากยิ่งขึ้น 
๔.ผู้เรียน มีทักษะ เจตคติ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ 
๕.ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นพลเมืองตามกฎหมาย          

          ๖.ผู้เรียน ประสบความสำเร็จในการทำส่ิงหนึ่งส่ิงใด และมีความช่ืนชมต่อความสำเร็จนั้นๆ 
๗.ชุมชน และผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างในการทำกิจกรรมร่วมกัน 
๘.ผู้เรียนรู้จักการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น และมีทักษะการดำรงชีวิต 
 

เชิงปริมาณ 
 ๑.ผู้เรียนได้เรียนรู้มีความรู้จากประสบการณ์ร้อยละ ๘๐ (สพฐ.๑ ) 
 ๒.ผู้เรียน มีทักษะ เจตคติ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ร้อยละ ๘๐ (สพฐ.๖) 
 ๓.ผู้เรียนประพฤติดี มีระเบียบวินัย เป็นท่ียอมรับของสังคม เป็นแบบอย่างท่ีดี ร้อยละ ๘๐  
(สพฐ.๒,๖) 
๔.ผู้เรียนได้รับฝึกการทำงานร่วมกัน ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ เสียสละ ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง มี

เหตุผล มีความเข้าใจ และเคารพในความคิดของผู้อื่น เป็นผู้นำ ตามท่ีดี ร้อยละ๘๐(สพฐ.๒,๖) 
๕.ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นพลเมืองตามกฎหมาย  ร้อยละ ๗๕ (สพฐ.๖,๑๑) 
 ๖.ผู้เรียนมีความสำเร็จในการทำส่ิงหนึ่งส่ิงใด และมีความช่ืนชมต่อความสำเร็จร้อยละ ๗๕  (สพฐ.๖,) 
 ๗.ชุมชน และผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างในการทำกิจกรรมร่วมกันร้อยละ ๘๐ (สพฐ.๙) 
 ๘.ผู้เรียนรู้จักการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น และมีทักษะการดำรงชีวิตร้อยละ ๘๐ (สพฐ ๓,๑๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๗ 
 

๔.กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ เลือกตั้งประธาน  พ.ค..๖๕ กิจการนักเรียน 
๒ เย่ียมบ้านนักเรียน ตลอดปีการศึกษา ๖๕ กิจการนักเรียน 
๓ ทำความสะอาดเขตรับผิดชอบ ตลอดปีการศึกษา.๖๕ งานบริหารท่ัวไป 
๔ กิจกรรมขับรถปลอดภัย ตลอดปีการศึกษา.๖๕ งานแนะแนว 
๕ คนดีศรี  ทก. ตลอดปีการศึกษา.๖๕ งานแนะแนว 
๖ แนะแนวการศึกษา มี.ค.๖๖ งานแนะแนว 
๗ มอบทุนการศึกษา มี.ค.๖๖ งานแนะแนว 
๘ ตลาดนัด  ทก. ต.ค.๖๕ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๙  

นักสืบสายน้ำ 
 

ตลอดปีการศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 
๑๐ คณะกรรมการนักเรียน   ตลอดปีการศึกษา.๖๕ กิจการนักเรียน 

 
๑๑ 

 
สวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ 

 
ตลอดปีการศึกษา ๖๕ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

  
๕.รายละเอียดการใช้งบประมาณ   เงินอุดหนุน    ๕,๐๐๐   บาท 

 
ท่ี 

 
ชื่อกิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

 
รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

๑ เลือกต้ังประธานฯ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
นักเรียน 

      

๒ กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน       

๓ ทำความสะอาดเขตพื้นที่      

 
ป้ายรณรงค์การท้ิงขยะ ไม้
กวาดทางมะพร้าวและ
อุปกรณ์ในการทำความ
สะอาดต่างๆ 

  ๕,๐๐๐   

๔ กิจกรรมขับรถปลอดภัย       

๕ คนดีศรี  ทก. 
ค่ารางวัล วัสดุ 
 

      



๑๕๘ 
 

๖ กิจกรรมแนะแนวการศึกษา       
- ค่าอาหารกลางวันนักเรียน
ออกแนะแนว 

     

๗ มอบทุนการศึกษา       
- คัดเลือกนักเรียนรับทุน      

๘ กิจกรรมตลาดนัด ทก. 
(ตลาดนัดชุมนุม) 

      

๘.๑ค่าป้ายไวนิล       
๘.๒ค่าอุปกรณ์ตกแต่ง
สถานท่ี 

     

๘.๓ ค่าอุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรมของแต่ละชุมนุม  

     

 
 
ท่ี 

 
ชื่อกิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

 
รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

๙ กิจกรรมนักสืบสายน้ำ      
 

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

     

 

๑๑ สวดมนต์ไหว้พระประจำ
สัปดาห์ 

     
 

    ๑๕,๐๐๐    
 
๖. เคร่ืองมือที่ใช้วัดผล 
    ๖.๑ แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
    ๖.๒  แบบประเมินความพึงพอใจ 
    ๖.๓  บันทึกการประชุม 
     
 
 



๑๕๙ 
 

 
๗.วิธีการวัดผลประเมินผลกิจกรรมของโครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
๑.ผู้เรียนได้เรียนรู้มีความรู้จาก
ประสบการณ์ร้อยละ 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 เป็นท่ียอมรับของสังคม เป็น
แบบอย่างท่ีดี ร้อยละ ๘๐  
 

 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
๔.ผู้เรียนได้รับฝึกการทำงาน
ร่วมกัน ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ 
เสียสละ ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ
ต่อตนเอง มีเหตุผล มีความเข้าใจ 
และเคารพในความคิดของผู้อื่น 
เป็นผู้นำ ตามท่ีดี ร้อยละ๘๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
๑. บันทึกการเข้าร่วม 
   กิจกรรม 
 ๒. ประเมินความพึง 
   พอใจ 
 ๓. บันทึกการประชุม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
๑. แบบบันทึกการเข้าร่วม 
    กิจกรรม 
 ๒. แบบประเมินความพึง 
    พอใจ 
 ๓. บันทึกการประชุม 

๕.ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นพลเมือง
ตามกฎหมาย  ร้อยละ ๗๕  
๖.ผู้เรียนมีความสำเร็จในการทำ
ส่ิงหนึ่งส่ิงใด และมีความช่ืนชม
ต่อความสำเร็จร้อยละ ๗๕   
๗.ชุมชน และผู้ปกครองมี
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างในการ
ทำกิจกรรมร่วมกันร้อยละ ๘๐  

๘.ผู้เรียนรู้จักการแก้ปัญหาท่ี
เกิดขึ้น และมีทักษะการดำรงชีวิต
ร้อยละ ๘๐  

 
 
 



๑๖๐ 
 

 
๘.ทรัพยากร 

- ผู้บริหารสถานศึกษา 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ผู้บริหาร ครู ผู้เรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนและผู้ปกครอง 
 

๙.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑.ผู้เรียนประพฤติดี มีระเบียบวินัย เป็นท่ียอมรับของสังคม เป็นแบบอย่างท่ีดี  
๒.ผู้เรียนได้รับฝึกการทำงานร่วมกัน ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ เสียสละ ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง มี
เหตุผล มีความเข้าใจ และเคารพในความคิดของผู้อื่น เป็นผู้นำ ตามท่ีดี  
๓.ผู้เรียนได้เรียนรู้มีความรู้จากประสบการณ์มากยิ่งขึ้น 
๔.ผู้เรียน มีทักษะ เจตคติ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ 
๕.ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นพลเมืองตามกฎหมาย          

          ๖.ผู้เรียน ประสบความสำเร็จในการทำส่ิงหนึ่งส่ิงใด และมีความช่ืนชมต่อความสำเร็จนั้นๆ 
๗.ชุมชน และผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างในการทำกิจกรรมร่วมกัน 

    ๘.ผู้เรียนรู้จักการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น และมีทักษะการดำรงชีวิต 
 
 

ลงช่ือ.......................................ผู้เสนอโครงการ 
                                             (นางภัทรนิชา  แก้วเสน) 

ลงช่ือ.......................................ผู้เสนอโครงการ 
                                             (นายณภัทร   มีชำนาญ) 

 
 

ลงช่ือ......................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 
 
                              
 
 
 
 



๑๖๑ 
 

 
งาน/โครงการ   การแข่งขันกีฬา –  กรีฑาสีนักเรียน  กลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม สพป.๓ 
แผนงาน   บริหารท่ัวไป 
ลักษณะงาน/โครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หัวหน้างาน        นางสาวจุฑาเพชร ศัลยพงษ์,นางสาวแพรวพรรณ พิมพ์เสนา, 

นายนิธวัฒน์ คำทะเนตร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านทับก่ี 
ระยะเวลาดำเนินการ  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
สอดคล้องกับกลยุทธ    ๒         สอดคล้องกับมาตรฐาน ร.ร. ที่   ๑  ข้อ ๑.๒ 
๑.หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนได้มุ่งเน้นท่ีจะส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีการคิดเป็น 
ทำเป็น อีกท้ังการวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ ทางด้านร่างกายให้มีสุขภาพท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ 
มีนิสัยรักการออกกำลังกาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม โดยให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาและทำงานร่วมกัน เป็นหมู่คณะสี ในฐานะท่ีโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคมท่ีให้ความรู้และวิธีท่ีจะทำให้ผู้ เรียนท่ีเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ได้มีการออกกำลังกาย ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ในการร่วม
กิจกรรมทางด้านกีฬา-กรีฑา  โรงเรียนบ้านทับกี่   
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพื่อให้นักเรียนรู้จักการมีน้ำใจนักกีฬาและมีความสามัคคีในหมู่คณะ 
 ๒.๒  เพื่อเป็นตัวแทนแข่งในโครงการกีฬากลุ่มโรงเรียน และสพป. 
 ๒.๓  เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและทางด้านร่างกายและจิตใจ  สังคมและสติปัญญาของนักเรียน 
 ๒.๔  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในกฎ กติกา มีทักษะและมีทัศนะท่ีดีต่อการแข่งขันกีฬา 
๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑  นักเรียนในโรงเรียนบ้านทับกี่ เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา  ๑๐๐ % 
 ๓.๒  นักเรียน ครู  ผู้ปกครอง  ชุมชน  ร้อยละ ๘๐   มีความพึงพอใจ 
๔.ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ 

๑ เสนอโครงการเพื่อขอการอนุมัติ (P) พ.ค.๖๕ ร.ร.บ้านทับกี่ นางสาวจุฑาเพชร ศัลยพงษ์ 
๒ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๖๕ ร.ร.บ้านทับกี่ นางสาวจุฑาเพชร ศัลยพงษ์ 
๓ ดำเนินโครงการ (D) 

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

มิ.ย.๖๕ ร.ร.บ้านทับกี่ นางสาวจุฑาเพชร ศัลยพงษ์ 
นายนิธวัฒน์   คำทะเนตร 
น.ส.แพรวพรรณ พิมพ์เสนา 

๔ ประเมินและติดตามผล (C) มี.ค.๖๖ ร.ร.บ้านทับกี่ นางสาวจุฑาเพชร ศัลยพงษ์ 



๑๖๒ 
 

๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข(A) มี.ค.๖๖ ร.ร.บ้านทับกี่ นางสาวจุฑาเพชร ศัลยพงษ์ 
๕. งบประมาณ    หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ค่าอุปกรณ์กีฬา รวมเป็นเงิน  ๑๐,๐๐๐    บาท   
งบอุดหนุนจาก  อบต.อิปุ่ม    ๓๐,๐๐๐    บาท 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
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 

ตัวบ่งช้ีสภาพความสำเร็จ 

วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

๑.นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและ
เกิดวินัยในตนเอง 
๒.ผลการแข่งขันและการคัดเลือกนักกีฬา 
๓.นักเรียนมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง 

สอบถามนักเรียน 
สังเกต 

สัมภาษณ์ 

-  แบบประเมิน 
- แบบสังเกต 

- แบบสอบถาม 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๗.๑  นักเรียนกลุ่มเครือข่ายการศึกษาอิปุ่ม  มีสุขภาพร่างกายและจิตใจตลอดจนบุคลิกภาพท่ีดี 
๗.๒ คณะครูและนักเรียนกลุ่มเครือข่ายการศึกษาอิปุ่ม  ได้ร่วมกิจกรรมและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการแข่งขันกีฬา 
๗.๓ ได้นักกีฬาเป็นตัวแทนของกลุ่มเครือข่ายการศึกษาอิปุ่ม  ไปแข่งขัน กีฬา  สพป.เลย ๓ 
๗.๔  นักเรียนรู้จักกฎ ระเบียบ กติกา และมีน้ำใจนักกีฬา 
 

(ลงช่ือ)       ผู้เสนอโครงการ  (ลงช่ือ)                     ผู้เสนอโครงการ 
                  (นางสาวจุฑาเพชร ศัลยพงษ์)                         (นางสาวแพรวพรรณ  พิมพ์เสนา) 
 

(ลงช่ือ)         ผู้เสนอโครงการ (ลงช่ือ)     ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นายนิธวัฒน์  คำทะเนตร)                              (นายศฤงคาร  หล้ากันหา) 

 
 

 

 

 



๑๖๓ 
 

งาน/โครงการ   จัดอาหารเสริม(นม) 
แผนงาน   บริหารท่ัวไป กลุ่มงานอนามัยโรงเรียน 
ลักษณะงาน/โครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หัวหน้างาน   นางอัญชลี  แก้วย้อย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านทับก่ี 
ระยะเวลาดำเนินการ  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
สอดคล้องกับกลยุทธ จุดเน้น    ที่  ๓     
สอดคล้องกับมาตรฐาน ร.ร. ที่      ๑ 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 โครงการอาหารเสริม(นม)  ในสถานศึกษาดำเนินการเนื่องจากพบว่า   ผู้เรียนในสถานศึกษาจำนวนมาก
มีน้ำหนักส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์   หรือได้รับอาหารท่ีมีคุณภาพต่ำ   และไม่เพียงพอต่อความต้องการทางร่างกาย   
รวมทั้งแก้ปัญหาด้านโภชนาการของผู้เรียน   ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  
ฉบับไขเพิ่มเติม  พ.ศ.๒๕๔๕มาตรา  ๖  ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์ท้ัง  ร่างกาย  จิตใจเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย  จิตใจ   สติปัญญา  ความรู้และ
คุณธรรม   มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับอาหารเสริมในปริมาณท่ีเพียงพอ 
 ๒.๒  เพื่อเป็นการสริมสร้างสุขภาพอนามัยแก่นักเรียน 
๓.  เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 ๓.๑  นักเรียนช้ันอนุบาล ๑ – ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๖     ได้รับอาหารเสริม(นม)  ๑๐๐% วันละ  ๑ 
กล่อง 
เชิงคุณภาพ 
         ๓.๒  ผู้เรียนได้รับอาหารเสริม(นม)ท่ีมีคุณค่า   และปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๔ 
 

๔. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ 

๑ เสนอโครงการเพื่อขอการอนุมัติ (P) พ.ค.๖๕ ร.ร.บ้านทับกี่ นางอัญชลี  แก้วย้อย 
๒ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๖๕ ร.ร.บ้านทับกี่ นางอัญชลี  แก้วย้อย 
๓ ดำเนินโครงการ (D) 

-กิจกรรมด่ืม(นม)วันละ ๑  กล่อง 
-กิจกรรมออกกำลังกาย 
-กิจกรรมแบบบันทึกการด่ืม(นม) 

มิ.ย.๖๕ ร.ร.บ้านทับกี่ นางอัญชลี  แก้วย้อย 

๔ ประเมินและติดตามผล (C) มี.ค.๖๖ ร.ร.บ้านทับกี่ นางอัญชลี  แก้วย้อย 
๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข(A) มี.ค.๖๖ ร.ร.บ้านทับกี่ นางอัญชลี  แก้วย้อย 

 
๕. งบประมาณอาหารเสริม (นม)โรงเรียน สนับสนุนจาก อบต.   รวมเป็นเงิน บาท หัวละ ๗.๘๒ บาท/คน/วัน 
(๒๐๐   วัน  ) จำนวน     ๒๐๐,๑๙๒    บาท 
๖.  การประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีสภาพความสำเร็จ 

วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

นักเรียนมีน้ำหนักตามเกณฑ์ 
นักเรียนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี 

สอบถามนักเรียน 
สังเกต 

สัมภาษณ์ครูและแม่บ้าน 

-  แบบประเมิน 
- แบบสังเกต 

- แบบสอบถาม 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี  และน้ำหนักตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

 
 ลงช่ือ   ผู้เสนอโครงการ  ลงช่ือ   ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นางอัญชลี  แก้วย้อย)                               (นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 
                  ครู  โรงเรียนบ้านทับกี่    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 
 
 
 
 



๑๖๕ 
 

 
แผนงาน/โครงการ   กิจกรรมเรียนฟรี   ตามนโยบายเรียนฟรีเรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบ  ๑.นางอัญชลี   แก้วย้อย    ๒.นางสาวณัฐฐาภรณ์  กุลแจ่ม  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มการบริหารวิชาการ  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     โรงเรียนบ้านทับก่ี 
สอดคล้องกับกลยุทธ จุดเน้น    ที่  ๑,  
สอดคล้องกับมาตรฐาน ร.ร. ที่      ๒ 

 
๑.   หลักการและเหตุผล 
       ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๔๙  ได้บัญญัติว่า  “บุคคลย่อมมีสิทธิ์
เสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี  ท่ีรัฐจะต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ  โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย”    ประกอบกับคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีได้กำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนท่ีจะเริ่มดำเนินการ
ตามเจตนารมณ์ดังกล่าว  เพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชน  กระทรวงศึกษาธิการ จึงจัดทำโครงการ
ดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพขึ้น  กำหนดสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสารสนเทศ / 
ICT  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ  และให้โรงเรียนดำเนินการ
ตามแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  ดังนั้นโรงเรียนบ้านทับกี่   จึงกำหนดโครงการขึ้นเพื่อความสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว 
 
๒.   วัตถุประสงค์ 
    ๒.๑   เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  สำหรับกิจกรรมพัฒนาวิชาการท่ี
ภาครัฐให้การสนับสนุน   กิจกรรมค่าหนังสือเรียน 
     ๒.๒ เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  สำหรับกิจกรรมค่าอุปกรณ์การเรียน 
     ๒.๓ เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  สำหรับกิจกรรมค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 
     ๒.๔ เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  สำหรับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน  มี ค่าบริการสารสนเทศ / ICT  กิจกรรมศึกษาดูงาน    กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมวิชาการ  
 
๓.   เป้าหมาย 
      ๓.๑  ด้านปริมาณ 
             ๓.๑.๑  ทุกระดับช้ันจากอนุบาล ๑ – ม.๓  ได้รับโอกาสและได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
๑๐๐%  
 
  



๑๖๖ 
 

 
๓.๒  ด้านคุณภาพ 

       ๓.๒.๑ กิจกรรมกิจกรรมบริการสารสนเทศ / ICT  ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ   
         สถานศึกษา  คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย   
         ๓.๒.๒  นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านและเต็มประสิทธิภาพ 
๔.วิธีดำเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ 

๑ เสนอโครงการเพื่อขอการอนุมัติ (P) พ.ค.๖๕ ร.ร.บ้านทับกี่ อัญชลี  แก้วย้อย 
๒ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๖๕ ร.ร.บ้านทับกี่ อัญชลี  แก้วย้อย 
๓ ดำเนินโครงการ (D) 

-แต่งต้ังคณะกรรมการภาค  ๔  ฝ่าย
พร้อมประชุมร่วมในการพิจารณา 
-กิจกรรมค่าหนังสือเรียน 
-กิจกรรมค่าอุปกรณ์การเรียน 
-กิจกรรมค่าเครื่องแบบนักเรียน 
กิจกรรมค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

เม.ย.๖๕ ร.ร.บ้านทับกี่ อัญชลี  แก้วย้อย 
นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ 
ครูประจำช้ันทุกคน 

๔ ประเมินและติดตามผล (C) มี.ค.๖๖ ร.ร.บ้านทับกี่ อัญชลี  แก้วย้อย 
๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข(A) มี.ค.๖๖ ร.ร.บ้านทับกี่ อัญชลี  แก้วย้อย 

๕.   งบประมาณ  
      โครงการสนับสนุนการเรียนฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ๑๕  ปี   จำนวน  ๔๙๘,๓๒๐  บาท 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณที่ใช้ 
งบประมาณจำแนกตาม 

หมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

๑.กิจกรรมค่าหนังสือเรียน ๑๗๐,๐๗๐    
๒.กิจกรรมค่าอุปกรณ์การเรียน ๘๗,๘๐๐    
๓.กิจกรรมค่าเครื่องแบบนักเรียน ๙๐,๕๗๐    
๔.กิจกรรมค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๔๙,๘๘๐    

รวม ๔๙๘,๓๒๐ ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 
 



๑๖๗ 
 

 
 
๗.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

๑.นักเรียนทุกคนไม่เสียค่าใช้จ่ายใน
กิจกรรมหนังสือเรียน 
๒.นักเรียนทุกคนไม่เสียค่าใช้จ่ายใน
กิจกรรมค่าอุปกรณ์ 
๓.นักเรียนทุกคนไม่เสียค่าใช้จ่ายใน
กิจกรรมค่าเครื่องแบบนักเรียน 
๔.นักเรียนทุกคนไม่เสียค่าใช้จ่ายใน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๕.ดำเนินงานตามข้ันตอนตามกำหนดเวลา 

๑.ตรวจสอบ 
๒.การเก็บรวบรวมหลักฐาน 
๓.สรุปรายงาน 

๑.หลักฐานการจัด
กิจกรรม 
๒.แบบรายงาน 

 
๗.   ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
      ๘.๑   นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ   
      ๘.๒    ลดภาระค่าครองชีพของผู้ปกครอง    
 
(ลงช่ือ)    ผู้เสนอโครงการ     (ลงช่ือ)               ผู้เสนอโครงการ 
          (นางอัญชลี   แก้วย้อย)                                     (นางสาวณัฐฐาภรณ์   กุลแจ่ม) 
    ครู  โรงเรียนบ้านทับกี่                                                ครู     โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 

(ลงช่ือ)                         ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            (นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 
                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๘ 
 

โครงการ  จัดซ้ือ/จัดหา/ผลิต สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี และซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
แผนงาน  การศึกษาขั้นพื้นฐาน ‘งาน/  วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวณัฐฐาภรณ์  กุลแจ่ม,นายณภัทร  มีชำนาญ 
ลักษณะ โครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
หน่วยงานที่รนับผิดชอบ     โรงเรียนบ้านทับก่ี 
สอดคล้องกับกลยุทธ จุดเน้น    ที่  ๓    
สอดคล้องกับมาตรฐาน ร.ร. ที่      ๑ 
…….…………………………………………………………………………………………………………. 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การท่ีจะพัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้นั้นแหล่งการเรียนรู้เป็นส่ิงสำคัญ ดังใน มาตรา ๒๕ กล่าวว่า รัฐต้องส่งเสริมการ
ดำเนินงานและการจัดต้ังแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์  หอศิลป ์
สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬา และนันทนาการ
แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจึงจำเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะพัฒนาสถานท่ีให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ได้ภายในโรงเรียนเพื่อมุง่ให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรูจ้าก
ประสบการณ์จริงปฏิบัติจริงและเกิดความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะทำโครงการพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสอน 

๒. วัตถุประสงค์ 

๑.  เพื่อใหโ้รงเรียนมี  อุปกรณ์  ส่ือ การเรียนการสอน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒.  เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้และเกิดทักษะ  ความรู้  มากยิ่งขึ้น  
๓. เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

๓. เป้าหมาย 
๑.  โรงเรียนบ้านทับกี่มีส่ือการเรียนการสอนท้ัง   ๘   กลุ่มสาระ  ภาคเรียนละ อย่างน้อย ๑๐  ช้ิน/คน 
๒.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น ๕% 

๔. การดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ 

๑ เสนอโครงการเพื่อขอการอนุมัติ (P) พ.ค.๖๕ ร.ร.บ้านทับกี่ น.ส.ณัฐฐาภรณ์ กุลแจ่ม 
๒ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๖๕ ร.ร.บ้านทับกี่ น.ส.ณัฐฐาภรณ์ กุลแจ่ม 
๓ ดำเนินโครงการ (D) 

-แต่งต้ังคณะกรรมการภาค  ๔  ฝ่าย
พร้อมประชุมร่วมในการพิจารณา 
-สำรวจความต้องการ 

พ.ค.๖๕ ร.ร.บ้านทับกี่ น.ส.ณัฐฐาภรณ์ กุลแจ่ม 
นายณภัทร  มีชำนาญ 



๑๖๙ 
 

-ดำเนินการจัดซื้อ/ซ่อมแซม/จัดหา 
 

๔ ประเมินและติดตามผล (C) มี.ค.๖๖ ร.ร.บ้านทับกี ่ น.ส.ณัฐฐาภรณ์ กุลแจ่ม 

๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข(A) มี.ค.๖๖ ร.ร.บ้านทับกี่ น.ส.ณัฐฐาภรณ์ กุลแจ่ม 

  
๕.  โครงการสนับสนุนจากเงินอุดหนนุ       จำนวน  ๑๐,๐๐๐   บาท  

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตาม 
หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
๑.ซ่อมแซมส่ือ ครุภัณฑ์/จัดหา ๑๐,๐๐๐   ๑๐,๐๐๐ 
     
     

รวม ๑๐,๐๐๐ ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
๖.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

๑.  โรงเรียนมีส่ือท่ีหลากหลาย 
๒.  ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการใช้แหล่ง
การเรียนรู้ในโรงเรียน 
๓.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและ
มีความพึงพอใจ  ร้อยละ ๘๐ 
 

๑.ตรวจสอบ 
๒.การเก็บรวบรวมหลักฐาน 
๓.สรุปรายงาน 

๑.แบบสำรวจรายการ 
๒.แบบบันทึกการใช้ 
๓.  แบบสอบถามความ
คิดเห็น 

 
๗.   ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
      ๘.๑        นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนบ้านทับกี่มีแหล่งการเรียนรู้และใช้แหล่งการเรียนรู้ประกอบการเรียน 
การสอน 
(ลงช่ือ)    ผู้เสนอโครงการ     (ลงช่ือ)               ผู้เสนอโครงการ 
          (นางสาวณัฐฐาภรณ์ กุลแจ่ม)                                     (นายณภัทร  มีชำนาญ)                                     
ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านทับกี่                                       ครู ผู้ช่วยโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
                    (ลงช่ือ)                         ผู้อนุมัติโครงการ 
                                (นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 
                            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 



๑๗๐ 
 

โครงการ  ระบบประปาและน้ำด่ืมโรงเรียน 
แผนงาน  บริหารท่ัวไป  /งานอาหารสถานที่ 
ผู้รับผิดชอบ  นายพิเชษฐ์  วิบูลย์คำ  นายพเิศษ  พายพั 
ลักษณะ โครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     โรงเรียนบ้านทับก่ี 
สอดคล้องกับกลยุทธ จุดเน้น    ที่ ๓ 
สอดคล้องกับมาตรฐาน ร.ร. ที่      ๑ 
…….………………………………………………………………………………………………...…………………………… 

๑. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น  จำเป็นต้องให้ประชาชนได้รับการศึกษามาก
ขึ้นและท่ัวถึง ซึ่งสถานศึกษาทุกแห่งต้องมีปัจจัยพื้นฐานในการทำกิจกรรมต่าง ๆภายในโรงเรียนโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง น้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตน้ำเป็นตัวบ่งบอกถึงระดับคุณภาพชีวิต   ดังพระราชดำรัส เมื่อ   วันท่ี 
๑๗ มีนาคม ๒๕๒๙ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐานสวนจิตรลดา "..หลักสำคัญต้องมีน้ำ น้ำบริโภคและน้ำใช้ น้ำ
เพื่อการเพาะปลูกเพราะชีวิตอยู่ท่ีนั่น ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้า ไม่
มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้"  โรงเรียนบ้านทับกี่  จึงได้ดำเนินการโครงการนี้เพื่อเป็นการดูแลปรับปรุงให้ใช้งานได้ดีอยู่ตลอด  
ท้ังน้ำด่ืมน้ำใช้  
๒. วัตถุประสงค์ 

๑.  เพื่อให้โรงเรียนมีน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคตลอด 
๒.  เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการใช้น้ำในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
๓. เพื่อปรับปรุง ดูแลให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 

๓. เป้าหมาย 
๑.  โรงเรียนบ้านทับกี่มีน้ำใช้ได้อย่างเพียงพอ 
๔. การดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ 

๑ เสนอโครงการเพื่อขอการอนุมัติ (P) เม.ย..๖๕ ร.ร.บ้านทับกี่ นายพิเชษฐ์  วิบูลย์คำ 
๒ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๖๕ ร.ร.บ้านทับกี่ นายพิเชษฐ์  วิบูลย์คำ 
๓ ดำเนินโครงการ (D) 

-ดูแลระบบ 
-สำรวจความต้องการ จัดซื้ออุปกรณ์ 
ซ่อมแซม ปรับปรุง ตู้คอลโทน ซัมเมอร์ 
-ตรวจวัดคุณภาพน้ำ 

พ.ค.๖๕ ร.ร.บ้านทับกี่ นายพิเชษฐ์  วิบูลย์คำ 
นานพิเศษ  พายัพ 

๔ ประเมินและติดตามผล (C) มี.ค.๖๖ ร.ร.บ้านทับกี่ นายพิเชษฐ์  วิบูลย์คำ 
๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข(A) มี.ค.๖๖ ร.ร.บ้านทับกี่ นายพิเชษฐ์  วิบูลย์คำ 



๑๗๑ 
 

๕. โครงการสนับสนุนจากเงินอุดหนุน       จำนวน  ๒๐,๐๐๐   บาท  

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตาม 
หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
๑.วัสดุ ท่อน้ำ ก๊อกน้ำ  อุปกรณ์ระบบ RO ๑๐,๐๐๐   ๑๐,๐๐๐ 
๒.ซัมเมอร์     
๓.ใส้กรอง/ใส้กรองแมนเบรน ๑๐,๐๐๐   ๑๐,๐๐๐ 

รวม ๒๐,๐๐๐ ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
๖.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

๑.  โรงเรียนมีน้ำใช้อุปโภคและบริโภคอย่าง
เพียงพอ 
๒.  ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการใช้แหล่ง
การเรียนรู้ในโรงเรียน 
๓.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและ
มีความพึงพอใจ  ร้อยละ ๘๐ 
 

๑.ตรวจสอบ 
๒.การเก็บรวบรวมหลักฐาน 
๓.สรุปรายงาน 

๑.แบบสำรวจรายการ 
๒.แบบบันทึกการใช้ 
๓.  แบบสอบถามความ
คิดเห็น 

 
๗.   ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
      ๗.๑        นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนบ้านทับกี่มีน้ำใช้อุปโภคและบริโภค อย่างเพียงพอ มีคุณภาพ 
      ๗.๒      ครูมีน้ำใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 
 
 
(ลงช่ือ)    ผู้เสนอโครงการ     (ลงช่ือ)               ผู้เสนอโครงการ 
          (นายพิเชษฐ์  วิบูลย์คำ)                                          (นายพิเศษ  พายัพ) 
          ครู  โรงเรียนบ้านทับกี่                                    นักการฯ    โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 

(ลงช่ือ)                         ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            (นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 
                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 
 



๑๗๒ 
 

 
โครงการ  คัดแยกขยะพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 
แผนงาน  บริหารท่ัวไป   
ผู้รับผิดชอบ  นายนิธวัฒน์  คำทะเนตร,,นางสาวมยุรี  เหมสุทธิ,นางสาวมุจลนิทร์  ศรีจริยา 
                               นายพิเศษ  พายัพ 
ลักษณะ โครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     โรงเรียนบ้านทับก่ี 
สอดคล้องกับกลยุทธ จุดเน้น    ที่         
สอดคล้องกับมาตรฐาน ร.ร. ที่  ๑     
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาขยะเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นในหลายๆ ประเทศ และถือเป็นเรื่องท่ีสำคัญเนื่องจากขยะมูลฝอยเป็นผล
จากการท่ีประชาชนได้ใช้ส่ิงของ เครื่องอุปโภค บริโภค และมีการหีบห่อ หรือส่ิงของใช้แล้วหรือเหลือใช้ ก็นำมา
ท้ิงเป็นขยะ นอกจากนั้น กระบวนการในการเก็บ ขน และกำจัดขยะ ก็มีความสำคัญต่อการก่อให้เกิดการ
ปนเป้ือนหรือก่อให้เกิดมลพิษกับส่ิงแวดล้อมได้ หากไม่มีการควบคุมการกำจัดขยะท่ีถูกต้อง หรือนำขยะหรือของ
เสียอันตรายมาท้ิงรวมกับขยะมูลฝอย  มาตรการในกฎหมายนั้น หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการกำจัดขยะมูลฝอย
ในแต่ละพื้นท่ี ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันท่ี  ๒๐  กันยายน ๒๕๕๙ มีมติ
เห็นชอบแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทางประชารัฐ  โดยยึดหลักการสำคัญ  คือ การใช้หลัก 
๓R(Reduce   Reuse  Recycle)  

อย่างไรก็ดี ในการจัดการขยะมูลฝอยนั้น มีความจำเป็นต้องมีระบบการจัดการท่ีดี ต้ังแต่การคัดแยกขยะ 
การขน การท้ิงหรือฝังกลบ ย่อยสลาย หรือกระบวนการในการแปรรูปขยะให้เป็นพลังงาน หรือนำไปใช้ต่อ ซึ่ง
กระบวนการเหล่านี้ จะมีความหลากหลายไปตามชนิดของขยะ ด้วยเหตุนี้ เองหากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการภายในพื้นท่ีของตน โดยขาดการบูรณาการหรือการประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแล้ว การ
จัดการอาจมีข้อจำกัดในด้านกำลังคน งบประมาณ รวมถึงการจัดหาพื้นท่ี รถขนส่ง เพื่อนำขยะมากำจัดอย่างถูก
วิธีการสาธารณสุข 

โรงเรียนบ้านทับกี่  ก็เป็นองค์กรหนึ่งท่ีเล็งเห็นสำคัญและตระหนักในการบริหารจัดการขยะในโรงเรยีน 
จึงได้ดำเนินงานโครงการ  “คัดแยกขยะพิทักษ์ส่ิงแวดล้อม” 
    

๒. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นักเรียน มีความรู้และตระหนัก เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ตลอดจนทราบถึงปัญหาและ

ผลกระทบท่ีเกิดจากขยะ    

2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยก การนำกลับมาใช้ใหม่ 



๑๗๓ 
 

3. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการกำจัดขยะประเภทต่างๆ อย่างถูกวิธี 

4. เพื่อให้นักเรียนบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง 

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

๔. การดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ 

๑ เสนอโครงการเพื่อขอการอนุมัติ (P) พ.ค.๖๕ ร.ร.บ้านทับกี่ นายนิธวัฒน์  คำทะเนตร 
๒ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๖๕ ร.ร.บ้านทับกี่ นายนิธวัฒน์  คำทะเนตร 
๓ ดำเนินโครงการ (D) 

๑)กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้หาปัญหา 
๒)กิจกรรมต้ังศูนย์การเรียนรู้ขยะครบ
วงจร/รไีซเคิลส์ 
๓) กิจกรรมประกวดคำขวัญเรื่องขยะ 
๔) กิจกรรมคัดแยกขยะ 
๕) กิจกรรมขยะแลกแต้ม 
     

มิ.ย.๖๕ ร.ร.บ้านทับกี่ นายนิธวัฒน์  คำทะเนตร 
นางสาวมยุรี  เหมสุทธิ 
นางสาวมุจลินทร์  ศรีจริยา 
นายพิเศษ  พายัพ 
ครูประจำชันทุกคน 
นักเรียนแกนนำ 

๔ ประเมินและติดตามผล (C) มี.ค.๖๖ ร.ร.บ้านทับกี่ นายนิธวัฒน์  คำทะเนตร 

๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข(A) มี.ค.๖๖ ร.ร.บ้านทับกี ่ นายนิธวัฒน์  คำทะเนตร 

 
๕. โครงการสนับสนุนจากเงินอุดหนุน       จำนวน  ๘,๐๐๐   บาท  

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตาม 
หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
๑)กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้หาปัญหา     
๒) กิจกรรมต้ังศูนย์การเรียนรู้ขยะครบวงจร/รี
ไซเคิลส์ 

๕,๐๐๐   ๕,๐๐๐ 

๓) กิจกรรมประกวดคำขวัญเรื่องขยะ ๑,๐๐๐   ๑,๐๐๐ 
๔) กิจกรรมอบรมคัดแยกขยะ ๒,๐๐๐   ๒,๐๐๐ 
๕) กิจกรรมขยะแลกแต้ม     

รวม ๘,๐๐๐ ถัวจ่ายทุกรายการ 



๑๗๔ 
 

 
 
 
๖.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช ้

๑.  โรงเรียนบ้านทับกี่ปลอดขยะ๑๐๐% 
๒.  นักเรียนมีความรู้ในการคัดแยกขยะ 
๓.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและ
มีความพึงพอใจ  ร้อยละ ๘๐ 

๑.ตรวจสอบ 
๒.การเก็บรวบรวมหลักฐาน 
๓.สรุปรายงาน 

๑.แบบสำรวจรายการ 
๒.แบบบันทึกการใช้ 
๓.  แบบสอบถามความ
คิดเห็น 

 
๗.   ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียน มีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ตลอดจนทราบถึงปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากขยะ    

2. นักเรียน มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยก การนำกลับมาใช้ใหม่ 

3. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการกำจัดขยะประเภทต่างๆ อย่างถูกวิธี 

4. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ในการบริหารจัดการตนเองในการคัดแยกขยะ 

5. ขยะในโรงเรียนมีปริมาณลดลง 

 
(ลงช่ือ)    ผู้เสนอโครงการ     (ลงช่ือ)               ผู้เสนอโครงการ 
          (นายนิธวัฒน์  คำทะเนตร)                                     (นายพิเศษ  พายัพ) 
          ครูค.ศ.๑  โรงเรียนบ้านทับกี่                                 นักการฯ  โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 

(ลงช่ือ)    ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวมุจลินทร์  ศรีจริยา) 
ครู คศ.๓  โรงเรียนบ้านทับกี่ 

 
 

(ลงช่ือ)                                 ผู้อนุมัติโครงการ) 
(นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 
 
 
 



๑๗๕ 
 

ชื่อโครงการ     “ร่วมผลิตอย่างใส่ใจ อิ่มนี้เพื่อน้อง”ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ  
           พอเพยีงตามแนวพระราชดำริ (โรงเรียนบ้านทับก่ี) 

แผนงาน                       บริหารท่ัวไป 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ       โรงเรียนบ้านทับก่ี 

ผู้รับผิดชอบโครงการ         นายพิเชษฐ์ วิบูลยค์ำ, นางสมลักษณ์ วิบูลย์คำ,และนายสักรินทร์ แปงใจ 

ลักษณะโครงการ             โครงการใหม่ 

ระยะเวลาดำเนินการ         ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 

สอดคล้องกับกลยุทธ ๒      จุดเน้นที่  ๔   

สอดคล้องกับมาตรฐาน ร.ร. ที่   ๑  

............................................................................................................................................................................ 
๑. หลักการและเหตุผล  
 โรงเรียนบ้านทับกี่ ได้รับจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันให้กับนักเรียนท่ีมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ    
และนักเรียนยังขาดแคลนอาหารกลางวัน   ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน เพราะด้วยสภาพ
เศรษฐกิจในปัจจุบันราคาสินค้าต่างๆมีราคาที่สูงขึ้น และตลอดจนวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันใหก้ับ
นักเรียนต้องซื้อจากตลาดท่ีราคาสูงขึ้น และยังมีสารปนเป้ือนไม่ปลอดภัยต่อการรับประทานของนักเรียน 
 โรงเรียนบ้านทับกี่ จึงได้ดำเนินการ โครงการ “ร่วมผลิตอย่างใส่ใจ อิ่มนี้เพื่อน้อง”ตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ  ด้วยการส่งเสริมการเกษตรท่ียั่งยืน (เล้ียงไก่พันธุ์ไข่,เล้ียง
ปลา,และปลูกผักปลอดสารพิษ) การให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาโภชนาการ อาหารกลางวัน เกษตรอินทรีย์ 
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงในกิจกรรมการเรียนการสอน  และยังส่งเสริมให้
นักเรียนได้รับความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ในการทำมาเลี้ยงชีพได้ และยังได้วัตถุดิบในการประกอบอาหาร
กลางวันได้เพียงพอและปลอดภัย 
๒. วัตถุประสงค์ 
       ๒.๑  ผลลัพธ์ ( Outcomes ) 

               ผู้เรียนได้นำองค์ความรู้จากกิจกรรมสำคัญเรื่องการพัฒนาโภชนาการอาหารกลางวัน การทำเกษตร
อินทรีย์ และการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพได้ 
       ๒.๒  ผลผลิต ( Outputs ) 

                ๑. โรงเรียนเป็นศูนย์อาชีพแห่งการเรียนรู้ มีกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรท่ียั่งยืน (เล้ียงไก่พันธุไ์ข่
,เล้ียงปลา,และปลูกผักปลอดสารพิษ) 

                ๒. ผู้เรียนได้รับความรู้ในเรื่องโภชนาการ ทักษะอาชีพ และสามารถนำไปประกอบอาชีพในท้องถิ่น
ได้ 

                ๓. สามารถนำผลผลิตสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน และเหลือจำหน่ายเป็นทุนหมุนเวียนได้ 
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๓.  เป้าหมาย 

          ๓.๑  เชิงปริมาณ  
                  ๑. ผู้เรียนต้ังแต่ช้ัน ป. ๑  –  ม.๓  จำนวน    ๒๓๔ คน  ได้ร่วมกิจกรรมทุกคน 
     ๒. นักเรียน ครู  กรรมการสถานศึกษา   ร้อยละ   ๘๐  มีความพึงพอใจ 
         ๓.๒  เชิงคุณภาพ    
                         สถานศึกษาได้มีการดำเนินการอย่างมีส่วนร่วม โดยใช้กระบวนการที่หลากหลาย ตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ พัฒนาผู้เรียนใหม้ีความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนา
โภชนาการอาหารกลางวัน การทำเกษตรอินทรีย์ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และสามารถนำมามาปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวัน และสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพได้ 

๔. กิจกรรมและการดำเนินการ 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

๑ เสนอโครงการเพื่อขอการอนุมัติ (P) พ.ค. ๒๕๖๕ ร.ร.บ้านทับกี่ นายพิเชษฐ์  วิบูลย์คำ 

๒ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๒๕๖๕ ร.ร.บ้านทับกี่ นายพิเชษฐ์  วิบูลย์คำ 
๓ ดำเนินโครงการ (D) 

กิจกรรมที่ ๑ ธนาคารโรงเรียน(BP) 
-กิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่องการออมเงิน 
-กิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่องธนาคารขยะ  
กิจกรรมที่ ๒ ห้องสมุดมีชีวิต 
-กิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่องโภชนาการ 
และอาหารปลอดภัย 
-การส่งเสริมทักษะอาชีพ 
กิจกรรมที่ ๓ ศูนย์อาชีพ 
๑.กิจกรรมการเล้ียงปลาดุกในบ่อดิน 
๒.กิจกรรมการเล้ียงไก่พนัธุ์ไข่  
๓.กิจกรรมการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ 
๔.เพาะเห็ด 
๕.เล้ียงกบ 
-กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทาง
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแทรกใน
บทเรียน 

 
ตลอดปี

การศึกษา 
๒๕๖๕ 

 
 
 

ร.ร.บ้านทับกี่ 
 

นายพิเชษฐ์  วิบูลย์คำ 
นางสมลักษณ์ วิบูลย์คำ 
นายสักรินทร์ แปงใจ 
น.ส.มุจลินท์ ศรีจริยา 
ครูประจำช้ัน 
ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระ 

๔ ประเมินและติดตามผล (C) มี.ค. ๒๕๖๖  นางสมลักษณ์ วิบูลย์คำ 
๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข(A) เม.ย.๒๕๖๖  นางสมลักษณ์ วิบูลย์คำ 
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๕.  งบประมาณที่ใช้      
งบประมาณจากโครงการ “อิ่มนี้เพื่อน้อง” รวมทั้งส้ิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   “สามารถถัวจ่ายได้” 

 กิจกรรม 

งบประมาณ 

รวม เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

ค่าวัสดุ อื่นๆ ค่าวัสดุ อื่นๆ 

 
กิจกรรมท่ี ๑ ธนาคารโรงเรียน(BP) 
(การจัดทำป้าย ส่ือการเรียนรู้ รางวัลต่างๆให้นักเรียน) 
กิจกรรมท่ี ๒ ห้องสมุดมีชีวิต 
(การจัดทำป้าย ส่ือการเรียนรู้ อุปกรณ์เสริมทักษะ
อาชีพ) 
กิจกรรมท่ี ๓ ศูนย์อาชีพ 
๑.กิจกรรมการเล้ียงปลาดุกในบ่อดิน 
๒.กิจกรรมการเล้ียงไก่พนัธุ์ไข่  
๓.กิจกรรมการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ 
๔.เพาะเห็ด 
๕.เล้ียงกบ 
๔.กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางของปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงแทรกในบทเรียน) 

 
 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
๖๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 

 
- 
 
- 

 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 

รวมทั้งส้ิน ๑๐๐,๐๐๐ - - -  
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๖.   การประเมินผล 

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต ( Outputs ) 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีความรู้ความรู้ในเรื่องโภชนาการ 
ทักษะอาชีพ และสามารถนำไปประกอบอาชีพใน
ท้องถิ่นได้ 

๒. ได้ผลผลิตท่ีใช้เป็นอาหารกลางวันร้อยละ ๘๐ และ
ผลผลิตไว้จำหน่ายร้อยละ ๒๐ 

ผลลัพธ์ ( Outcomes ) 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ นำองค์ความรู้จากโครงการฯ ไปปฏิบัติ
ได้จริงในชีวิตประจำวัน  และสามารถนำไปประกอบเป็น
อาชีพในท้องถิ่นได้ 

 
๑.  สังเกต 

 

๒.  ดูผลงาน 

 

 
  สำรวจ /   สอบถาม 
  

 
๑. แบบสังเกต 

 
๒. แบบประเมินผลการ 
      ปฏิบัติงาน 
 
แบบสำรวจ / แบบสอบถาม 

 

 

 ๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                          
๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ปลูกผักปลอดสารพิษและนำไปประกอบเป็นอาชีพในท้องถิ่นได้               
๒. ได้ผลผลิตท่ีใช้เป็นอาหารกลางวันร้อยละ ๘๐ และผลผลิตไว้จำหน่ายร้อยละ ๒๐ 

 ๓.ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ นำองค์ความรู้การปลูกผักปลอดสารพิษชนิดต่างๆไปปฏิบัติได้จริงใน
ชีวิตประจำวัน  และสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพในท้องถิ่นได้ 
๘. ปัจจัยความสำเร็จ  
 องค์ความรู้ท่ีได้การดำเนินโครงการประกอบด้วย  ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครูโรงเรียนบา้นทับกี่ ท่ีข้าร่วมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท้ัง การเล้ียงไก่พันธุ์
ไข่,เล้ียงปลา,และปลูกผักปลูกผักปลอดสารพิษชนิดต่างๆ  กิจกรรมพอใจ พอเพียง พอออม (ธนาคารโรงเรียน) 
ได้ไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริและ รวมทั้ง
นักเรียนโรงเรียนบ้านทับกี่ทุกคน ท่ีนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยผู้เรียนได้
แสดงความสามารถ ในการดำเนินงานธนาคารโรงเรียน   โดยให้ ผู้เรียนเป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมบัญชี
ครัวเรือน  โดยเน้นการทำงานเป็นทีม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน 
รอบคอบในการทำงาน  ฝึกให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการออมเงิน  มีความพอประมาณโดยมีนิสัยในเรื่องการ
ออมเงิน มีเหตุผลและภูมิคุ้มกันท่ีดีในการจับจ่ายเงินในการซื้อสินค้าท่ีดีมีประโยชน์ และเกิดประสิทธิภาพตาม
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เป้าหมาย ทำให้ผู้เรียนมีการพัฒนาด้านความรู้ และคุณธรรม  พร้อมรับความเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม
ส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรม   
 

 
 
๙. แผนการดำเนินงานในอนาคตและข้อเสนอแนะ 

นักเรียนโรงเรียนบ้านทับกี่ได้รวมมีกิจกรรมดีๆท้ัง ๓ กิจกรรม ในโครงการการเล้ียงไก่พันธุ์ไข่,เล้ียงปลา
,และปลูกผักปลูกผักปลอดสารพิษชนิดต่างๆเพื่อให้เกิดผลต่อ กิจกรรมพอใจ พอเพียง พอออม (ธนาคารโรงเรียน) 
หรืออาจจะมากกว่านั้นในอนาคต กิจกรรมทั้งหมดสามารถส่งเสริมให้นักเรียนได้ด้วยการปฏิบัติจริง ด้วยความ
ร่วมมือจากทุกๆฝ่าย เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใส่ใจเรื ่องจิตอาสาพัฒนาไปสู่ความ
พอเพียง ด้วยกระบวนการคิด วิเคราะห์ ซึ่งอาจมีทั้งเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้เพิ่มเติมและสามารถพัฒนา
รูปแบบการจัดกิจกรรมให้มากขึ้น(จากส่ือในอินเตอร์เน็ต) รูปแบบการจัดก็ตามเวลาความเหมาะสม เช่น ในคาบ
ว่าง หลังเลิกเรียน หรือเสาร์อาทิตย์ที่เร่งด่วน และควรขยายสู่ชุมชน เพื่อให้ช่วยกันทำกิจกรรมในเวลาว่างจาก
การประกอบอาชีพหลักคือทำไร่เป็นการเพิ่มรายได้ให้ชุมชนอีกทางหนึ่ง  

 
ลงช่ือ.............................................                           ลงช่ือ................................................... 
               (นายสักรินทร์ แปงใจ)                                           (นางสมลักษณ์   วิบูลย์คำ) 
        ตำแหน่ง ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านทับกี่                           ตำแหน่ง ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
       หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๔๑๗๒๗๙๖๒        หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๓๐๘๕๑๑๗๔ 
              ครูผู้รับผิดชอบโครงการ                                          ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
                                   ลงช่ือ.............................................         
                                             (นายพิเชษฐ์   วิบูลย์คำ)    
                                         ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
                          หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๖๔๔๑๔๐๕๑ 
                                           ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
                                      ลงช่ือ............................................. ผู้อนุมัติโครงการ 
                                             (นายศฤงคาร  หล้ากันหา)    
                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 
                          หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๖๒๐๕๒๓๑๕ 
                                            
 


