
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านทบัก่ี 

เร่ือง   เห็นชอบแผนปฏบิัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
................................................... 

 ด้วยโรงเรียนบ้านทับกี่  ได้ด าเนินการจัดท าแผนการขับเคล่ือนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ การแก้ปัญหาการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน  ท าให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ  และสอดคล้องกับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ตลอดจนสนองเจตนารมณ์พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 และโรงเรียนบ้านทับกี่ได้เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเข้าร่วมประชุมวางแผน   เพื่อ
พิจารณาและเสนอแนะ  แผนการขับเคล่ือนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ประจ าปี
การศึกษา  ๒๕๖๓ นั้น  คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทับกี่  ได้ร่วมกันพิจารณา ให้ความเห็นชอบ
ตามท่ีเสนอ 
 คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทับกี่   ได้พิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ  จึงลงนามเป็นส าคัญ 

                                           (ลงช่ือ)         
(นายสะดวก   สุภาษิ) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทับกี่ 

(ลงช่ือ)          กรรมการ  (ลงช่ือ)                    กรรมการ 
        (นายสงกรานต์   สุภาษิ)            (นายดิเรกษร   วงศ์ค าจันทร์) 

(ลงช่ือ)           กรรมการ  (ลงช่ือ)             กรรมการ 
        (นางหนูกร   พิมพ์เสนา)            (นางล าไย   สุภาษิ) 

(ลงช่ือ)    กรรมการ            (ลงช่ือ)  กรรมการ 
        (นายพิเชษฐ์   วิบูลย์ค า)            (นายส ารอง     ศิริ) 

(ลงช่ือ)             กรรมการ  (ลงช่ือ) กรรมการและเลขานุการ 
        (นางเยาวเรศ   ค าบุดษิ)           (นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 
 
 
 

 



 
 

ค าน า 
 

  โรงเรียนบ้านทับกี่ กลุ่มโรงเรียนโป่งอิปุ่ม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 
๓  อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย   เป็นโรงเรียนดีศรีต าบล เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๓ เป็นโรงเรียนประชารัฐ  เมื่อปี พ.ศ.
๒๕๕๙ โรงเรียนได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานด้านการ
สอนและการจัดกิจกรรมด้านอื่น ๆ ของโรงเรียน ตามภารกิจของโรงเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ี
ก าหนดในการจัดท าแผนครั้งนี้โรงเรียนได้ยึดถือนโยบายของ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ และความจ าเป็น ปัญหา และความต้องการของโรงเรียน 
เป็นหลักโดยได้ค านึงถึงความจ าเป็นท่ีต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วน การจัดท าแผนในครั้งนี้โรงเรียนได้ลง
รายละเอียดครบแน่นอนทุกส่วน เช่น งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ  จึงจัดไว้เป็นลักษณะรวม ๆ  
  โรงเรียนหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ฉบับนี้ จะเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานของโรงเรียน เพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขอขอบคุณคณะครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  กรรมการสถานศึกษา ตัวแทนนักเรียน และ ผู้ปกครองนักเรยีนท่ีให้ความ
ร่วมมือในการจัดท าครั้งนี้ 
 

คณะครูโรงเรียนบ้านทับกี่ 
๑ มิถุนายน  ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 

            หน้า 

 บันทกึความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน    

 ค าน า 

สารบัญ 

ส่วนท่ี  ๑   บทน า  

 ๑.  เอกลักษณ์ของโรงเรียน        ๒ 

 ๒.  ประวัติโรงเรียนบ้านทับกี่        ๔ 

 ๓.  ข้อมูลพื้นฐาน         ๖ 

๑.๔.  ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและผลงานท่ีประสบผลส าเร็จ    ๑๗ 

ส่วนท่ี  ๒  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. สพป.เลย.๓ ทิศทางของสถานศึกษา 

๒.๑ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน     ๒๓ 

๒.๒ ทิศทางการพัฒนา  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓   ๒๕ 

๕. ทิศทางของสถานศึกษา        ๓๐ 

 ๒.  วิสัยทัศน์          ๓๐ 

.๓.  กลยุทธ์โรงเรียน         ๓๑ 

ส่วนท่ี   ๓  รายละเอียดงาน/โครงการและงบประมาณ      ๔๒ 

 ๓.๑ งบประมาณปี ๒๕๖๓  ท่ีโรงเรียนได้รับจัดสรร      ๔๓ 

๓.๒  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๖๓ รายการงบประจ า    ๔๔ 

๓.๓ สรุปงานโครงการ และงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓    ๔๕ 
๓.๔ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย      ๔๙ 

๓.๕ โครงการพัฒนางานวิชาการ        ๕๒ 

๓.๖ โครงการพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ      ๕๘ 

๓.๗ โครงการพัฒนาหลักสูตร        ๖๑ 

๓.๘ ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ(NT,O-Net) ตามแนวทาง PLC   ๖๔ 

๓.๙ โครงการพัฒนากิจกรรมดนตรี -นาฎศิลปศิ์ลปวัฒนธรรมภูมิปญัญาไทยและอีสาน  ๖๗ 

๓.๑๐ โครงการการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสูการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ   ๗๑ 

๓.๑๑ โครงการศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานท่ี     ๗๕ 

๓.๑๒ โครงการปรับปรุงห้องสมุด  ๓  ดี       ๗๘ 

๓.๑๓ โครงการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ๘๓ 



 
 

๓.๑๔ โครงการโรงเรียนสีขาว รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (To Be Number  One)  ๘๖ 

๓.๑๕ โครงการฝึกทักษะการงานงานวิชาชีพ      ๘๙ 

๓.๑๖ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน      ๙๒ 

๓.๑๗ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล      ๙๕ 

๓.๘ โครงการโรงเรียนคุณธรรมในสถานศึกษาปี ๖๓ และอบรมปฏิบัติธรรม   ๙๘ 

๓.๑๙ โครงการนิเทศภายใน        ๑๐๒ 

๓.๒๐ โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ตามแนวพระราชด าริ         ๑๐๔ 

๓.๒๑ โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้       ๑๐๘ 

๓.๒๒ โครงการการบริหารการเงินและบัญชีในโรงเรียน     ๑๑๑ 

๓.๒๓ โครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา       ๑๑๓ 

๓.๒๔ โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา     ๑๑๕ 

๓.๒๕ โครงการอาหารกลางวัน        ๑๑๘ 

๓.๒๖ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและพัฒนางานอนามัยในโรงเรียน   ๑๒๒ 

๓.๒๗ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน – เยี่ยมบ้านนักเรียน นักเรียนพักนอน  

 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน       ๑๒๕ 

๓.๒๘ โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบงานสารบรรณ และสารสนเทศ    ๑๒๘ 

๓.๒๙ โครงการประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมวันส าคัญ และความสัมพันธ์ชุมชน   ๑๓๐ 

๓.๓๐ โครงการฝึกอบรมและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี และลูกเสือ ๓ ดี  ๑๓๓ 

๓.๓๑ โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี พัฒนาส่ิงแวดล้อม สาธารณูปโภค   ๑๓๖ 

๓.๓๒ โครงการกิจกรรมสหกรณ์        ๑๔๐ 

๓.๓๓ โครงการส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน สภานักเรียน   ๑๔๓ 

๓.๓๔ โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน กีฬากลุ่ม และกีฬา สพป.    ๑๔๙ 

๓.๓๕ โครงการจัดอาหารเสริม(นม)       ๑๕๑ 

๓.๓๖ โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ      ๑๕๓ 

๓.๓๗ โครงการจัดซื้อ/จัดหา /ซ่อมแซม ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี ครุภัณฑ์ทางการศึกษา  ๑๕๖ 

๓.๓๘  โครงการ ระบบประปาและน้ าด่ืมโรงเรียน      ๑๕๘ 

๓.๓๙ โครงการคัดแยกขยะพิทักษ์ส่ิงแวดล้อม        ๑๖๐ 

๓.๔๐ โครงการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโควิค ๑๙          ๑๖๓ 

 



 
 

ภาคผนวก          ๑๖๖ 

 

  -ค าส่ัง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 -ค าส่ัง แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 -แผนท่ีบริเวณโรงเรียน 

 -ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งท่ี ๖๙ ระดับเขต และระดับภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทน ำ 

ส่วนที ่ ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

  

  

  

  

ตราประจ าโรงเรียน 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

อักษรย่อของโรงเรียน 

“ท.ก.” 

ปรัชญาของโรงเรียน 

    การศึกษาพัฒนาชีวิตให้สมบรูณ ์

 

ค าขวัญประจ าโรงเรียน 

 “ประพฤติดี   มวีิสัยทัศน์   เคร่งครัดคณุธรรม    น าประชาธิปไตย” 

 

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

เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
 

 โรงเรียนบ้านทับก่ี 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต ๓ 

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


 
 

 
   

 กสิกรหวา่นพืชแลว้     หวังผล 

ปลูกถั่วย่อมได้ผล               ถัว่แท ้

หว่านขา้วที่นาตน      ข้าวงอก 

จักผิดประเภทแม ้      หนึ่งคร้ังฤามี 

 เปรียบบุคคลผู้ซ่ึง     ท าดี 

กุศลส่งบุญทวี       สวัสดิ์ได้ 

ท าชั่วอเวจ ี       แหล่งรับ   รองนอ 

รู้อย่างนี้แล้วไซร้      คิดสร้างแต่กุศล 

สีประจ าโรงเรียน 

  สีเขียว           

  สีเหลือง         

 

ต้นไม้ประจ าโรงเรียน  ต้นโพธิ์ 

ดอกไม้ประจ าโรงเรียน     ดอกราชพฤกษ์ 

 

 

 

 

 

 

คติธรรมประจ าโรงเรียน 
กลยาณการี  กล  ยาณ  ปาปการี  จ  ปาปก 

(ท าดีไดด้ี   ท าชั่วไดช้ั่ว) 
 



 
 

ประวัติโรงเรียนบา้นทับกี ่
 

 โรงเรียนบ้านทับกี่ได้ปลูกสร้างเมื่อวันท่ี  ๑๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๐๑  โดยความร่วมมือจาก นายคาน  

กันยาประสิทธิ์   และราษฎรบ้านทับกี่เป็นอาคารเรียนแบบช่ัวคราว   ขนาดกว้าง  ๖  เมตร   ยาว  ๑๒ เมตร  

หลังคามุงด้วยหญ้าคา  ฝาไม้ไผ่  ท าม้ารองเรียนนั่งกับพื้นดิน  เปิดท าการสอนเมื่อวันท่ี  ๒๓  ตุลาคม  พ.ศ. 

๒๕๐๑  มีนักเรียนท้ังหมด   ๕๐  คน เป็นชาย  ๒๓  คน  หญิง  ๒๗  คน  จัดช้ันเรียน  ๑  ช้ัน  คือ  ช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี  ๑  โดยมีนายค าภา  ยศปัญญา  เป็นครูใหญ่ 

 ต่อมาในปีการศึกษา  ๒๕๐๕  ได้ปลูกสร้างอาคารกึ่งถาวร  ขนาดกว้าง  ๖  เมตร ยาว ๑๕  เมตร  

งบประมาณในการก่อสร้าง  จ านวน  ๑๒,๓๑๖  บาท โดยความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้าน  กรรมการ  และราษฎร

หลังคามุงด้วยหญ้าคา   ฝาไม้ไผ่  การสร้างครั้งนี้ไม่ได้งบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ  แต่อย่างใดและถูก

รื้อถอนเพื่อสร้างอาคารใหม่แทนในปี พ.ศ. ๒๕๑๑  และสร้างอาคารเรียนขนาดกว้าง  ๘  เมตร  ยาว  ๑๖  

เมตร   ขั้นโดยใช้งบประมาณจากต้นสังกัดจ านวน 

 ปีการศึกษา ๒๕๑๙  ได้งบประมาณ  ๔๐,๐๐๐  บาท สร้างบ้านพักครู แบบองค์การฯ   ๑    หลัง 

 ปีการศึกษา ๒๕๒๒  ได้งบประมาณ ๙๐,๐๐๐  บาท สร้างบ้านพักครู  แบบสามัญ   ๑ หลัง 

 ปีการศึกษา ๒๕๒๓  ได้งบประมาณ ๑๐,๐๐๐  บาท สร้างส้วมแบบองค์การ  ๑  หลัง  ๒  ท่ีต่อปี

การศึกษา  ๒๕๒๓    โรงเรียนได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑  ฉ  ๑  หลัง  ๔  ห้องเรียน  

งบประมาณ   ๔๒๐,๐๐๐  บาท  โดยย้ายสถานท่ีก่อสร้างมาปลูกบริเวณโรงเรียนบ้านทับกี่ปัจจุบัน    ในเนื้อที่  

๙  ไร่   ๓  งาน   ๘๕  ตารางวา  ระหว่างบ้านทับกี่กับบ้านผักเน่า 

 ปีการศึกษา  ๒๕๒๖  ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์   แบบองค์การ  ๓๑๒  ขนาดความ

กว้าง  ๖  เมตร   ยาว  ๒๐ เมตร  ราคา  ๕๐,๐๐๐  บาท  ด้วยงบประมาณต้นสังกัดรวมกับงบสมทบ 

 ปีการศึกษา ๒๕๒๗  ได้งบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช.๖๑๑/๒๖  ขนาด  ๒  ท่ี  จ านวน  ๑  หลัง   

ราคา  ๒๕,๐๐๐  บาท 

 ปีการศึกษา ๒๕๒๙  ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.๑๐๒/๒๖   ๒  ห้องเรียน  ๑  หลัง   

ราคา  ๑๘๐,๐๐๐   บาท 

 ปีการศึกษา  ๒๕๓๗  โรงเรียนได้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ตามนโยบายขยายโอกาส

ตลอดปีการศึกษา 

 ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  โรงเรียนบ้านทับกี่ ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนดีศรีต าบล  รุ่นแรก 

 ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.๑๐๑/๒๖  จ านวน   ๔  

ห้องเรียน  ราคา  ๑,๘๕๓,๖๑๐  บาท 

 ปีการศึกษา ๒๕๕๕   โรงเรียนบ้านทับกี่ ได้รับการประเมินเป็น  “สถานศึกษาพอเพียง” 

 ปีการศึกษา ๒๕๕๘  กรมทรัพยากรน้ าบาดาล   ได้มอบระบบประปาและระบบน้ าด่ืมแบบ RO  



 
 

 ปีการศึกษา ๒๕๕๘  โรงเรียนได้รับงบประมาณ ก่อสร้างส้วม แบบ สปช.๖๑๔/๔๕  ราคา   

๒๔๖,๐๐๐  บาท และก่อสร้างบ้านพักนักเรียน แบบกรมอาชีวะ    ๔  คูหา ราคา   ๑,๒๒๙,๐๐๐      บาท  

 ปีการศึกษา ๒๕๕๙  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  สปช.๑๐๕/๒๙  ปรับปรุง ๔ 

ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง  ราคา  ๓,๙๙๙,๐๐๐     บาท  

 ปีการศึกษา ๒๕๕๙  โรงเรียนได้เข้าร่วมโรงเรียนประชารัฐรุ่นแรก  และได้รับส่ือทีวี  คอมพิวเตอร์ 

อินเตอร์เน็ต  จ านวน  ๑๑    ชุดทุกห้องเรียน 

 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู   สปช.๓๐๑/๒๖      จ านวน  ๒ 

ช้ัน ๒ ห้องนอน     ราคา  ๕๒๐,๐๐๐      บาท และรั้วลวดหนาม รอบโรงเรียน จ านวน  ๑๗๔,๕๘๐   บาท 

 ปัจจุบันโรงเรียนบ้านทับกี่มีอาคารเรียน  ๔  หลัง  อาคารเอนกประสงค์  ๒  หลัง อาคารประกอบ  ๔  

หลัง   มีข้าราชการครูและบุคลากรท้ังส้ิน  ๒๐ คน แยกเป็น ผู้บริหาร  ๑  คน ข้าราชการครู   ๑๔   คน        

พนักงานราชการ   ๑  คน   ครูอัตราจ้าง  ๑  คน  ครูธุรการ  ๑  คน  ครูพี่เล้ียง ๑  คน นักการภารโรง  ๑ คน 

นักเรียน ๒๒๑   คน       ผู้บริหารสถานศึกษาปัจจุบัน    ช่ือ นายศฤงคาร  หล้ากันหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านทับกี่   เปิดท าการสอนครั้งแรกเมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๐๑  และได้ย้ายมาในท่ีดินปัจจุบันเมื่อ ปี  พ.ศ. 

๒๕๒๓    เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  ปี  พ.ศ.  ๒๕๓๗  เพื่อบริการ นักเรียนในเขต     ต าบลอิปุ่ม  

อ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย  รวม  ๑๓  หมู่บ้าน  ปัจจุบันเปิดท าการสอนต้ังแต่ช้ันอนุบาลถึงระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน   ๑๑  ห้องเรียน   มีนักเรียน  ๒๒๓  คน  ครู  ๑๕  คน  พนักงานราชการ  ๑  คน 

ครูอัตราจ้าง  ๑  คน   ครูพี่เล้ียงเด็กพิการ   ๑   คน นักการภารโรง  ๑  คน  มีอาคารเรียน  จ านวน  ๔  หลัง   

อาคารเอนกประสงค์   ๒   หลัง  บ้านพักครู  ๓  หลัง  ห้องน้ า - ห้องส้วม   ๕  หลัง   สนามบาสเกตบอล  ๑  

สนาม  สนามลานกีฬาเอนกประสงค์  ๑  ฟุตบอล   ๑   สนาม  บ้านพักนักเรียน  ห่างไกล  ๑  หลัง   (ได้รับ

บริจาค) และบ้านพักนักเรียน โดยงบประมาณราชการ    ๒    หลัง(แบบกรมอาชีวะ) 

 

 
 

ประเภทสนามกีฬา 
 

ล าดับที่ รายการ สร้างเม่ือ จ านวน หมายเหตุ 

๑ สนามบาสเกตบอล  แบบ  สปช. ๒๕๓๘ ๑  

๒ สนามฟุตบอลแบบ  ฟ.๑ ขนาด  ๖๑ x  ๖๑ ๒๕๔๒ ๑  

๓ ลานกีฬาอเนกประสงค์  แบบ  สปช. ๒๕๔๔ ๑  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 



 
 

ข้อมูลอาคารสถานท่ี 
 

ล าดับที่ อาคารสถานที่ ปีที่สร้าง จ านวน 

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 ถังเก็บน้ าฝน  แบบ   ฝ  ๓๓ ๒๕๓๘ ๑  หลัง 

๘ สระน้ า  ขนาด  ๔๐  ๘๐  ๗  เมตร ๒๕๓๘ ๑  หลัง 

๙ อาคารเรียนแบบ  สปช.  ๑๐๕/ ๒๙   ๘  ห้องเรียน ๒๕๓๙/๒๕๔๐ ๑  หลัง 

๑๐ ห้องส้วมนอกอาคาร  แบบ  สปช.๖๑๑/๒๖ ๒๕๔๑ ๑  หลัง 

๑๑ บ้านพักนักเรียนขนาด  ๒  ห้อง  แบบพิเศษ ๒๕๔๑ ๑  หลัง 

๑๒ อาคารห้องครัว  แบบพิเศษ ๒๕๔๑ ๑  หลัง 

๑๓ ถังเก็บน้ าฝน  แบบ  ฝ. ๓๐ (พิเศษ)  งบมิยาซาวา ๒๕๔๒ ๑  หลัง 

๑๔ สนามเด็กเล่น  (งบบริจาค) ๒๕๔๒ ๑  ชุด 

๑๕ ระบบประปา  (ขนาด  ๔  ถัง) ๒๕๔๒ - 

๑๖ บ้านพักนักเรียนแบบกรมอาชีวะ ๔ คูหา ๒๕๔๘ 

๒๕๕๘ 

๑  หลัง 

๑  หลัง 

๑๗ อาคารเรียน  แบบ  สปช.  ๑๐๑/๒๖ ๒๕๕๔ ๑  หลัง 

๑๘ ห้องน้ า  แบบ  สปช.๖๑๔/๔๕    ๔  ท่ีนั่ง ๒๕๕๘ ๑ หลัง 

๑๙ ระบบประปาและระบบน้ าด่ืมแบบ RO (กรมทรัพยากรฯ) ๒๕๕๘ ๑ ชุด 

๒๐ อาคารเรียน ๑๐๕/๒๙  ปรับปรุง ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง ๒๕๕๙ ๑ หลัง 

๒๑ บ้านพักครู  แบบ   สปช.๓๐๑/๒๖ ๒๕๖๑ ๑  หลัง 

    

    

    

 

 



 
 

ข้อมูลอัตราก าลังครู 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ชาย หญิง รวม 

๖ ๙ ๑๕ 

 

ข้อมูลครูพนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ธุรการ  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ  นักการภารโรง 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ชาย หญิง รวม 

๑ ๔ ๕ 

 

ข้อมูลจ านวนนักเรียน- จ านวนห้องเรียน 

ชั้น ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ ห้องเรียน 

ชาย หญิง รวม 

อ.๒ ๑๐ ๖ ๑๖ ๑ 

อ.๓ ๖ ๑๐ ๑๖ ๑ 

รวมอนุบาล ๑๖ ๑๗ ๓๒ ๒ 

ป.๑ ๒ ๑๓ ๑๕ ๑ 

ป.๒ ๕ ๘ ๑๓ ๑ 

ป.๓ ๗ ๑๑ ๑๘ ๑ 

ป.๔ ๙ ๘ ๑๗ ๑ 

ป.๕ ๘ ๒ ๑๐ ๑ 

ป.๖ ๓ ๔ ๗ ๑ 

รวมประถม ๓๔ ๔๖ ๘๐ ๖ 

ม.๑ ๒๒ ๒๔ ๔๖ ๑ 

ม.๒ ๒๓ ๒๔ ๔๗ ๑ 

ม.๓ ๖ ๑๐ ๑๖ ๑ 

รวมมัธยมตอนต้น ๕๑ ๕๘ ๑๐๙ ๓ 

รวมทั้งส้ิน ๑๐๑ ๑๒๐ ๒๒๑ ๑๑ 

  



 
 

 

 

 

 

ที่ ช่ือ สกุล ต าแหน่ง 
เลขที่

ต าแหน่ง 
อัตราเงิน 

เดือน 
วุฒ ิ วิชาเอก วิชาโท วันที่บรรจุ วัน/เดือน/ปีเกิด 

กรณีที่รับย้าย 
/โอน 

หมายเหตุ 

๑ นายศฤงคาร หล้ากันหา ผอ. ๑๗๓๑ ๔๙,๗๒๐ ค.บ. 
ศษ.บ 

วิทยาศาสตร์ 
บริหารการศึกษา 

- ๒๐ มิ.ย.๓๘ ๘  ม.ค. ๑๔ ๘ พ.ย. ๕๖  

๒ นายพิเชษฐ์ วิบูลย์ค า ครู/คศ.๓ ๑๗๓๕ ๕๑,๐๑๐ ค.บ. 
ศษ.ม. 

เทคโนโลยีฯ 
บริหารการศึกษา 

- ๘ ก.ค. ๓๗ ๑๔ ต.ค.๑๓ ๘ ก.ค. ๓๗  

๓ นางสมลักษณ ์ วิบูลย์ค า ครู/คศ.๓ ๑๕๘๖ ๔๙,๒๙๐ ค.บ. 
ศษ.ม. 

คหกรรมศาสตร ์
บริหารการศึกษา 

- ๑๘ พ.ย.๓๗ ๑๓ พ.ค.๑๔ ๑๐ ต.ค. ๔๐  

๔ นางณภัทร สุเทียนทอง ครู/คศ.๓ ๔๙๓๐ ๔๔,๖๒๐ ค.บ. ภาษาไทย - ๑ มี.ค.๓๘ ๒๕ มิ.ย.๒๕๑๐ ๘ สิงหาคม ๕๙  
๕ นายสักรินทร์  แปงใจ ครู/คศ.๓ ๑๗๓๒ ๓๔,๑๗๐ วท.บ. ศิลปะ  ๒๕ ต.ค.๔๙ ๕ ก.ค.๑๖ ๑๖ ต.ค.๕๗  
๖ นายนิธวัฒน์  ค าทะเนตร ครูผูช้่วย ๑๗๕๔ ๑๘,๔๔๐ ค.บ. คณิตศาสตร ์ - ๒๓ ม.ค.๖๑ ๗ มี.ค.๓๕ -  
๗ นางอัญชลี แก้วย้อย ครู/คศ.๓ ๑๗๓๔ ๓๖,๖๗๐ 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 ๒๘,๒๒๐ ค.บ. 
ศศ.ม. 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
บริหารการศึกษา 

- ๑๑ ก.ค.๕๔ ๑๙ ธ.ค.๒๕๓๐ ๒๖ ต.ค.๕๘  

๙ น.ส.พิชญ์มณฑ์ สีหะวงศ ์ ครู/คศ.๑ ๑๗๓๙ ๑๙,๘๔๐ ค.บ. ภาษาไทย - ๒๕ ต.ค.๕๙ ๒๐ ส.ค.๓๕ -  
๑๐ นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ ครู/คศ.๑ ๑๗๓๓ ๑๙,๙๐๐ ค.บ. ดนตรีศึกษา - ๔ ต.ค.๕๙ ๒๐ ต.ค.๓๒ -  
๑๑ นางสาวรัชธิดา สุโพธ์ิขัน ครู/คศ.๑ ๕๑๕๐ ๑๙,๘๓๐ ค.บ. คอมพิวเตอร์ - ๑ ธ.ค. ๕๙ ๙  ต.ค.๒๕๓๒ -  
๑๒ น.ส.ณัฐฐาภรณ์ กุบแจ่ม ครู/คศ.๓ ๕๖๖ ๓๐,๔๐๐ ค.บ. 

ศศ.ม. 
อุตสาหกรรฒสิลป ์
บริหารการศึกษา 

- ๒๑ เม.ย.๕๓ ๑๕ เม.ย.๒๔ ๑๖ ต.ค.๖๑  

๑๓ นายมนัญชัย  กันเจิม ครูผูช้่วย ๔๓๓๔ ๑๖,๖๘๐ ค.บ. ภาษาอังกฤษ - ๑๗ ธ.ค. ๖๑ ๑๙ ธ.ค. ๓๖ -  
๑๔ นางสาวจุฑาเพชร ศัลยพงษ ์ ครู/คศ.1 ๒๓๘๐ ๒๑,๔๑๐ วท.บ วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือ

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

๑๕ นายณภัทร   มีช านาญ ครูผูช้่วย ๒๒๔๐ ๑๕,๘๐๐ ค.บ. สังคมศึกษา - ๑๘ มิ.ย.๖๓ ๑๗ ต.ค.๓๗ -  

ข้อมูลครู – อาจารย์  ปีงบประมาณ 

๒๕๖๓ 
 



 
 

 

ข้อมูลพนักงานราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

ท่ี ชื่อ    - สกุล ต าแหน่ง อัตราเงินเดือน วุฒ ิ วิชาเอก วิชาโท วัน/เดือน/ปีเกิด วันที่ท าสัญญา หมายเหตุ 

๑ นางสาวภัทรนิชา แก้วเสน พนักงานราชการ ๒๕,๓๗๐ ค.บ. สังคมศึกษา - ๑  ม.ค.๒๕๒๑   

 

ข้อมูลอัตราจ้าง 

ท่ี ชื่อ    - สกุล ต าแหน่ง อัตราเงินเดือน วุฒ ิ วิชาเอก วิชาโท วัน/เดือน/ปีเกิด วันที่ท าสัญญา 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   

           

 

 



 
 

สภาพทีต่ั้งโรงเรยีนบ้านทบักี่ 

๑. สภาพท่ีต้ังโรงเรยีน 
โรงเรียนบ้านทับกี่  ต้ังอยู่ระหว่าง บ้านทับกี่   กับ  บ้าน  ผักเน่า  (หมู่ท่ี ๓,๙)  ต าบลอิปุ่ม   

อ าเภอด่านซ้าย   จังหวัดเลย   สภาพภูมิศาสตร์โดยท่ัวไปเป็นภูเขาถนนลาดชันและคดโค้ง  มีหลุมบ่อ   บน

พื้นผิวถนน   มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

 ทิศเหนือ  ติดต่อ         บ้านนา  บ้านวังเป่ง 

 ทิศใต้   ติดต่อ        บ้านทุ่งน้ าใส 

 ทิศตะวันออก  ติดต่อ     บ้านทับกี่ 

 ทิศตะวันตก  ติดต่อ  บ้านหินแลบ 

            ละติจูด  17.1614624              ลองติจูด  101.2325721 

๒. พ้ืนท่ีของโรงเรียน 
พื้นท่ีของโรงเรียนบ้านทับกี่ มีพื้นท่ีท้ังหมด  ๑๑ ไร่  ๒  งาน  ๕๔  ตารางวา 
 

๓.  จ านวนบุคลากร 

 มีข้าราชการครูท้ังส้ินจ านวน  ๑๕  คน  ชาย  ๗  คน  หญิง ๘   คน  

๔.  จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

 ๔.๑ ระดับก่อนประถมศึกษา  จ านวน   ๓๒   คน  ชาย  ๑๖    คน  หญิง   ๑๖    คน 

 ๔.๒ ระดับประถมศึกษา  จ านวน   ๘๐   คน  ชาย  ๓๔    คน  หญิง   ๔๖   คน 

 ๔.๓ ระดับมัธยมศึกษา  จ านวน   ๑๐๙    คน  ชาย  ๕๑   คน  หญิง  ๕๘     คน 

๕.  จ านวนอาคารเรียนและอาคารประกอบ 

 ๕.๑ อาคารเรียน แบบ  สปช. ๑๐๒/๒๖ จ านวน   ๒  ห้อง  ๑ หลัง  แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙  จ านวน  ๘  

ห้องเรียน   ๑ หลัง    แบบ  สปช.  ๑๐๑/๒๖  จ านวน  ๔  ห้อง   ๑   หลัง  และ แบบ  สปช.๑๐๕/๒๙  

ปรับปรุง   จ านวน ๔  ห้อง   ๑  หลัง 

 ๕.๒  อาคารประกอบ  ๗   หลัง   อาคารเอกนประสงค์  ๒  หลัง  บ้านพักครู  ๓  หลัง   ส้วม  ๕ หลัง  

บ้านพักนักเรียน   ๓  หลัง 

 ๕.๓  สนามกีฬา/ลานกีฬา   ๓   สนาม 

๖. การจัดการศึกษา  และการให้บริการ 

 โรงเรียนบ้านทับกี่  จัดการศึกษา  ๓  ระดับ  คือ  ก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  ซึ่งมีหมู่บ้าน

ท่ีเป็นเขตบริการ  ๒  หมู่บ้าน  คือ บ้านผักเน่า และบ้านทับกี่ และจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยาย

โอกาสทางการศึกษา) มีเขตพื้นท่ีการศึกษา ๑๓ หมู่บ้าน  ซึ่งเป็นหมู่บ้านท่ีอยู่ในต าบลอิปุ่ม  อ าเภอด่านซ้าย    

จังหวัดเลย 



 
 

๗. สภาพชุมชน 

 โดยสภาพท่ัวไปของชุมชนในเขตพื้นท่ีบริการทางการศึกษา จะเป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก  ท่ีมีการช่วยเหลือ

ซึ่งกันและกันและการประกอบอาชีพส่วนใหญ่จะเป็นฤดูกาลท่ีท าแล้วต้องรอการเก็บเกี่ยวเช่น  การท านา   ท าไร่   

ท าสวน   และการรับจ้างบางส่วน   สภาพครอบครัวเป็นครอบครัวท่ีอาศัยยอยู่ร่วมกันหลายคนประกอบด้วย   

พ่อ   แม่   ลูก   และปู่   ย่า   ตา   ยาย   มีวัด   เป็นท่ียึดเหนี่ยวทางจิตใจ   ท าบุญ   ตามเทศกาล และมี

ประเพณีท้องถิ่นท่ีสืบทอดกันมาท่ียาวนาน เช่นบุญเล้ียงหอปู่ตา   ประเพณีบุญไหว้พระธาตุศรีสองรัก  

๘. การคมนาคม 

 การคมนาคมใช้เส้นทาง  บ้านน้ าพุงไปต าบลอิปุ่ม  เป็นถนนคอนกรีต  เส้นทางเป็นภูเขาท่ีลาดชัน ผิว

ถนนเป็นหลุมเป็นส่วนใหญ่ และยังมีถนนทีใช้คมนาคมท่ียังไม่สะดวกเป็นถนนดินและลูกรังในบางหมู่บ้าน

ระยะทางจากโรงเรียนถึงอ าเภอ  ๔๒.๗  กิ โลเมตร และจากโรงเรียนถึงส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย  เขต ๓  ๕๕.๓   กิโลเมตร 

๙. ศาสนา 

 พื้นฐานประชาชนส่วนมากนับถือศาสนาพุทธและมีวัดหรือส านักสงฆ์ประกอบพิธีทางศาสนาและเป็นท่ี

ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ 

๑๐. วัฒนธรรม  ประเพณี 

 หมู่บ้านท่ีเป็นเขตบริการทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านทับกี่  จะมีประเพณีและวัฒนธรรมท่ี สืบทอด

กันมาต้ังแต่บรรพบุรุษ  มีการท าบุญตักบาตรในวันพระ  ๘  ค่ า  ๑๕   ค่ า  และในวันพระก็เป็นวันท่ี ชาวบ้าน

หยุดพักผ่อนร่วมกันพัฒนาสถานท่ีท่ีเป็นสาธารณะ การติดต่อส่ือสารภาษาท่ีใช้เป็นภาษาถิ่น  เมืองเลย   และ

ภาษาจากต้นตระกูลทางด่านซ้าย มีการเล้ียงหอ   เล้ียงบ้านท้ังด่านซ้ายและในหมู่บ้านของตนเองตามเวลา

ก าหนด  ส่วนการละเล่นต่าง ๆ ก็จะมีเทศกาล เช่น  การเล่นสะบ้า ในวันสงกรานต์  การเล่นขี่โกงกาง  ม้าสามขา    

เล่นลูกช่วง    ข้าวพันก้อน   และท าต้นดอกไม้   ฯลฯ 

๑๑. ภูมิปัญญาชุมชน/ท้องถิ่น 
 

 ในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านจะมีภูมิปัญญาท่ีสืบทอดกันมายาวนาน และบางอย่างแทบจะหาผู้สืบทอดไม่มี

ในปัจจุบันชาวบ้านได้น าภูมิปัญญาท่ีมีอย่าใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับลูกหลาน  นอกจากนั้นยังใช้ภูมิปัญญาเหล่านี้

เป็นเครื่องช่วยในการด ารงชีวิต และภูมิปัญญาบางอย่างเป็นวิถีชีวิตท่ีสืบทอดต่อกันมา  ภูมิปัญญาในการ

ด ารงชีวิต  เช่น  การน าไม้ไผ่มาท าเครื่องจักสานเป็นของใช้ในครัวเรือน  การถนอมอาหารแบบธรรมชาติ   ท า

หน่อไม้ดอง  หน่อไม้ขวด  หน่อไม้ปี๊บ  การท าไม้กวาด การทอผ้าพื้นเมือง   ภูมิปัญญาท่ีเป็นวิถี ชีวิต  เช่น  การ

ท าบุญสู่ขวัญ  โดยมีหมอขวัญเป็นผู้กล่าวค าขวัญเป็นต้น 

 



 
 โครงสร้างการบริหารโรงเรียนบา้นทับกี่ 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานบริหารวิชาการ 

๑.นางสมลักษณ์ วิบูลย์ค า 

๒.น.ส.รัชธิดา  สุโพธิ์ขันธ 

๓.นางสาวมยุรี เหมสุทธิ 

๔.นางอัญชลี  แก้วย้อย 

๕.นางสาวพิชมณฑ์ สีหะวงศ ์

๖.นายนิธวัฒน์  ค าทะเนตร 

งานบริหารทั่วไป 

๑.นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 

๒.น.ส.ณฐัฐาภรณ์  กุลแจ่ม 

๓.นางสาวแพรวพรรณ พิมพ์เสนา 

๔.นางสาวภัทรนิชา  แก้วเสน 

๕.นางสาววิไล  ศิริ 

๖.นายสักรินทร์  แปงใจ 

๗.นางณภัทร   สุเทียนทอง 

๘.นายนิธวัฒน์  ค าทะเนตร 

๙.นายณภัทร  มีช านาญ 

 

งานบริหารงานบุคคล 

๑.นายศฤงคาร หลา้กันหา 

๒.นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทับกี่ 
นายสะดวก  สุภาษิ     นางสุพิส  ค าบุดษิ       นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 

นางสังวาล  พิมพ์พุฒิ   นายช านาญ ศิริ          นายศฤงคาร  หล้ากันหา 
นายสงกรานต์ สุภาษิ   นายอดุลย์   ค าภู 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ 

นายศฤงคาร  หล้ากันหา 

ผอ.โรงเรียนบ้านทับกี่ 

งานบริหารงบประมาณ 

๑.นายศฤงคาร  หล้ากันหา 

๒.นางอัญชลี  แก้วย้อย 

๓.นายอภิเชษฐ์   ป้านภูมิ 

๔.นางสาวภัทรนิชา  แก้วเสน 

๕.นางสาวแพรวพรรณ พิมพ์เสนา 

๖.นายมนัญชัย   กันเจิม 

กลุ่มสาระฯภาษาไทย 

นางณภัทร สุเทียนทอง 

น.ส.พิชมณฑ์ สีหะวงศ ์

กลุ่มสาระฯคณติศาสร์ 

นายนิธวัฒน์ ค าทะเนตร 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ 
นางสาวมยุรี เหมสุทธิ 
นส.รัชธิดา  สุโพธิ์ขันธ 
นส.แพรวพรรณ พิมพ์เสนา 

กลุ่มสาระฯสังคม 

นายณภัทร  มีช านาญ 

กลุ่มสารฯศิลปะ 

นายสักรินทร์ แปงใจ 

นายอภิเชษฐ์ ป้านภูมิ 

 

 

กลุ่มสาระฯการงานฯ 

นายพิเชษฐ์ วิบูลย์ค า 

นางสมลักษณ์ วิบูลย์ค า 

กลุ่มสารฯสุขศึกษา 

น.ส.จุฑาเพชร ศัลยพงษ์ 

ภาษาต่างประเทศ 

นายมนัญชัย กันเจิม 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

นายนิธวฒัน ์ค าทะเนตร 

อ.๑ 

วิไล ศิริ 
อ.๒ 

อัญชลี แก้วย้อย 

ป.๑ 

ณภัทร สุเทียน

ทอง 

ป.๒ 

แพรวพรรณ  

พิมพ์เสนา 

ป.๓ 

ณัฐฐาภรณ์  กุล

แจ่ม 

ป.๔ 

นส.ภัทรนิชา แก้ว

เสน 

สักรินทร์ แปงใจ 

ป.๕ 

สมลักษณ์ วิบูลย์ค า 

ป.๖ 
นิธวัฒน์ ค าทะ
เนตร 
.จุฑาเพชร ศัลย
พงษ์ 
 

ม.๑ 

มนัญชัย กันเจิม 

รัชธิดา สุโพธิ์ขันธ 

ม.๒ 

มยุรี เหมสุทธ ิ

ณภัทร  มีช านาญ 

 

ม.๓ 

พิเชษฐ์     

อภิเชษฐ์ 

พิชมณฑ ์

นักเรียน 



 
 

โครงสร้างและขอบข่ายของโรงเรียนบ้านทับกี่ 

๑. การบริหารวิชาการ 

  -   การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

  -   การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้

  -   การวัดผล  ประเมินผล  และเทียบโอนผลการเรียน 

  -   การวิจัย   เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 

  -   การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

  -   การนิเทศการศึกษา 

  -   การแนะแนวการศึกษา 

  -   การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

  -   การส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน 

  -   การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการระดับสถานศึกษาอื่น 

  -   การส่งเสริมและสนับสนุนงานการแก่บุคคลครอบครัวองค์กร   หน่วยงาน  และ 

                         สถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 

๒. การบริหารงบประมาณ 

  -   การจัดท าและเสนอของบประมาณ 

  -   การจัดสรรงบประมาณ 

-   การตรวจสอบ   ติดตาม  และประเมินผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 

  -   การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

  -   การบริหารการเงิน 

  -   การบริหารบัญชี 

  -   การบริหารพัสดุ   และสินทรัพย์ 

๓. การบริหารงานบุคคล 

  -  การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 

  -  การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 

  -  การเสริมสร้างและประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

  -  วินัยและการรักษาวินัย 

  -  การออกจากราชการ 

 



 
 

๔. การบริหารทั่วไป 

  -   การด าเนินธุรการ 

  -   งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  -   งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

           -   การปะสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 

           -   การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 

  -   งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  -   การส่งเสริม  สนับสนุนด้านวิชาการ  งบประมาณ  บุคลากร และการบริหารท่ัวไป 

                    -   การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 

-   การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 

-   การรับนักเรียน 

-   การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบนอกและตามอัธยาศัย 

-   การะดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

-   งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 

-   การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 

-   การส่งเสริมสนับสนุนและการประสานงานการศึกษาของบุคลากรชุมชน องค์กร หน่วยงาน และ

สถาบัน สังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา 

-   งานประสานราชการกับเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานอื่น  

-   การจัดขบวนการควบคุมในหน่วยงาน 

-   งานบริการสาธารณะประโยชน์ 

-   งานท่ีไม่ได้ระบุในงานอื่น 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ  (NT) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๓ 

วิชา คะแนนเต็ม 
ปีการศึกษา/ คะแนนเฉล่ียร้อยละ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

ด้านภาษา ๑๐๐ ๕๒.๘๕  ๓๘.๔๓ 

ด้านการค านวณ ๑๐๐ ๓๖.๗๘  ๔๐.๘๗ 

ความสามารถด้าน

เหตุผล 

๑๐๐ ๔๗.๘๕   



 
 

ตารางท่ี  ๔  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๖(O-Net) 

วิชา 
คะแนนเต็ม 

คะแนนร้อยละ 

ปีการศึกษา/คะแนนเฉล่ียร้อยละ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

ภาษาไทย ๑๐๐ ๓๘.๕๕ ๕๑.๗๒ ๔๑.๓๘ 

คณิตศาสตร์ ๑๐๐ ๓๐.๐๐ ๒๖.๘๒ ๒๔.๖๐ 

ภาษาอังกฤษ ๑๐๐ ๒๐.๓๑ ๒๖.๔๘ ๒๓.๔๔ 

วิทยาศาสตร์ ๑๐๐ ๒๙.๗๕ ๓๖.๖๘ ๒๖.๗๘ 

สังคมฯ ๑๐๐    

สุขศึกษา ๑๐๐    

ศิลปะ ๑๐๐    

การงานอาชีพ ๑๐๐    

 

ตารางท่ี  ๔  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ (O-Net) 

วิชา คะแนนเต็ม 
ปีการศึกษา /คะแนนเฉล่ียร้อยละ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

ภาษาไทย ๑๐๐ ๔๒.๓๘ ๔๗.๒๓ ๕๖.๕๔ 

คณิตศาสตร์ ๑๐๐ ๒๘.๖๗ ๒๔.๓๖ ๒๑.๗๑ 

วิทยาศาสตร์ ๑๐๐ ๓๘.๒๕ ๓๑.๖๔ ๓๐.๑๓ 

ภาษาอังกฤษ ๑๐๐ ๓๐.๐๐ ๒๘.๗๓ ๒๕.๖๔ 

สังคม ๑๐๐    

สุขศึกษา ๑๐๐    

ศิลปะ ๑๐๐    

การงานอาชีพ ๑๐๐    

 

 

 

 



 
 

 

ผลการด าเนินงานของโรงเรียนบา้นทบักี่ 
 

๑. ด้านความเสมอภาคทางการศึกษา 

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

      ระดับประถมศึกษา     - คน 
      ระดับมะยมศึกษาตอนต้น     - คน 

๖. อัตราการผ่านช่วงช้ันของนักเรียน    ร้อยละ  ๑๐๐ 
 

๒. ด้านคุณภาพการศึกษา 

๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
 

ช้ัน ปีการศึกษา 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

เฉลี่ย 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ฯ 

สุข
ศกึ

ษา
 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
ฯ 

ภา
ษา

ต่า
งป

ระ
เท

ศ 

ชั้น ป.๑ ๒๕๖๑ ๘๔.๘๒ ๗๖.๗๙ ๗๗.๖๘ ๖๑.๓๑ ๙๗.๓๒ ๗๙.๔๖ ๘๗.๕๐ ๔๔.๖๔ ๗๓.๖๒ 

ชั้น ป.๒ ๒๕๖๑ ๙๗.๔๑ ๗๗.๙๔ ๘๓.๐๙ ๘๑.๓๑ ๑๐๐ ๘๖.๐๓ ๘๑.๖๒ ๔๗.๗๙ ๘๐.๒๑ 

ชั้น ป.๓ ๒๕๖๑ ๖๗.๓๖ ๖๑.๘๑ ๔๖.๕๓ ๕๒.๐๘ ๙๐.๙๗ ๙๓.๗๕ ๗๗.๗๘ ๓๑.๖๗ ๖๖.๘๑ 

ชั้น  ป.๔ ๒๕๖๑ ๘๘.๗๕ ๗๖.๒๕ ๘๗.๕๐ ๘๕.๐๐ ๙๒.๕๐ ๙๒.๕๐ ๘๕.๖๓ ๘๒.๕๐ ๘๖.๑๓ 

ชั้น  ป.๕ ๒๕๖๑ ๖๕.๖๓ ๙๒.๑๙ ๗๓.๔๔ ๗๕.๕๒ ๘๔.๓๘ ๖๘.๗๕ ๖๘.๗๕ ๘๕.๙๔ ๗๕.๘๕ 

ชั้น ป.๖ ๒๕๖๑ ๗๙.๑๗ ๗๑.๕๓ ๖๒.๕๐ ๗๐.๑๔ ๘๒.๖๔ ๘๔.๗๒ ๖๙.๑๐ ๗๒.๙๒ ๗๒.๙๒ 

ชัน ม.๑ ๒๕๖๑ ๗๔.๘๔ ๗๐.๗๖ ๕๘.๘๕ ๖๖.๒๕ ๗๐.๑๑ ๖๙.๑๑ ๘๒.๒๔ ๗๒.๑๒ ๖๘.๖๓ 

ชั้น ม.๒ ๒๕๖๑ ๗๕.๐๐ ๗๗.๗๕ ๕๕.๕๑ ๖๒.๕๐ ๘๑.๖๔ ๘๑.๖๒ ๗๐.๕๙ ๕๘.๘๒ ๗๐.๕๖ 

ชั้น ม.๓ ๒๕๖๑ ๘๑.๓๘ ๖๔.๙๖ ๖๗.๖๖ ๕๘.๖๓ ๘๖.๐๐ ๘๕.๗๑ ๖๔.๗๔ ๖๑.๓๑ ๖๘.๖๓ 

เฉลี่ย ๒๕๖๑ ๗๙.๓๗ ๗๔.๔๔ ๖๘.๐๘ ๖๘.๐๘ ๖๗.๒๘ ๘๒.๔๑ ๗๖.๔๔ ๖๑.๙๗ ๗๓.๗๑ 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และผลงานที่ประสบความส าเร็จ 

 
 



 
 

๓. ด้านประสิทธิภาพ 

 ๓.๑ จ านวนครูแกนน า ครูต้นแบบ  หนึ่งแสนครูดี ครูดีศรีสองรักษ์   จ านวน  ๗  คน 

 ๓.๒ การใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน / ชุมชน    

 ๓.๓ การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  ๓.๔ หลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

 ๓.๕ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

 ๓.๖ การกิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน  FOOD BANK  

 ๓.๗ การจัดกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ผสมผสาน 

 ๓.๘ การจัดกิจกรรมสหกรณ์ 

 ๓.๙ การจัดกิจกรรมโครงการดนตรีพื้นบ้าน 

ผลงานที่ประสบความส าเร็จ 

๑ ผลงานดีเด่นของโรงเรียน  ผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียน ให้น าเอกสารใส่ในภาคผนวก 

    ผลงานดีเด่น 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชือ่รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

สถานศึกษา 

 

 

-โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

-โรงเรียนดีศรีต าบล 

-โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

-โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ 

-โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน เหรียญทอง 

- โรงเรียนต้นแบบการใช้กุญแจ ๑๒  ดอก 

- โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย (ประเมินความยั่งยืน ๖๑) 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ –๒๕๖๑ 

-ชนะเลิศ  Bp โรงเรียนดีประจ าต าบล ปีการศึกษา๖๑ 

-การจัดการเรียนการสอนท่ีเป็นเลิศการจัดการเรียนการสอน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Bp) 

-รางวัลส่งเสริมการออมในสถานศึกษาดีเด่น ปี 

๒๕๖๑,๒๕๖๒  สอ.ครูเลย  จ ากัด 

กระทรวงศึกษาธิการ 

สพป.ลย.๓ 

สพป.ลย.๓ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

สพป.ลย.๓ 

สพป.ลย.๓ 

มูลนิธิสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา 

สพป.เลย.๓ 

มูลนิธิยุวสถิรคุณ 

 

 

สอ.ครูเลย.จ ากัด 

 

 



 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

ผู้บริหาร 

นายศฤงคาร หล้ากันหา 

- หนึ่งแสนครูดี 

- เหรียญทองผู้ควบคุมนักเรียนแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษ 

  พับประเภทร่อนนอน 

-ครูดีศรีสองรักษ์ 

-การจัดการเรียนการสอนท่ีเป็นเลิศการจัดการเรียนการสอน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Bp) 

คุรุสภา 

สพป.ลย.๓ 

สพป.ลย.๓ 

 

มูลนิธิยุวสถิรคุณ 

 

 

นายพิเชษฐ์   วิบูลย์ค า 

 

- หนึ่งแสนครูดี 

- ครูต้นแบบ Master teacherการงานชีพและเทคโนโลยี   
- ครูดี ศรีเมืองเลย 

- เหรียญทอง ผู้ควบคุมนักเรียนแข่งขันการจัดการค่าย 

  พักแรม ม.๑-ม.๓   

- การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 

คุรุสภา 

สพป.ลย.๓ 

ศธจ.เลย 

 

 

ศิลปะหัตกรรมระดับภาค 

 ครั้งท่ี ๖๙ จ.ศรีสะเกษ 

นางสมลักษณ์     วิบูลย์ค า 

 

- หนึ่งแสนครูดี 

- ครูดีศรีสองรัก 
- ครูปลอดอบายมุข 
-การจัดการเรียนการสอนท่ีเป็นเลิศการจัดการเรียนการสอน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Bp) 

-เหรียญทอง ผู้ฝึกสอน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการ

คาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6  

-เหรียญทอง ผู้ฝึกสอนการแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) 

ม.1-ม.3 

คุรุสภา 

สพป.ลย.๓ 

สพป.ลย.๓ 

มูลนิธิยุวสถิรคุณ 

 

สพป.ลย.๓ 

 

ศิลปะหัตกรรมระดับภาค 

 ครั้งท่ี ๖๙ จ.ศรีสะเกษ 

นางอัญชลี  แก้วย้อย 

 

- หนึ่งแสนครูดี 
- ครูดีศรีสองรัก 
- ครูต้นแบบ Master teacher สาขาการศึกษาปฐมวัย 
- เหรียญทอง ผู้ควบคุมนักเรียนการสร้างภาพด้วยการฉีก 

ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 

-เหรียญทองแดง ผู้ควบคุมนักเรียนการปั้นดินน้ ามัน 

คุรุสภา 

สพป.ลย.๓ 

สพป.ลย.๓ 

 

สพป.ลย.๓ 

สพป.ลย.๓ 

 



 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นายนิธวัฒน์  ค าทะเนตร -เหรียญทองผู้ฝึกสอนการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 

-เหรียญทองผู้ฝึกสอนการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอ

แม็ท) ม.1-ม.3 

-เหรียญทองแดงผู้ฝึกสอนการแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 

-เหรียญทอง ผู้ฝึกสอนการแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(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   กุลแจ่ม -หนึ่งแสนครูดี 

-เหรียญเงิน ผู้ควบคุมการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อน

นานยิงยาง ป.4-ป.6 

-เหรียญทองแดง ผู้ควบคุมการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-

ป.3 

คุรุสภา 

สพป.ลย.๓ 

 

สพป.ลย.๓ 

 

นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ -ครูดี ศรีสองรัก 

-เหรียญทอง ผู้ฝึกสอนการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 

ประเภทหญิง ม.1-ม.  

-หรียญเงินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย 

ม.1-ม.3   

-เหรียญทองผู้ฝึกสอนการแข่งขันเด่ียวดนตรีพื้นเมือง เด่ียว

โหวด ม.1-ม.3 

-เหรียญทองผู้ฝึกสอนการแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) 

ม.1-ม.3 

-เหรียญทองผู้ฝึกสอนการแข่งขันเด่ียวดนตรีพื้นเมือง เด่ียว

แคน ม.1-ม.3  

 

 

 

 

 

สพป.ลย.๓ 

ลปะหัตกรรมระดับภาค

ครั้งท่ี ๖๙ จ.ศรีสะเกษ 

 

 

 

 

 



 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

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 เดินทรงตัว

และโยนบอล 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 เหมสุทธิ -ผู้ฝึกสอนเหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

ประเภททดลอง ป.4-ป.6  

-ผู้ฝึกสอนเหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

ประเภททดลอง 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  สีหะ

วงศ์ 

-ครูดี ศรีเมืองเลย 

-ครูดี ศรีสองรัก 

-ผู้ฝึกสอนเหรียญทองการแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค า

คมเดิม) ม.1-ม.3 

-ผู้ฝึกสอนเหรียญเงินการแข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ 

ม.1-ม.3 

ศธจ.เลย 

สพป.เลย.๓ 

สพป.เลย.๓ 

 

สพป.เลย.๓ 

นายมนัญชัย กันแจม -ผู้ฝึกสอนเหรียญทองแดงการแข่งขันเล่านิทาน (Story 

Telling) ม.1-ม.3 

-ผู้ฝึกสอนเหรียญเงินการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อน

นานยิงยาง ป.4-ป.6 

สพป.ลย.๓ 

 

สพป.ลย.๓ 

 

 



 
 

 

 

นักเรียน 

ชื่อ – สกุล /ประเภท รางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 

เอกสารแนบท้าย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางณภัทร  สุเทียนทอง -ผู้ฝึกสอนเหรียญเงินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การ

เขียนเรื่องจากภาพ) 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 

นางสาวรัชธิดา  สุโพธิ์ขันธ -เหรียญทองแดง ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันการสร้างการ์ตูน

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 

-ผู้ฝึกสอนเหรียญทอง การแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ 

(Presentation) ป.4-ป.6 

สพป.เลย.๓ 

 

สพป.เลย.๓ 

นางสาววิไล  ศิริ -เหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนการปั้นดินน้ ามัน ปฐมวัย 

-เหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ 

กระดาษ ปฐมวัย 

-เหรียญทองผู้ฝึกสอนการแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) 

ม.1-ม.3 

สพป.เลย.๓  

สพป.เลย.๓  

 

ศิลปะหัตกรรมระดับภาค

ครั้งท่ี ๖๙ จ.ศรีสะเกษ 



 
 

นโยบำยของ สพฐ. 
สพป.เลย ๓ 

ทิศทำงของสถำนศึกษำ 

 

ส่วนที ่ ๒ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
   
 



 
 

๒.๑ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐  หมวด ๕ หน้าท่ีของรัฐ มาตรา ๕๔ บัญญัติว่า “รัฐ 
ต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ 
อย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให ้
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามนัยข้อ ๓ ก าหนดว่า “ให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานด าเนินการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๑๕ ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บ 
ค่าใช้จ่าย” และตามหมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา ๖๕ บัญญัติว่า “ให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น 
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้ 
สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดการผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว”  
อนึ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๘๐) ประกาศ ณ วันท่ี ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาประเทศ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนา 
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ 
ตามวิสัยทัศน์ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ คือ 

๑.ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
๖. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 

เป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นแนวทางในการพฒันาประเทศท่ียั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ 
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ท่ีเน้นการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากร 
มนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็น 
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง  
“คนไทยในอนาคต จะต้องมีความพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้านและมีสุขภาวะท่ีดีในทุก 
ช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม และ 
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและ  
ภาษาท่ี ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การ 
เป็นคนไทย ท่ีมีทักษะสูง เป็นนวัตกรรมนักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมี สัมมาชีพตาม 
ความถนัดของตนเอง 
 
 
 



 
 

ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาประเทศไปสู่ป้าหมาย “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงได้ก าหนด
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙  แผนการ 
ปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลท่ีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันท่ี ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒  และนโยบายและ 
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และ 
มาตรการและแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 
วิสัยทัศน์  
 สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน 

  

พันธกิจ  
  ๑. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ แข่งขัน  
๓. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๔. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา อย่างท่ัวถึงและเท่า
เทียม  
๕. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
๖. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง และ
เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
๗. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่Thailand 4.0 
 เป้าหมาย 
๑. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย 
รักษาศีลธรรม  
๒. ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และ อื่น ๆ ได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มตามศักยภาพ  
๓. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร 
และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความสามารถ ในการพึ่งพาตนเอง ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกท่ีดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การ
สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
๔. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มท่ีอยู่ใน พื้นท่ีห่างไกล
ทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ  



 
 

๕.ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ  
๖. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง  
๗. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหาร
จัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ และการรายงานผล
อย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคล่ือนคุณภาพ การศึกษา นโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ก าหนดนโยบายประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓  โดยยึดหลักของการพัฒนาท่ียั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน
อนาคต เป็นแนวทางใน การจัดการศึกษาจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๘๐  แผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 
และมุ่งสู่ Thailand ๔.๐ ดังนี้  

นโยบายท่ี ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
นโยบายท่ี ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
นโยบายท่ี ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายท่ี ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหล่ือม

ล้ าทางการศึกษา  
นโยบายท่ี ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
นโยบายท่ี ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 
๒.๒ ทิศทางการพัฒนา  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ได้ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์  

และแนวทางในการด าเนินการดังนี้  

วิสัยทัศน์  

สร้างคุณภาพผู้เรียน   สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน 

พันธกิจ  

  ๑. ยกระดับคุณภาพผู้เรียน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ   

 ๒. พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนอัจฉริยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  และได้รับโอกาสในการแข่งขัน ในทุกระดับ    ๓. 

ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะด้านอาชีพเพื่อการมีงานท า   

๔. ส่งเสริมสนับสนุนระบบบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล   

๕. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง    



 
 

๖. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา ให้ผู้เรียนน้อมน าหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้

ในการด ารงชีวิตและด าเนินการตามพระบรมราโชบายของในหลวงรัชการท่ี๑๐   

๗. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีจิตอาสา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะ ตามหลักสูตร และ

ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ  

๘. ส่งเสริมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  

   ค่านิยม  

   คุณภาพคู่คุณธรรม  เป็นองค์กรช้ันน าในการจัดการศึกษา  

 

เป้าประสงค์                 

 ๑. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ   

 ๒. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ และได้รับโอกาสในการแข่งขันทุกระดับ    

 ๓. ผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพเพื่อการมีงานท า  

 ๔. มีระบบบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล   

 ๕. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง    

 ๖. ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา สามารถน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในการ

ด ารงชีวิตและด าเนินการตามพระบรมราโชบายของในหลวงรัชการท่ี ๑๐ 

 ๗. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีจิตอาสา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะตามหลักสูตร และค่านิยมหลัก

ของคนไทย ๑๒ ประการ   

 ๘. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหล่ือมล้ า

ทางการศึกษา  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

 

 

 



 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  

ตัวช้ีวัดท่ี ๑. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการ 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 ได้รับการบริหารด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมี 

คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี 

๕. จ านวนสถานศึกษาท่ีน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ พระ 

ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ พอเพียง ไป

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  

๖. จ านวนสถานศึกษาท่ีจัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน 

แสดงออกถึง ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดี ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

ตัวชี้วัดท่ี ๑. จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ท่ีสอดคล้องกับทักษะท่ีจ าเป็น ใน

ศตวรรษท่ี ๒๑ 

๒. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะท่ีจ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 

ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่อง วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตาม

แนวทางการประเมิน PISA  

๓. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

 

 

 



 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

ตัวชี้วัดท่ี ๑. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ (๓R๘C)  

๒. ร้อยละของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐาน  

ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด  

๓. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

มากกว่าร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา  

๔. ร้อยละผู้เรียนท่ีจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ มีทักษะการ 

เรียนรู้ ท่ีเช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับ 

ความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้  

๕. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิตสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิดสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมท่ีเป็น พหุวัฒนธรรม  

๖. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะท่ีดี สามารถด ารงชีวิต 

อย่างมีความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ  

๗. ครู มีการเปล่ียนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะ การเรียนรู้

หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ ลดความเหล่ือมล้ า

ทางการศึกษา  

ตัวชี้วัดท่ี  

๑. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน  

๒. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอและเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพ 

ข้อเท็จจริงโดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพื้นท่ีภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีต้ังของสถานศึกษา 

และ ความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ  

๓. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็น 

เครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ  

๔. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  

๕. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด  

และพื้นท่ี 

๖. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัด 

กิจกรรม การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  



 
 

๗. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มี 

ประสิทธิภาพ  

๘. สถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการวางแผนจัดการ 

เรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

ตัวชี้วัดท่ี  

๑. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ท่ีถูกต้องและสร้างจิตส านึก ด้าน 

การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ท่ีบ้านและชุมชนเช่น การส่งเสริมอาชีพท่ีเป็นมิตร กับ

ส่ิงแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ  

๒. สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ  

และมีการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณก๊าซคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน  

๓. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะมาใช้ 

ประโยชน์ รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

๔. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชนเรียนรู้ 

ด้านการลด ใช้พลังงานการจัดการขยะและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และตัวอย่างรูปแบบ

ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับ ส่ิงแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ  

๕. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ในการ  

ด าเนินกิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและท่ีบ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ 

Paper less  

๖. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และด าเนินการจัดท างานวิจัย ด้าน 

การสร้างส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมได้  

๗. ครูและนักเรียนสามารถน าส่ือนวัตกรรมท่ีผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ ในโรงเรียน  

การจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand ๔.๐ 

๘. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานท่ีให้ 

เป็น ส านักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

และชุมชน 

 

 

 



 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

ตัวชี้วัดท่ี  

๑. สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ  

๒. สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานท่ีมีความทันสมัย ยืดหยุ่น 

คล่องตัวสูง พร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทัน ต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี สนับสนุน 

ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุม ทุกต าบล  

๓. สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา น านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ( Digital Technology) มา

ใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ท้ังระบบ 

๔. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ  

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

๕ สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  

๖. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการผู้เรียน ครู บุคลากร

ทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด  

๗. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลท่ีสามารถเช่ือมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การ วิเคราะห์เพื่อ

วางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)  

๘. สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อ สนับสนุนภารกิจ

ด้านบริหารจัดการศึกษา  

๙. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

วิสัยทัศน์ 
 คุณธรรมน าความรู้   พัฒนาสู่มาตรฐาน  ประสานองค์กรเครือข่าย    

เป้าหมายสู่ความเป็นเลิศ   เชิดชู ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

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

ประเทศชาติ 
๔. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  ได้รับการพัฒนาความรู้

ความสามารถเต็มศักยภาพตามาตรฐานวิชาชีพ 
 

เป้าประสงค ์
๑. นักเรียนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับทุกคน 
๒. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร 
๓. นักเรียนทุกคนด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
๔. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพตามาตรฐานวิชาชีพ 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

นักเรียนมีอาชีพ  มีรายได้ 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

นักเรียนมีสุขภาพดี   มีคุณธรรม  จริยธรรม 

ผลผลิต 
 ผลลิตการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีดังนี้ 

๑. ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา  
กิจกรรมส าคัญท่ีเป็นจุดเน้น  ๑ กิจกรรม  คือ   จัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา 

๒. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
กิจกรรมส าคัญท่ีเป็นจุดเน้น ๔   กิจกรรม   คือ 

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

๒.๓ ทิศทางของสถานศึกษา 



 
 

๔. จัดหาคอมพิวเตอร์และสร้างระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
๓. เด็กพิการ ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ 
 กิจกรรมส าคัญท่ีเป็นจุดเน้น  ๑  กิจกรรม  คือ  โรงเรียนแกนน าเรียนร่วม 

๔. เด็ ก ด้ อ ย โอ ก าส ไ ด้ รั บ ก าร ศึ กษ าขั้ น พื้ น ฐ าน  กิ จก ร รม ท่ี เป็ น จุ ด เน้ น   ๑   กิ จ ก ร รม   คื อ                         
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้แก่เด็กด้อยโอกาสเรียนร่วม 

 

กลยุทธ ์
กลยุทธ์ที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

กลยุทธ์ที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

กลยุทธ์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

กลยุทธ์ท่ี  ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหล่ือมล้ า

ทางการศึกษา  

กลยุทธ์ที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

กลยุทธ์ที่  ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

 

จุดเน้น  

ส่วนที่ ๑  จุดเน้นด้านผู้เรียน 
 

   ๑.๑ นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญสู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้        
     ๑.๑.๑ นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญาท่ี
สมดุลเหมาะสมกับวัยและเรียนรู้อย่างมีความสุข            
     ๑.๑.๒ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลัก เพิ่มขึ้นเฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖ 
     ๑.๑.๓ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ มีความสามารถด้านภาษา อ่านออก เขียนได้ ด้านค านวณ 
และด้านการใช้เหตุผลท่ีเหมาะสม              
     ๑.๑.๔ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่
อาชีพ ด้วยการแนะแนวท้ังโดยครูและผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ (ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า สถานประกอบการ) และได้รับการ
พัฒนาความรู้ ทักษะท่ีเหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต      
     ๑.๑.๕ นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะการส่ือสารอย่าง
สร้างสรรค์อย่างน้อย ๒ ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เหมาะสม  
ตามช่วงวัย       
                    



 
 

   ๑.๒ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทาง
สังคมท่ีเหมาะสม                    
     ๑.๒.๑  นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้  
 ๑.๒.๒  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง  
   

   ๑.๓ นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล 
ด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย                
     ๑.๓.๑  เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคล ด้วยรูปแบบท่ีหลากหลายตามหลักวิชา                         
     ๑.๓.๒  เด็กด้อยโอกาสและเด็กในพื้นท่ีพิเศษ ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ของหลักสูตรและอัตลักษณ์แห่งตน            
     ๑.๓.๓  นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ      
     ๑.๓.๔  นักเรียนท่ีเรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ บุคคล องค์กร
วิชาชีพ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น และการศึกษาทางเลือก ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน                  
     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 โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศและการส่ือสาร
อย่างเหมาะสม                   
         ๒.๑.๓ ครูได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
และครูท้ังในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน  
       ๒.๑.๔  ครูสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วนให้เกิด
ชุมชนแห่งการเรียนรู้                   
       ๒.๑.๕  ครูจัดการเรียนการสอน ให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน    
       ๒.๑.๖  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพและยึด
มั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
               



 
 

   ๒.๒  ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล                       
 

   ๒.๓  ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน       
 

   ๒.๔  องค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้อง วางแผนและสรรหาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน และสังคม  
    ส่วนที่ ๓  จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
          

   ๓.๑ สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ บริหารจัดการ 
โดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน    
 

      ๓.๑.๑  โรงเรียนท่ีไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก และท่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ า
กว่าค่าเฉล่ียของประเทศ ได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลโดยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ท าหน้าท่ีส่งเสริมสนับสนุน และเป็นผู้ประสานงานหลัก ให้โรงเรียนท าแผนพัฒนาเป็นรายโรง ร่วมกับผู้ปกครองชุมชน 
และองค์กรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง     
   

      ๓.๑.๒   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพัฒนาระบบช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามตรวจสอบ การบริหาร
จัดการงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง        
      ๓.๑.๓  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เชิดชูเกียรติโรงเรียนท่ีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
อัตราการออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรมเส่ียงลดลงอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง    
 

   ๓.๒  หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา              
        ๓.๒.๑ หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ ท้ังส่วนกลาง 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา                    
      ๓.๒.๒ หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ ท้ังส่วนกลาง 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรมส าคัญที่เป็นจุดเน้น  ประกอบด้วย 
กลยุทธ์ที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 

๑. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและ เป็นพลโลกท่ีดี  

๒. พัฒนาผู้เรียนมีความให้มีความพร้อม สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุก ระดับความรุนแรง ท่ีมี

ผลกระทบต่อความ มั่นคงของประเทศ  

๓. การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  

๔. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพื้นท่ี  

ตัวชี่วัดความส าเร็จ 

๑. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักใน 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 

๓. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อม สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีมี

ผลกระทบต่อความ มั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 

อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติ ต่าง ๆ เป็นต้น 

๔.. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นท่ีเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่ม ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่ างไกล

ทุรกันดาร เช่น พื้นท่ี สูง ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้าน การศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมีคุณภาพ 

และเหมาะสมตรงตามความ ต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพื้นท 

๕. จ านวนสถานศึกษาท่ีน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิรา ลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ไปพัฒนา

ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ี ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๖. จ านวนสถานศึกษาท่ีจัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อม และจัด กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรัก

ในสถาบันหลัก ของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดี

ต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

  ๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ น าไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการตาม ความสามารถ ความสนใจ 

มีทักษะท่ีจ าเป็น ในศตวรรษท่ี ๒๑ สร้างขีดความสามารถในการ แข่งขันของประเทศ 



 
 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

๑. จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ ท่ีสอดคล้องกับทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 

๒๑ 

๒. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะท่ีจ าเป็น ด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 

ด้านการรู้เรื่อง คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่อง วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตาม

แนวทางการประเมิน PISA 

๓. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการ แข่งขันระดับนานาชาติ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

๑. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา  

๒. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของ ผู้เรียน  

๓.น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ ผู้เรียนทุก ระดับการจัด

การศึกษา  

๔. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากร ทางการศึกษา 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

๑. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรมีทักษะการ เรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ (๓R๘C) 

๒. ร้อยละของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี๓ท่ีมีคะแนนผลการ ทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) 

ผ่านเกณฑ์ท่ี ก าหนด 

๓. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 

๕๐ ในแต่ละวิชา เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

๔. ร้อยละผู้เรียนท่ีจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ มีทักษะ

การเรียนรู้ท่ี เช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัด และความ ต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพท่ี

สอดคล้องกับความต้องการ ของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสม และน าไปปฏิบัติได้ 

๕. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต สามารถ ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความ

ยืดหยุ่น ทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ี เป็นพหุวัฒนธรรม 

๖. ครู มีการเปล่ียนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ

ผู้อ านวยการการ เรียนรู้ 

 

 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความ

เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

๑. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับ ท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใน การจัดการศึกษา

ให้สอดคล้องกับบริบทของ พื้นท่ี  

๒. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามบริบทของ

พื้นท่ี  

๓. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุก กลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภทอย่าง เหมาะสม และเพียงพอ  

๔. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนา คุณภาพของผู้เรียน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

๑. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็น มาตรฐานเสมอกัน 

๒. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง 

โดยค านึงถึง ความจ าเป็นตามสภาพพื้นท่ีภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีต้ังของสถานศึกษา และความต้องการ

จ าเป็นพิเศษส าหรับ ผู้พิการ 

๓. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ

เรียนรู้อย่าง เหมาะสม เพียงพอ 

๔. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัด

กิจกรรมการ เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

๕. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตาม บริบท ด้านประเภท ขนาด และพื้นท่ี 

๖. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 

๗. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน และการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 

๘. สถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถ น ามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่

ผู้เรียนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๑. จัดท าRoad Map และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดแนว ทางการด าเนินทางการให้องค์ความรู้และสร้าง 

จิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ ส่ิงแวดล้อม  

๒. จัดท าคู่มือและพัฒนาส่ือนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และส่ือระบบ Multimedia และอื่น ๆ  

3. จัดท าเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ าและ ชุมชนคาร์บอนต่ าและพัฒนาวิทยากรให้ความรู้เรื่อง 

วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ า 



 
 

๔. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดท าหน่วยการเรียน รู้ในเรื่องการผลิตและบริโภค ท่ีเป็นกับ

ส่ิงแวดล้อมต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ ต้ังแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษา และพัฒนาระบบข้อมูล

สารสนเทศการเก็บข้อมูลการ ลดก๊าซท่ีมีผลต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซดในรูปแบบ

การเปรียบเทียบและ การลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการด าเนิน ชีวิตประจ าวัน Carbon emission 

/Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน 

ตัวชี้วัดและความส าเร็จ 

๑. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ท่ีถูกต้องและสร้างจิตส านึกด้าน 
การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ ส่ิงแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ท่ีบ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริม อาชีพท่ีเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยา ฆ่าแมลง ฯลฯ 

  ๒. สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และ พลังงานเพื่อลดปริมาณขยะและมี

ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน เพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 

๓. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วน ร่วมและการน าขยะมาใช้ 

ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการ เรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

๔. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ 

ด้านการลดใช้พลังงาน การ จัดการขยะและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และ ตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ี

เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เช่น โรงงาน อุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

๕. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลด ปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ในการ 

ด าเนินกิจกรรมประจ าวันใน สถานศึกษาและท่ีบ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ใน รูปแบบ QR CODE และ 

Paper less 

  ๖. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และ ด าเนินการจัดท างานวิจัยด้านการ

สร้างส านึกด้านการผลิตและ บริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมได้ 

  ๗. ครู และนักเรียนสามารถน าส่ือนวัตกรรมท่ีผ่านกระบวนการ คิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนการ

จัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทางThailand ๔.๐ 

  ๘. สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานท่ีให้ เป็นส านักงานสีเขียวต้นแบบมี

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็น มิตรกับส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 ๑. สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษา อย่างเป็นอิสระ 



 
 

๒. สถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานท่ีมีความ ทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมท่ีจะปรับตัวให้

ทัน ต่อการ เปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้

สถานศึกษา สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล 

 ๓. สถานศึกษา น านวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและ

ตัดสินใจ ท้ังระบบ 

 ๔. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหาร

จัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล 

 ๕. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

๖. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูล สารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากร 

ทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 

๗. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลท่ีสามารถ เช่ือมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การวิเคราะห์เพื่อ

วางแผนการ จัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 

๘. สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และส านักงาน ส่วนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital 

Platform) เพื่อสนับสนุน ภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 

๙. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ใน การวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 

เป้าหมายตัวชี้วัดผลผลิต 
๑. ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา  ตัวชี้วัด 

 ๑.๑  อัตราการเข้าเรียนการศึกษาก่อนประถมศึกษา  ร้อยละ  ๘๐    
 ๑.๒  อัตราการออกกลางคันการศึกษาก่อนประถมศึกษา  ร้อยละ  ๐. ๐๓ 
 ๑.๓  อัตราการจบหลักสูตรตามเวลาท่ีก าหนดของนักเรียนก่อนประถมศึกษา  ร้อยละ  ๑๐๐ 
 ๑.๔  ร้อยละของนักเรียนท่ีจบการศึกษามีการพัฒนาตามเกณฑ์   ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๑.๕  ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลิตตามช่วงค่าเป้าหมายท่ีก าหนด 
 

๒. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
 ๒.๑  อัตราการเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ   (ประถมศึกษาปีท่ี ๑)  ร้อยละ  ๑๐๐ 
 ๒.๒  อัตราการออกกลางคันการศึกษาภาคบังคับ  ร้อยละ ๐.๐๓   
 ๒.๓  อัตราการการจบหลักสูตรตามเวลาท่ีก าหนดของนักเรียนภาคบังคับ (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓)   
                   ร้อยละ   ๑๐๐ 



 
 

๒.๔  ร้อยละของนักเรียนการศึกษาภาคบังคับมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้       ไม่ต่ ากว่า

เกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศ  สพป.ลย. เขต ๓ เรื่องก าหนดเป้าหมายการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

 ๒.๕  ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีผลประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานด้านผู้เรียน 
                   ระดับ ๒.๗๕  ขึ้นไป 
 ๒.๖  ร้อยละของสถานศึกษาท่ีค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลิตตามช่วงค่าเป้าหมายท่ีก าหนด 

 

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  อัตราการจบหลักสูตรตามเวลาท่ีก าหนดของนักเรียนด้อยโอกาสภาคบังคับ(ช้ัน ม.๓ )  

                            ร้อย  ละ ๑๐๐ 

                     ๓.๘  ร้อยละของนักเรียนด้อยโอกาสก่อนประถมศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่ม   สาระ

การเรียนรู้ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศ  สพป. เลย ๓  เรื่อง ก าหนดเป้าหมายการจัด

การศึกษาข้ันพื้นฐาน   ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

                    ๓.๙  ร้อยละของนักเรียนด้อยโอกาสการศึกษาภาคบังคับมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศ สพป.ลย. ๓  เรื่องก าหนดเป้าหมายการจัด

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

                  ๓.๑๐  โรงเรียนมีผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ด้านผู้เรียนอยู่ระดับ    
๓.๐๐ ขึ้นไป 
           ๓.๑๑  โรงเรียนมีค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลิตตามช่วงค่าเป้าหมายท่ีก าหนด 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑. มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 
๒. มีความประหยัดอดออม 
๓. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
๔. ปฏิบัติตัวได้อย่างสุภาพเรียบร้อย 
๕. รักษาความสะอาดของร่างกายและห้องเรียนอย่างสม่ าเสมอ 



 
 

๖. ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของทางโรงเรียน 
๗. มีความสามัคคีในหมู่คณะ 
๘. มีน้ าใจช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เป็นประจ า 
๙. มีความกตัญญู กตเวที 
๑๐. มีจิตอาสา 

 
จุดเน้นที่ควรพัฒนา 
 ด้านผู้บริหาร 
 การประเมินผลกิจกรรม/โครงการยังท าได้ไม่ครบทุกโครงการ   การน าข้อมูลและประเมินไปใช้ในการัดสินใจ
ปรับปรุงงานยังท าได้ไม่ชัดเจน  การมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางและการบริหารงานของโรงเรียนของกรรมการ
สถานศึกษายังไม่ชัดเจนนัก  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะหรือรู้จักคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  คิดสร้างสรรค์  คิดแก้ปัญหายังท าได้ไม่ครอบคลุมทุกกกลุ่มสาระ   วิธีการ
ประเมินพัฒนาการของผู้เรียนยังไม่หลากหลาย  ยังขาดการตรวจทานการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนของครู
ยังไม่มีการปรับปรุงหลักสูตร  ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน  โรงเรียนยงัขาดส่ือทางด้านเทคโนโลยี 
 

ด้านครู 
 ครูยังจัดท าแผนการเรียนรู้ได้ไม่ครบทุกกลุ่มสาระท่ีสอน   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ในกลุ่มสาระภาษาไทย   คณิตศาสตร์   สังคมศึกษา   ภาษาต่างประเทศ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ยังมี
คุณภาพอยู่ในระดับพอใช้   การประเมินผลการเรียนการสอนยังไม่เป็นไปตามสภาพจริง   ขาดการประเมินด้านจิต
พิสัยและทักษะพิสัย   การน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาแผนการเรียนรู้หรอืปรับเปล่ียนการ
สอนยังท าได้ไม่ครบทุกกลุ่มสาระและขาดความต่อเนื่อง   ครูบางส่วน  ๓๑ % ยังสอนไม่ตรงตามวิชาเอก /โท  ครู 
ได้รับการพัฒนาในวิชาท่ีสอนไม่ต่ ากว่า  ๒๐  ช่ัวโมง/ปี   ยังมีน้อยกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด   ครูมีการย้ายเข้า-ออกบ่อย
เกินไป การพัฒนาบุคลากรเลยไม่ต่อเนื่อง   

ด้านผู้เรียน  (ก่อนระดับประถมศึกษา) 
 ผู้เรียนยังไม่รักการอ่าน  ไม่สนใจการอ่านเท่าท่ีควร   ยังขาดทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีหลากหลาย
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ งบประมาณ   ผู้เรียนท่ียังขาดวินัย   ความรับผิดชอบ  และปฏิบัติตนตามข้อตกลงร่วมกัน 

ด้านผู้เรียน (ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษา) 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า  ผู้เรียนยังขาดทักษะในการวิเคราะห์   คิดสังเคราะห์  และทักษะในการแสวงหา
ความรู้  ไม่ค่อยมีนิสัยรักการอ่าน   การค้นคว้าเท่าท่ีควร  ทักษะในการท างาน  อย่างมีข้ันตอน   ขาดการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 



 
 

แนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
ด้านผู้บริหาร 
 ในการบริหารต้องมีแผนการด าเนินการ   ซึ่งแผนกลยุทธ์   แผนปฏิบัติการประจ าปี  จัดท าข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารท่ีถูกต้อง   มีการก ากับติดตามประเมินผลตามแผน   ประสานความร่วมมือกับชุมชน   ผู้ปกครอง  
กรรมการ   สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   มีการวางแผนร่วมกันในการจัดการศึกษา โยให้ชุมชนมีส่วนร่วมมากท่ีสุด   
ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   โดยกิจกรรมอย่างหลากหลาย  น าภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้ โดย
ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  ให้สนองความต้องการของผู้เรียนให้มากท่ีสุด   ตลอดท้ังน าแหล่งเรียนรู้ในชุมชนมาใช้ในการจัด
กิจกรรม/บูรณาการ  การเรียนการสอนบูรณาการ 
 
ด้านครู 
 ครูจะต้องเป็นผู้ท่ีมีใจรักศิษย์   มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   โดยมีการวิเคราะห์
หลักสูตร   จัดท าแผนการเรียนรู้  ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ครูมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอท้ังในด้านการน าหลักสูตรไป
ใช้  ความรู้ท่ีเกี่ยวกับด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   มีการวิจัยรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลเป็นอย่างดี  มีการ
ส่งเสริมและพัฒนาลูกศิษย์  มีการเข้าอบรมสัมมนา  ด้านการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ร่วมกับกรรมการสถานศึกษา
โดยเฉพาะส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตรงกับวิชาเอกท่ีศึกษา  ซึ่งเป็นทักษะความช านาญด้านการสอนเป็นการพัฒนา
ความสามารถให้ตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ 
 
ด้านผู้เรียน 
 ผลผลิตของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  คือ  ผู้เรียนเป็นคนดี   มีความสามารถและอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข   ซึ่งจากท่ีจะเป็นตรงนี้ได้  นักเรียนจะต้องเป็นผู้ท่ีมีระเบียบวินัยปฏิบัติตามข้อบังคับของสถานศึกษา
ได้ปฏิบัติงานท่ีครูมอบหมายให้ได้ สุภาพเรียบร้อยมีสัมมาคารวะ   มีความเมตตากรุณา  เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่  มีความ
เสียสละนอกจากนี้จะต้องเป็นผู้มีความรู้   และทักษะท่ีจ าเป็นตามท่ีหลักสูตรก าหนด  ท้ังในระดับสถานศึกษาและ
ระดับชาติ 
 
ก าหนดวันเปิด-ปิด-ภาคเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
  โรงเรียนบ้านทับกี ่
  ภาคเรียนท่ี ๑    เปิดเรียนวันท่ี  ๑   กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 
    ปิดเรียน  วันท่ี  ๑๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
  ภาคเรียนท่ี  ๒   เปิดเรียน วันท่ี    ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 
    ปิดเรียน  วันท่ี   ๑๐  เมษายน ๒๕๖๔ 
 
หมายเหตุ  วันเปิดภาคเรียนตรงกับวันหยุดราชการ  ให้เล่ือนไปเปิดเรียนในวันแรก 
 
 



 
 

ส่วนที ่ ๓ 

รำยละเอยีดงำน/โครงกำรและ
งบประมำณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

งบประมาณ   ปี  ๒๕๖๓    ท่ีโรงเรียนได้รบัจัดสรร 

ท่ีมาของงบประมาณ 

 

ท่ี 

 

งบประมาณ 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 

๑/๒๕๖๓ ๒/๒๕๖๓ รวม 

๑ เงินอุดหนุนรายหัว อนุบาล ประถมและ

มัธยม 

๒๙๖,๕๕๐ ๒๙๖,๕๕๐ ๕๙๓,๑๐๐ ไม่รวม 

๒ ปัจจัยพื้นฐาน ๕๒,๕๐๐ ๕๒,๕๐๐ ๑๐๕,๐๐๐ Tor up 

๓ ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ ๔๑,๐๐๐ ๔๑,๐๐๐ ๘๒,๐๐๐  

๔ อาหารเด็กนักเรียนพักนอน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐  

๕ โครงการเรียนฟรี  ๑๕  ปี  อย่างมีคุณภาพ ๓๒๘,๐๗๙.๙๖ ๑๑๖,๖๙๕ ๔๔๔,๗๗๔.๙๖  

๖ โครงการอาหารกลางวัน ๒๒๖,๐๐๐ ๒๒๖,๐๐๐ ๔๕๒,๐๐๐  

๗ เงินบริจาคค่าอาหารกลางวันนักเรียนมัธยมต้น 

เงินบริจาคสมทบแม่บ้าน 
๑๔๓,๐๐๐ 

๕๕,๗๕๐ 

๑๔๓,๐๐๐ 

๕๕,๗๕๐ 

๒๘๖,๐๐๐ 

๑๑๑,๕๐๐ 

 

๘ เงินค่าประชุมกรรมการ ๙,๒๕๐  ๙,๒๕๐ สพฐ. 

๙ เงินจัดสรรค่าอินเตอร์เน็ต(สพฐ.)     

๑๐ เงินกองทุนหมนุเวียนอาหารกลางวัน ๘๑,๐๖๒  ๘๑,๐๖๒  

๑๑ เงินอุดหนุนจาก อบต.อิปุ่ม ๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐  

๑๒ งบบริจาค     

 รวม ๑,๒๕๓,๑๙๑.๙๖ ๑,๐๑๑,๔๙๕ ๒,๒๖๔,๖๘๖.๙๖  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนการใช้งบประมาณ    โรงเรียนบ้านทับก่ี  รายการงบฯประจ า  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

งบประจ า 

ล าดับที่ รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

๑. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

๑.๑ ค่าเบ้ียเล้ียงท่ีพัก/พาหนะ 

๑.๒ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

๑.๓ ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 

๑.๔ ค่าวัสดุส านักงาน 

๑.๕ ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง 

๑.๖ ค่าถ่ายเอกสาร 

๑.๗ ค่าประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

๑.๘ ค่าประชุมประจ าเดือน 

๑.๙ กิจกรรมวันส าคัญ 

 

๒๐,๐๐๐ 

๑๕,๐๐๐ 

๑๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

๖,๐๐๐ 

๖,๐๐๐ 

๙,๒๕๐ 

๑๐,๐๐๐ 

๖,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

๒. ค่าสาธารณูปโภค 

๒.๑ ค่าไฟฟ้า/ระบบน้ าประปาน้ าด่ืม 

๒.๒ ค่าอินเตอร์เน็ต(สพฐ.จ่าย)/โทรศัพท์ 

๒.๓ ค่าน้ าประปา(ไฟฟ้า) 

๒.๔ ค่าไปรษณีย์ 

 

๙๐,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑๙,๐๐๐ 

๙๐๐ 

 

๓ เงินทุนส ารอง ๑๐,๐๐๐  

 รวมงบประมาณ ๒๐๙,๑๕๐  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สรุปงานโครงการ และงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

รวมทั้งส้ิน   ๒,๗๑๕,๐๗๘.๙๖ บาท   

ที่ งานโครงการ 
ภาคเรียนที่  ๑ ภาคเรียนที่  ๒ 

รวม ผู้รับผิดชอบ งบ 
ประมาณ 

นอก 
งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

นอก 
งบประมาณ 

 งานบริหารวิชาการ       

๑ 
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 

๒๓,๘๐๐  ๒๓,๘๐๐ 
 

๔๗,๖๐๐ 
 นางอัญชลี แก้วย้อย 

 นางสาววิไล  ศิริ 

๒ 

 

โครงการพัฒนางานวิชาการ 
๕,๙๙๙  ๙๖,๙๒๖ 

 

๑๐๒,๙๒๕ 

นางสมลักษณ์    วิบูลย์ค า 

นางสาวพิชญ์มณฑ์ สหีะวงศ ์

นางสาวมยุรี เหมสุทธิ 

นายนิธวัฒ์ ค าทะเนตร 

๓ 
โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

๒,๕๐๐ ๒๕,๐๐๐  
 

๒๘,๐๐๐ นายมัญชัย  กันเจิม 

๔ 

โครงการพัฒนาหลักสูตร 

   ๒,๐๐๐ 

 

๒,๐๐๐ 

นางสมลักษณ์    วิบูลย์ค า 

นางสาวมยุรี เหมสุทธิ 

นางสาวพิชญ์มณฑ์  สีหะวงษ์ 

๕ 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โอ

เน็ต กระบวนการ PLC 
๓,๐๐๐  ๓,๐๐๐ 

 

 
๖,๐๐๐ 

นางสมลักษณ์ วิบูลย์ค า 

นางสาวมยุรี เหมสุทธิ 

นายนิธวัฒน์ ค าทะเนตร 

นางสาวพิชญ์มณฑ์ สหีะวงศ ์

๖ 

โครงการพัฒนาจิตส านึกในการอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย กิจกรรมดนตรี – 

นาฎศิลป์ (ทับกี่สะออน) 

๑๐,๐๐๐   

 

๕๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ 
นายอภิเชษฐ์ ป้านภูมิ 

นางสาววิไล ศิริ 

๗ 

โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเรียนรู้

อย่างเต็มศักยภาพ 
๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

นางสมลักษณ์ วิบูลย์ค า 

นางสาววิไล ศิริ 

นางสาวรัชธิดา สุโพธิ์ขันธ 

 

๘ 

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานที่ 

 
  ๖๐,๐๐๐ 

 

๖๐,๐๐๐ 

นายพิเชษฐ์       วิบูลย์ค า 

นางสาวพิชมณฑ์ สีหะวงศ ์

  นายอภิเชษฐ์ ป้านภูมิ 

  นางอัญชลี แก้วย้อย 

๙ 
โครงการห้องสมุด  ๓ ดี 

 
๒๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ 

 

 
๓๐,๐๐๐ 

นางสาวพิชมณฑ์ สีหะวงศ ์

นายมนัญชัย  กันเจิม 

๑๐ 

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์และศูนย์ICT ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ 

 

๔๐,๐๐๐ นางสาวรัชธิดา สุโพธิ์ขัน 



 
 

ท่ี งานโครงการ 

ภาคเรียนท่ี  ๑ ภาคเรียนท่ี  ๒ 

รวม ผู้รับผดิชอบ งบ 

ประมาณ 

นอก 

งบประมาณ 

งบ 

ประมาณ 

นอก 

งบประมาณ 

๑๑ 

โครงการโรงเรียนสีขาว รณรงค์ป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด  (To  Be  Number  

One) 
๑,๐๐๐  ๑,๐๐๐ 

 

 ๒,๐๐๐ 

นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 

นายนิธวัฒน์ ค าทะเนตร 

นายอภิเชษฐ์  ป้ายภูมิ 

๑๒ 
โครงการฝึกทักษะการงานอาชีพ 

๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ 
 

 
๒๐,๐๐๐ นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 

๑๓ 

โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา -  - 

 

- 

นางอัญชลี   แก้วย้อย 

นางสาวรัชธิดา สุโพธิ์ขัน 

นางสาวฑิตฐิตา  บุญประสพ 

๑๔ 
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

๑๒,๕๐๐  - 
 

๑๒,๕๐๐ นางสมลักษณ์  วิบูลย์ค า 

๑๕ โครงการอบรมปฏิบัติธรรม ๑๐,๐๐๐  -  ๑๐,๐๐๐ นางสมลักษณ์   วิบูลย์ค า 

๑๖ โครงการนิเทศภายใน -  -  - นายศฤงคาร  หล้ากันหา 

๑๗ 

โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียน

ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๐๐,๐๐๐    ๑๐๐,๐๐๐ 

นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 

นายอภิเชษฐ์ ป้านภูมิ 

นายนิธวัฒน์ ค าทะเนตร 

น.ส.พิชญมณฑ์ สีหะวงศ ์

นายสักรินทร์ แปงใจ 

๑๘ 
โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ นางสาวรัชธิดา สุโพธิ์ขันธ 

 
งานบริหารงบประมาณ 

   
 

  

๑๙ 
โครงการปรับปรุงระบบงานการเงิน -บัญชี 

พัสดุ 
๔,๐๐๐  ๔,๐๐๐ 

 
๘,๐๐๐ 

นางอัญชลี  แก้วย้อย 

นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ 

๒๐ 

โครงการระดมทุนจัดท าผ้าป่าเพื่อการศึกษา 

   

  นายศฤงคาร  หล้ากันหา 

นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 

นางอัญชลี  แก้วย้อย 

 งานบริหารงานบุคคล       

๒๑ 
โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในโรงเรียน 
๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ 

  นายศฤงคาร  หล้ากันหา 

 

 

 

 

 



 
 

ท่ี งานโครงการ 
ภาคเรียนที่  ๑ ภาคเรียนที่  ๒ 

รวม ผู้รับผิดชอบ งบ 

ประมาณ 

นอก 

งบประมาณ 

งบ 

ประมาณ 

นอก 

งบประมาณ 

 งานบริหารทั่วไป       

๒๒ 

โครงการส่งเสริมอาหารกลางวันระดับ

อนุบาล –ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ๒๒๖,๐๐๐ 

 

๑๙๘,๗๕๐ 

 

๒๒๖,๐๐๐ 

 

๑๙๘,๗๕๐ 

 
๘๔๙,๑๐๐ 

นางสมลักษณ์   วิบูลย์ค า 

นางอัญชลี       แก้วย้อย 

๒๓ 

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและ

พัฒนางานอนามัยในโรงเรียน 
๒,๕๐๐  ๒,๕๐๐  ๕,๐๐๐ 

 

นางณภัทร สุเทียนทอง 

นางสาวพิชญมณฑ์  สีหะวงศ ์

 

๒๔ 

โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน  ปรับปรุงหอพัก 

 -คา่อาหารนักเรียนพักนอน 

-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 

 

นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ 

นางสาวรัชธิดา สุโพธิ์ขัน 

นางอัญชลี  แก้วย้อย 

๒๕ 

โครงการปรับปรุง พัฒนาระบบงานสาร

บรรณ ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ 

 

นางสาวฑิตฐิตา  บุญประสพ 

 

๒๖ 
โครงการการจัดกิจกรรมวันส าคัญกิจกรรม

ค่าย และความสัมพันธ์ชุมชน 

 

 

๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ 

นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 

นายณภัทร มีช านาญ 

นางสาววิไล ศิริ 

นางสมลักษณ์  วิบูลย์ค า 

นางอัญชลี  แก้วย้อย 

๒๗ 

โครงการฝึกอบรมและเข้าค่ายพักแรม

ลูกเสือ- เนตรนารี และลูกเสือ  ๓  ดี 
  ๑๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 

นายพิเชษฐ์       วิบูลย์ค า 

นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ 

๒๘ 

โครงการพัฒนาอาคารสถานที่  ปรับปรุง

ซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบ

และสภาพแวดล้อม ไฟฟ้า 
๓๐,๐๐๐ ๒๙๒,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ 

นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 

นายพิเศษ   พายัพ 

นายสักรินทร์  แปงใจ 

 

๓๙ 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 

- - - - - 
 นางสาวณัฐฐาภรณ์ กุลแจ่ม 

 นายมนัญชัย  กันเจิม 

๓๐ 

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

สภานักเรียน 

 

๑,๕๐๐  ๑,๕๐๐  ๓,๐๐๐ 

นายณภัทร  มีช านาญ 

นางสาวภัทรนิชา  แก้วเสน 

 



 
 

ท่ี งานโครงการ 
ภาคเรียนที่  ๑ ภาคเรียนที่  ๒ 

รวม ผู้รับผิดชอบ งบ 

ประมาณ 

นอก 

งบประมาณ 

งบ 

ประมาณ 

นอก 

งบประมาณ 

๓๑ 

โครงการแข่งขันกีฬาภายใน/เขตฯ 

๕,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐  ๔๐,๐๐๐ 

นางสาวแพรวพรรณ พิมพ์เสนา 

นายนิธวัฒน์  ค าทะเนตร 

นางสาวจุฑาเพชร ศัลยพงษ์ 

๓๒ 
โครงการอาหารเสริมนม 

 ๘๓,๖๗๔  ๘๓,๖๗๔ ๑๖๗,๓๔๘ 
นางอัญชลี  แก้วย้อย 

 

๓๓ 
โครงการกิจกรรมเรียนฟรี  

๑๕  ปี อย่างมีคุณภาพ 
     นางอัญชลี   แก้วย้อย 

 - กิจกรรมค่าหนังสือเรียน ๑๒๓,๑๘๔.๙๖    ๑๒๓,๑๘๔.๙๖ นางอัญชลี   แก้วย้อย 

 - กิจกรรอุปกรณ์การเรียน ๔๒,๐๐๐  ๔๒,๐๐๐  ๘๔,๐๐๐ นางอัญชลี   แก้วย้อย 

 - กิจกรรมเคร่ืองแบบนักเรียน ๘๘,๒๐๐    ๘๘,๒๐๐ นางอัญชลี   แก้วย้อย 

 

- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 ๑. วิชาการ 

 ๒. คุณธรรมลูกเสือ – เนตรนารี 

 ๓. ศึกษาแหลง่เรียนรู้ภายนอก 

 ๔. ICT 

๕.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโควิค 

๑๙ 

 

๑๔,๙๓๙ 

๑๔,๙๓๙ 

๑๔,๙๓๙ 

๑๔,๙๓๙ 

๑๔,๙๓๙ 

 

 

 

๑๔,๙๓๙ 

๑๔,๙๓๙ 

๑๔,๙๓๙ 

๑๔,๙๓๙ 

๑๔,๙๓๙ 

 

 

๒๙,๘๗๘ 

๒๙,๘๗๘ 

๒๙,๘๗๘ 

๒๙,๘๗๘ 

๒๙,๘๗๘ 

 

นส.พิชญมณฑ์ สหีะวงศ ์

นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ 

นางอัญขลี แก้วย้อย 

นส.รัชธิดา สุโพธิ์ขันธ 

นส.พิชญมณฑ์ สหีะวงศ ์

 

๓๔ 

โครงการจัดซื้อ/จัดหา/ซ่อมแซม/

ผลิต/ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี/

ครุภัณฑ์ 
๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ 

 

นางสาวรัชธิดา สุโพธิ์ขัน 

นายอภิเชษฐ์ ป้านภูมิ 

 

๓๕ 
โครงการระบบน้ าประปาและน้ าด่ืม 

๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ 
นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 

นายพิเศษ  พายัพ 

๓๖ 

โครงการแยกขยะพิทักษ์โลก 

๔,๐๐๐  ๔,๐๐๐  ๘,๐๐๐ 

นายนิธวัฒน์ ค าทะเนตร 

นายพิเศษ  พายัพ 

นางณภัทร สุเทียนทอง 

๓๗ 
โครงการจัดการเรียนการสอนในยุค 

New Normal 
๓๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ 

นายอภิเชษฐ์ ป้านภูมิ  

นส.พิชญมณฑ์ สหีะวงศ ์

 
 

      

 
รวม ๑,๐๐๓,๓๔๒.

๙๖ 
๕๙๕,๙๗๔ ๗๖๗,๙๒๑ ๔๓๑,๔๗๔ ๒,๗๙๘,๗๑๒.๙๖  

 



 
 

โครงการ    พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 
แผนงาน    จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลุ่มงาน    บริหารงานวิชาการ 
สนองผลผลิตหลักที่   ๑ 
ผูรั้บผิดชอบโครงการ   นางอัญชลี  แก้วย้อย และ นางสาววิไล    ศิริ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  โรงเรียนบ้านทับก่ี 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
กลยุทธ์ที ่ ๑     มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่  ๑    

………………………….………………………………………………………………………………… 
๑.หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาเป็นการพัฒนามนุษย์ให้เป็นผู้มีความรู้ การศึกษาช่วยท าให้มนุษย์เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์  
เพราะการศึกษาช่วยขัดเกลาและเพาะป่มนิสัยของมนุษย์  การศึกษาในระดับปฐมวัยเป็นการปูพื้นฐานของเด็กท่ีมุ่ง
ส่งเสริมพัฒนาการนักเรียนท้ัง ๔  ด้าน  คือ ด้านร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ  สังคม และสติปัญญา เน้นการปลูกฝังด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม  เพราะถ้าปลูกฝังต้ังแต่เด็กก็จะสามารถส่งเสริมต่อไปในภายหน้า ซึ่งเด็กก็จะเจริญเติบโตเป็น
อนาคตของชาติต่อไป  ซึ่งจะเห็นว่าการพัฒนาเด็ก ระดับคุณภาพอนุบาลศึกษาถือเป็นส่วนส าคัญประการหนึ่งของการ
พัฒนาประเทศชาติ  ท้ังนี้ เนื่องจากเด็กในวัยดังกล่าวเป็นวัยซึ่งมีการพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง  
ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีนโยบายส่งเสริมให้มีการเตรียมความพร้อมเด็กท้ังในด้านร่างกาย  
อารมณ์  จิตใจ  สังคมและสติปัญญาในการด าเนินการ  
 โรงเรียนบ้านทับกี่เห็นความส าคัญต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจึงถือเป็นภารกิจหลักส าคัญในการ
จัดการศึกษาและเป็นการเตรียมความพร้อมเป็นพื้นฐานของการพัฒนาการเรียนการรู้ในระดับสูงต่อไป ตามหลักสูตร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานระดับปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
 

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

 
๓.เป้าหมาย 
            เชิงปริมาณ 

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

     เชิงคุณภาพ 



 
 

๑. การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านทับกี่ได้คุณภาพมาตรฐานปฐมวัยระดับชาติ 
๒. มีการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนระดับปฐมวัยในโรงเรียนบ้านทับกี่ให้มีคุณภาพมากขึ้น 

๔.กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ 
๑ 
 
 

๒ 
๓ 
 

๔ 
 

๕ 
๖ 
 

๗ 

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

เม.ย ๖๓ –พ.ค.๖๓ 
 
 

พ.ค.๖๓ 
พ.ค.๖๓ –ธ.ค.๖๓ 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
ธ.ค.๖๓ 

ตลอดปีการศึกษา 
 

เม.ย.๖๓ - มี.ค.๖๓ 

อนุบาล ๑-๒ 
 
 

อนุบาล ๑-๒ 
ร.ร.อนุบาล
ด่านซ้าย 

 

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

 

๕. งบประมาณ    งบอุดหนุน    ๔๗,๖๐๐   บาท    เงินบริจาค        -     บาท 
งบประมาณ   รวมทั้งส้ิน  ๔๗,๖๐๐    บาท  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ สามารถถ๋ัวจายใน 
โครงการได้ ดังนี ้
 

ที่ 
 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้

สอย 
วัสดุ รวม 

๑ กิจกรรมจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์และการจัด
ประสบการณ์ในแต่ละวัน 

      

๒ กิจกรรมการซื้อสื่อการสอนและ
สนามเด็กเล่นปฐมวัย 

  ๒๐,๐๐๐   ๒๐,๐๐๐ 

๓ กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรม
ปฐมวัย 

  ๒,๐๐๐   ๒,๐๐๐ 

๔ กิจกรรมการแข่งขันกีฬา       
๕ กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน 
  ๗,๖๐๐   ๗,๖๐๐ 

๖ ปรับปรุงบริเวณอาคารปฐมวัย 
จัดท าปรับปรุงสนามเด็กเล่น 

  ๑๘,๐๐๐   ๑๘,๐๐๐ 

 รวมทั้งสิ้น   ๔๗,๖๐๐   ๔๗,๖๐๐ 



 
 

๖. การติดตามและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ 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 ) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

๒.  นางมยุรี  เหมสุทธิ  (วิชาการ) 
๓.  นายมนัญชัย  กันเจิม   (วิชาการ) 

   ๔.  นางสาวพิชมณฑ์  สีหะวงษ์ (วิชาการ)  
   ๕. นางสาวรัชธิดา  สุโพธิ์ขันธ (วิชาการ)   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านทับก่ี     
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา   ๒๕๖๓  

 

๑. หลักการและเหตุผล 
     การจัดการศึกษาท่ีดีต้องมีนโยบาย  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์ท้ังร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  

ความรู้ คู่คุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรม  การด ารง ชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขใน
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ   ดังนั้นเพื่อเป็น
การพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้   อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โรงเรียนบ้าน
ทับกี่ จึงจัดให้มีโครงการพัฒนางานวิชาการขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะด้านความรู้   มีเจตคติและค่านิยมท่ีดี ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีต้ังไว้  
 

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  ได้จัดท าวิจัยในช้ันเรียน 
ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
๒. ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
๓. ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้. 

 
๔.   กิจกรรมและการด าเนินการ  
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่  ๑  กิจกรรมการจัดท า 
               แผนการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
          ๑.  ประชุมคณะครู 
          ๒.  แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ 
          ๓.  ด าเนินการจัดท าแผน 
               การจัดการเรียนรู้ 
          ๔.  ติดตาม ประเมินผล 
          ๕.  สรุป  รายงาน 
          

 
 
 
 

พ.ค.๖๓ 
พ.ค.๖๓ 
พ.ค.๖๓ 

ตลอดปีการศึกษา ๖๓ 
ต.ค.๖๓ /มี.ค.๖๓ 

 

ผู้บริหาร 
ผู้บริหาร 

ครูประจ าช้ัน/ครูประจ าวิชา 
 

ครูประจ าช้ัน/ครูประจ าวิชา 
  

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

 
 

 
พ.ค.๖๓ 
พ.ค.๖๓ 
พ.ค.๖๔ 

ตลอดปีการศึกษา ๖๓ 
ต.ค.๖๓ /มี.ค.๖๔ 

 

ผู้บริหาร 
ผู้บริหาร 

ครูประจ าวิชา 
ครูประจ าวิชา 

ครูประจ าช้ัน/ครูประจ าวิชา 
นางสาวมยุรี เหมสุทธิ    
 

กิจกรรมที่  ๓  กิจกรรมการแข่งขัน 
                   วิชาการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
          ๑.  ประชุมคณะครู 
          ๒.  แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ 
          ๓.  ด าเนินการตามกิจกรรม 

 
 

 
พ.ค.๖๓ 
พ.ค.๖๓ 
พ.ค.๖๓ 

 
 

 
ผู้บริหาร 
ผู้บริหาร 
ครูผู้สอน 



 
 

                - คัดเลือกนักเรียน 
                - สอนเสริมเพิ่มความรู้ 
                - ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 
                - สรุปผล 
          ๔.  ติดตาม  ประเมินผล 
          ๕.  สรุป  รายงาน 
           

กรกฎาคม ๖๓ 
กรกฎาคม ๖๓ 
ตุลาคม ๖๓ 

 
ต.ค.๖๓/มี.ค.๖๔ 
ต.ค.๖๓/มี.ค.๖๔ 

 

 
 

นางสมลักษณ์ วิบูลย์ค า   
นางสาวพิชญมณฑ์ สีหะวงศ์ 
นายมนัญชัย  กันเจิม  
นางสาวมยุรี  เหมสุทธิ 

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

 
 

พ.ค.๖๓ 
พ.ค.๖๓ 

ตลอดปีการศึกษา ๖๓ 
ต.ค.๖๓ – มี.ค.  ๖๔ 
ต.ค.๖๓ – มี.ค.  ๖๔ 

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

 
 

ผู้บริหาร 
ผู้บริหาร 

ครูประจ าช้ัน/ประจ าวิชา 
นางสมลักษณ์  วิบูลย์ค า 
ครูประจ าช้ัน/ประจ าวิชา 

 
นางสาวแพรวพรรณ   พิมพ์เสนา 

นางสาวภัทรนิชา  แก้วเสน 
ครูประจ าช้ัน/ประจ าวิชา 
นางสาวมยุรี เหมสุทธิ 

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

 
 

พ.ค.๖๓ 
พ.ค.๖๓ 

ตลอดปีการศึกษา ๖๓ 
ต.ค.๖๓ – มี.ค.  ๖๔ 
ต.ค.๖๓ – มี.ค.  ๖๔ 

 
 

ผู้บริหาร 
ผู้บริหาร 

ครูประจ าช้ัน/ประจ าวิชา 
ครูประจ าช้ัน/ประจ าวิชา 
นางสาวมยุรี  เหมสุทธิ  

 



 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ ๖   การส่งเสริม 
ทักษะการเรียนรู้  ๘  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้             
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
๑.  ประชุมคณะครู 
๒.  แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ 
๓.  ด าเนินการตามกิจกรรมในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง ๘ กลุ่มสาระ 
 
๔ . ติดตาม   ประเมินผล 
๕.  สรุป  รายงาน 

 
 
 
 

พ.ค.๖๓ 
พ.ค.๖๓ 

ตลอดปีการศึกษา ๖๓ 
 
 

ต.ค.๖๓ – มี.ค.  ๖๓ 
ต.ค.๖๒4– มี.ค.  ๖๓ 

 
 
 

ผู้บริหาร 
ผู้บริหาร 

ครูประจ าวิชา 
 
 

ครูประจ าวิชา 
นางสาวมยุรี  เหมสุทธิ 

  
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

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

 
 

 
 

พ.ค.๖๓ 
พ.ค.๖๓ 

ตลอดปีการศึกษา ๖๓ 
 
 

ตลอดปีการศึกษา ๖๓ 
ต.ค.๖๓ – มี.ค.  ๖๔ 

มี.ค.  ๖๓ 

 
 

 
 

ผู้บริหาร 
ผู้บริหาร 

ครูประจ าวิชา 
 
 

ครูประจ าวิชา 
นางสมลักษณ์  วิบูลย์ค า 

นางสาวสุดารัตน์ สีหะวงษ ์
นางสาวมยุรี เหมสุทธิ 

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

 
 
 

พ.ค.๖๓ 
พ.ค.๖๓ 

ตลอดปีการศึกษา ๖๓ 
ต.ค.๖๓ – มี.ค.  ๖๔ 

มี.ค.  ๖๔ 

 
 
 

ผู้บริหาร 
ผู้บริหาร 

ครูประจ าวิชา 
ครูประจ าวิชา 

นางสาวพิชมณฑ์ สีหะวงศ์ 
นางสาวรัชธิดา สุโพธิ์ขันธ 



 
 

๕. งบประมาณที่ใช้ 
เงินงบประมาณ  ภาคเรียนท่ี  ๑/๒๕๖๓     จ านวน……๒๖,๐๐๐………….บาท 

    ภาคเรียนท่ี  ๒/๒๕๖๓    จ านวน……๗๖,๔๖๓………....บาท 
 เงินนอกงบประมาณ ………………๕๐,๐๐๐………………………บาท 
    รวม………๑๐๒,๙๒๕……..…………….บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ  ให้ถ๋ัวจ่ายในโครงการได้ 

ท่ี รายการกิจกรรม งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย(สามารถถัวจ่ายได้ในโครงการ) 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อื่น ๆ 
๑. กิจกรรมการจัดท าแผนจัดการ

เรียนรู ้
๑,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐ - 

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

๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้  
- - - - - 

๗. กิจกรรมเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห ์

- - - - - 

๘. กิจกรรมการผลิตส่ือการเรียนการ
สอน  

๓,๐๐๐ - - ๓,๐๐๐ - 

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

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
- ครู นักเรียน มีความพึงพอใจในงานวิชาการของโรงเรียนร้อยละ 
๘๐  
-   ผลการแข่งขนัทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
    ของนักเรียนในระดับกลุ่มฯและระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
-  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ 
- โรงเรียนได้รับการรับรองการประกนัคุณภาพภายนอกของ 
สมศ. 

แบบสอบถาม 
- สังเกต 
- การทดสอบ 
- การแข่งขัน 
แบบทดสอบ 

 
- แบบสังเกต 
- แบบทดสอบ 
- รางวัลจากการแข่งขันวิชาการ 
 

 
 
 



 
 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
๒. ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ทุกคน 
๓. ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้
๔. นักเรียนสามารถน าความรู้ ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 

 
 
  (ลงช่ือ)                              ผู้เสนอโครงการ       (ลงช่ือ)                               ผู้เสนอโครงการ                           
           (นางสมลักษณ์   วิบูลย์ค า)                                     (นายนิธวัฒน์ ค าทะเนตร)                                                                                                          
    ต าแหน่ง ครู คศ.๓  โรงเรียนบ้านทับกี่                      ต าแหน่ง ครู คศ.๑  โรงเรียนบ้านทับกี่                        
 
  (ลงช่ือ)                           ผู้เสนอโครงการ      (ลงช่ือ)                               ผู้เสนอโครงการ                           
           (นางสาวรัชธิดา  สุโพธิ์ขันธ)                                        (นางสาวมยุรี เหมสุทธิ )                                                                                                          
    ต าแหน่ง ครู คศ.๑  โรงเรียนบ้านทับกี่                        ต าแหน่ง ครู คศ.๒  โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 

(ลงช่ือ)                           ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวพิชมณฑ์  สีหะวงศ์) 

ต าแหน่ง ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 

              
 
                                (ลงช่ือ)                            ผู้อนุมัติโครงการ 
                                             (นายศฤงคาร   หล้ากันหา)  
                                    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี ่

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

เรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมนัญชัย  กันเจิม 
ระยะเวลาด าเนินการ      ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

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

ในยุคโลกไร้พรมแดน( Globalization ) ข้อมูลข่าวสาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาการต่าง ๆ  
มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดการติดต่อส่ือสาร  มีความใกล้ชิดมากขึ้น ดังนั้นภาษาอังกฤษท่ีใช้ในการ
ติดต่อส่ือสารระหว่างกันจึงมีความส าคัญท่ีจะท าให้เกิดการส่ือสารและมีสัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน   ดังนั้นการจัด
การศึกษาจึงต้องให้ความส าคัญกับภาษาอังกฤษ  เพื่อน าไปเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อส่ือสาร  แสวงหาความรู้ 
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก ตลอดจนตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
อันจะท าให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างชาติ  น ามาซึ่งมิตรไมตรี  และความร่วมมือกับชาติต่างๆ   ท าให้ประเทศไทย
สามารถให้ความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์เพิ่มพูนศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันในสังคมโลกโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งประชาคมอาเซียน (ASEAN) 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสถาบันภาษาอังกฤษได้จัดท าแนวด าเนินการพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษส าหรับการพัฒนานักเรียน  โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมโลก  กิจกรรมการ
จัดการเรียนภาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
 โรงเรียนบ้านทับกี่ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาอิปุ่ม อ.ด่านซ้าย จ.เลย  ได้รับ
มอบหมายให้ด าเนินการพัฒนาการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนท่ีอยู่ในเขตต าบลอิปุ่ม   โดยการจัดค่ายภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา โดยจัดอบรมหลักสูตรเป็นเวลา  ๒  วัน   
๒.วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียน 
 ๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายมีความเข้มแข็งสามารถช่วยให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้พัฒนากิจกรรมการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๓ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ 
 ๒.๔ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จ าลองของค่าย เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศ เสริมสร้างแรงจูงใจในการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน 
 
 

 



 
 

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

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
2. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 

๔.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ 

๑ ประชุมวางแผนจัดท าโครงการ (P) พ.ค.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ นายมนัญชัย  กันเจิม 
๒ แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ(P) พ.ค.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ นายศฤงคาร หล้ากันหา 
๓ ด าเนินการตามแผนงานโครงการ(D) 

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

 
 

มิ.ย.๖๓-
ม.ค.๖๓ 

 
 
ร.ร.บ้านทับกี่ 

นายมนัญชัย  กันเจิม 
 
 
วิทยากร 

๔ ขั้นตรวจสอบประเมินผล (C) 
       - ประเมินก่อนด าเนินการระหว่าง
ด าเนินการและหลังด าเนินการ 

ต.ค.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ นายมนัญชัย  กันเจิม 
 

๕ ขั้นแก้ไขปรับปรุงพัฒนา (A) 
- น าผลการประเมินมาสรุปเพื่อ 
ด าเนินการพัฒนา ต่อไป 

มี.ค.๖๔ ร.ร.บ้านทับกี่ นายมนัญชัย  กันเจิม 

 
 



 
 

๕. งบประมาณ งบเงินอุดหนุน  จ านวน  ๒,๕๐๐   บาท    เงินนอกงบประมาณ ๒๕,๐๐๐   บาท 
รวม    ๒๘,๘๐๐   บาท 
ท่ี รายการ/กิจกรรม งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย หมาย

เหตุ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
๑ พัฒนาหลักสูตรสร้างเครื่องมือ ๒,๐๐๐  ๒,๐๐๐   
๒ จัดค่ายภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียน 

ระดับประถมศึกษาจ านวน ๑๐๐ คน  
๒  วัน 

-  ค่าอาหารกลางวันและ 
อาหารว่าง คนละ  ๑๐๐ บาท / วัน   

- ค่าตอบแทนวิทยากร  

 
๑๘,๐๐๐ 

 
 

๘,๐๐๐ 

 
 
 
 
๘,๐๐๐ 

 
๑๘,๐๐๐ 

 
 

 

  

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

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 
๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ  ๓ ทดสอบ แบบทดสอบ 
๒.นักเรียนร้อยละ ๙๕ มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ  สังเกตการณ์ท า

กิจกรรม 
แบบสอบถาม 

๓.นักเรียน  ครู  ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจในโครงการ ร้อยละ 
๘๐ 

แบบสอบถาม แบบสอบถาม 

 
๗. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
   ๗.๑  นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ในชีวิตประจ าวันได้ 
 ๗.๒  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษท่ีสูงขึ้น 

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

                                             (นายมนัญชัย  กันเจิม) 
                                     ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านทับกี่ 

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

                                            (นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 
                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 



 
 

โครงการ     การพัฒนาหลักสูตร 
แผนงาน  งานบริหารวิชาการ      
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๑ 
สนองผลิตหลักที่           ๑,๒๑,๒๒,๒๓ 
สนองกลยุทธ์ที ่  ๑ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑. นางสมลักษณ์  วิบูลย์ค า 
   ๒. นางสาวมยุรี  เหมสุทธิ 
   ๓. นางสาวพิชญ์มณฑ์  สีหะวงศ์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านทับก่ี 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓  ก าหนดให้การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญ
งอกงามของบุคคลและสังคม  โดยการถ่ายทอดความรู้  การฝึก  การอบรม  การสืบสานทางวัฒนธรรมการสร้างสรรค์
ความก้าวหน้าทางวิชาการ  การสร้างองค์ความรู้อันเกิด จากการจัดสภาพแวดล้อม สังคมแห่งการเรียนรู้และปัจจัย
เกื้อหนุนให้บุคคลเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  การจัดการศึกษาต้องเป็นไป  เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกายจิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารง ชีวิต  
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  เปิดโอกาสให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  พัฒนาสาระและ
กระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

หลักสูตรสถานศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน  หลักสูตรจะช้ีแนะให้ผู้บริหาร  ครู
ตลอดจนผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา  ให้สามารถจัดการเรียนและประสบการณ์อื่น ๆ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองในด้าน
ความรู้  ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ท้ังนี้  จะต้องท างานร่วมกับครอบครัวชุมชน  
ท้องถิ่น  วัดและหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้การพัฒนาหลชักสูตร  บรร ลุตามจุดหมาย  โรงเรียนบ้านทับกี่   เห็น
ความส าคัญของหลักสูตรในสถานศึกษาจึงได้จัดท าโครงการ  การพัฒนาหลักสูตรขึ้น  เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาใน
โรงเรียน 
 

๒. วัตถุประสงค ์
๒.๑  โรงเรียนบ้านทับกี่มีหลักสูตรสถานศึกษา  หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น และ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๒.๒  โรงเรียนบ้านทับกี่  มีหลักสูตร  ท่ีสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๓  และ

ความต้องการของท้องถิ่น 
 
 
 



 
 

๓. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 
๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ของโรงเรียนบ้านทับกี่  

ร้อยละ ๘๐  มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรทุกคน  
๒.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   นักเรียน  ผู้ปกครอง 

ร้อยละ  ๙๐ มีความพึงพอใจในหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   
ด้านคุณภาพ 
๑. โรงเรียนบ้านทับกี่มีหลักสูตรสถานศึกษา  หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  

และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ท่ีสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๓  และความ
ต้องการของท้องถิ่น 

๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้วิเคราะห์หลักสูตรและน ามาใช้ในการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้  เพื่อใช้สอนนักเรียนได้อย่างหลากหลายและตรงความมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา 

 

๔.  กิจกรรมและการด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

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

หลักสูตร 
๓.๑ หลักสูตรระดับปฐมวัย 
๓.๒ หลักสูตรระดับประถมศึกษา 
๓.๓ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

     ๔.  ติดตาม  ประเมินผล 
     ๕.  สรุป  รายงาน 

 
พ.ค.๖๓ 
พ.ค.๖๓ 

ต.ค. ๖๓ /มี.ค.๖๔ 
 
 
 
 
 

มี.ค.๖๓ 
มี.ค.๖๓ 

 

 
ผู้บริหาร 
ผู้บริหาร 

 
 

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

 
     นางสาวพิชญ์มณฑ์  สีหะวงศ์ 
     นางสาวมยุรี  เหมสุทธิ 

 
 

 ๕.  งบประมาณ 

  เงินงบประมาณ  ภาคเรียนท่ี  ๑/๒๕๖๓ จ านวน.........๒,๐๐๐..............บาท 

    ภาคเรียนท่ี  ๒/๒๕๖๓ จ านวน....................................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 - 

 

 ๖.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
๑. หลักสูตรสถานศึกษา 
๒. หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๓. หลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๔. ห ลัก สูตรสถาน ศึกษาระดับ
ปฐมวัย 

๑. การส ารวจ 
๒.การสอบถาม 

๑. การส ารวจ 
๒.การสอบถาม 

 

 

 ๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑. โรงเรียนบ้านทับกี่มีหลักสูตรสถานศึกษา  หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ท่ีสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และความต้องการของท้องถิ่น 

 ๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 

  (ลงช่ือ)                              ผู้เสนอโครงการ       (ลงช่ือ)                               ผู้เสนอโครงการ                           
           (นางสมลักษณ์   วิบูลย์ค า)                                     (นางอัญชลี  แก้วย้อย)                                                                                                          
    ต าแหน่ง ครู คศ.๓  โรงเรียนบ้านทับกี่                      ต าแหน่ง ครู คศ.๓  โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 (ลงช่ือ)                               ผู้เสนอโครงการ   (ลงช่ือ)                               ผู้เสนอโครงการ                                                    
           (นางสาวมยุรี  เหมสุทธิ)                                         (นางสาวพิชญ์มณฑ์  สีหะวงศ์                                                                        
     ต าแหน่ง ครู คศ.๒  โรงเรียนบ้านทับกี่                ต าแหน่ง ครู คศ.๑  โรงเรียนบ้านทับกี่                    
 
         
                                (ลงช่ือ)                            ผู้อนุมัติโครงการ 
                                             (นายศฤงคาร   หล้ากันหา)  
                                    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี ่
 
 
 



 
 

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.นางสาวพิชญ์มณฑ์  สีหะวงศ์ 
๕.นายนิธวัฒน์   ค าทะเนตร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านบ้านทบัก่ี 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
............................................................................................................................................. 
๑.  หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต ๓  มีนโยบายเร่งรัดและต้องพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ทุกระดับช้ันเรียน   
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์  การเรียนรู้อย่างมีเหตุผลเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 จากการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน  มีผลการเรียนต่ า
กว่าเป้าหมาย  โรงเรียนจึงจัดวางแผนเพื่อพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นตามเป้าหมายท่ีโรงเรียนก าหนดไว้ 

 

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. คะแนนเฉล่ียร้อยละของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึนร้อยละ ๓ 
 ๖.คะแนนเฉล่ียทักษะด้านค านวณ ป.๓ เพิ่มขึ้นร้อยละ  ๓ 
 ๗.คะแนนเฉล่ียทักษะด้านภาษา ป.๓ เพิ่มขึ้นร้อยละ  ๓ 
 ๘.คะแนนเฉล่ียทักษะด้านมีเหตุผล ป.๓ เพิ่มขึ้นร้อยละ  ๓  

ด้านคุณภาพ 
  ๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึน้ 
  ๒. นักเรียนได้รับการพฒันาเต็มตามศักยภาพ ความสามารถ ความสนใจ และความถนัด  

  ๓. โรงเรียนมีแผนกลยุทธ์  กิจกรรม โครงการเพื่อการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์   ทางการ
เรียนท่ีชัดเจน มีรูปแบบและกิจกรรมท่ีหลากหลาย ตลอดจนมีผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน 
  ๔. โรงเรียนมีฐานข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลและสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

       ๕. โรงเรียนมีระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานท่ีชัดเจน 
๔. กิจกรรม   

๑. วางแผนการเตรียมงาน/การวางแผนการจัดกิจกรรม 
 ๒.ด าเนินโครงการ 
 ๓. ประเมินผลโครงการ 
๕. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
วิธีด าเนินงาน/ 

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.๖๓ 
มี.ค.๖๓ 

โรงเรียนฯ ๓,๐๐๐ ครูผู้สอน 

กิจกรรมท่ี ๒ 
สรุปผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 
 

๑.เก็บรวบรวมและ
วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้

มี.ค.๖๓ โรงเรียนฯ ๓,๐๐๐ นางสาวมยุรี  เหม
สุทธิ 
 

 
 
 



 
 

๖. งบประมาณ       เงินอุดหนุนรายหัว  ๖,๐๐๐   บาท 
  ท่ี รายการกิจกรรม งบประมาณ หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อื่นๆ 

๑. กิจกรรมที่ ๑ 
การประเมินผลการเรียนรู ้

๓,๐๐๐ - - ๓,๐๐๐ - 

๒ กิจกรรมที่ ๒ 
สรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

๓,๐๐๐   ๓,๐๐๐  

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

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 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)   

ต าแหน่ง ครู คศ.๒  โรงเรียนบ้านทับกี่                              ต าแหน่ง ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 

(ลงช่ือ)                                        ผู้เสนอโครงการ      (ลงช่ือ)                           ผู้เสนอโครงการ                                                       
(นายมนัญชัย  กันเจิม)                                         (นางสาวพิชญ์มณฑ์  สีหะวงศ์)   

ต าแหน่ง ครู ผู้ช่วย  โรงเรียนบ้านทับกี่                              ต าแหน่ง ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 

 (ลงช่ือ)      ผู้เสนอโครงการ   
         (นายนิธวัฒน์  ค าทะเนตร) 
ต าแหน่ง ครู ผู้ช่วย  โรงเรียนบ้านทับกี่                               
            
                              (ลงช่ือ)                                  ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นายศฤงคาร   หล้ากันหา)  
                               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี ่



 
 

โครงการ  การพัฒนาจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยของภาคอีสาน  
   ดนตรี – นาฎศิลป์(วงโปงลางทับก่ีสะออน) 
แผนงาน  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลุ่มงาน  บริหารท่ัวไป 
สนองกลยุทธ์ที ่   ๓ 
มาตรฐานที่  ๕   ตัวบ่งชี้ที่   ๕.๖ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ,นางสมลักษณ์  วิบูลย์ค า,นางสาววิไล  ศิริ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านทับก่ี 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

๑.หลักการและเหตุผล    
 การสร้างจิตส านึกความเป็นไทยให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความเป็นชาติไทย ส่ิงท่ีส าคัญประการหนึ่ง คือ การ
ได้เรียนรู้ในด้านดนตรี นาฏศิลป์  เพราะดนตรี นาฏศิลป์ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
บรรพบุรุษไทยโดยได้ผสมผสาน ภูมิปัญญาไทยของภาคอีสานไว้อย่างกลมกลืนและชาญฉลาด เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ถึง
ความเป็นมา รู้คุณค่าและเกิดทักษะทางด้านดนตรี นาฏศิลป์  ท าให้เกิดความซาบซึ้งรักและหวงแหนเกิดการอนุรักษ์
สืบทอดมรดกอันล้ าค่าทางดนตรี นาฏศิลป์จากบรรพบุรุษให้ยั่งยืนสืบไปในสังคมไทยและชาติไทย เป็นการด าเนินการ
ในการสร้างจิตส านึกของความเป็นไทยและการพัฒนาคุณธรรมเพื่อการปลูกฝังพัฒนาคุณภาพนักเรียนไทยให้มีส านึก
ความเป็นไทย มีสุนทรียะทางด้านอารมณ์ไม่ข้องเกี่ยวและห่างไกลจากยาเสพติด   รวมท้ังรักและหวงแหนในการ
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นแสดงถึงความเป็นชาติไทย โดยคาดหวังผลส าเร็จของการ
ด าเนินงานว่าจะสามารถปลูกฝังจิตส านึกความเป็นไทยให้แก่นักเรียน เกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของดนตรีนาฏศิลป์ 
พื้นบ้านของภาคอีสาน อันจะส่งผลถึงความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของสังคมไทยสืบไป 
   
๒.วัตถุประสงค ์
          ๑.  เพื่อปลูกฝังจิตส านึกความเป็นไทยให้เด็กและเยาวชน  ตระหนักถึงความเป็นชาติไทย 
       ๒.  เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางด้านดนตรีไทยและทางด้านนาฏศิลป์พื้นบ้านให้แก่นักเรียน 
 ๓.  เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษาในการส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์พื้นบ้าน 
           ๔.  เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้เวลาว่างในช่วงเวลาต่าง ๆ ให้เป็น ประโยชน์ได้  
            ๕.  เพื่อให้นักเรียนสามารถเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประจ าชาติให้ยังคงอยู่ต่อไปได้ 
            ๖.  เพื่อสานต่อกิจกรรมชมรมนาฏศิลป์ของโรงเรียน 
 
 
 
 



 
 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ เชิงปริมาณ 

  ๑. นักเรียนระดับช้ันอนุบาล  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา   ร้อยละ   ๘๐  ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์พื้นบ้าน 
  ๒. นักเรียน ครู  ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา  ร้อยละ  ๘๐  มีความพึงพอใจในโครงการ 
 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

๑.นักเรียนสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย (วงโปงลาง) สอดประสานร่วมกับการแสดงนาฏศิลป์ 
ไทยภาคอีสานได้อย่างสุนทรีและสวยงาม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมของโรงเรียนบ้านทับกี่และชุมชนสืบไป 
  ๒.นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อกิจกรรมการพัฒนาจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย
ของภาคอีสาน 
  ๓.โรงเรียนบ้านทับกี่เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและมีส่ือการสอน เครื่องดนตรีท่ีหลากหลาย 
๔.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ 
๑ 
๒ 
๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔ 
๕ 

 เสนอโครงการเพื่อขอการอนุมัติ 
ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ 
ด าเนินการตามโครงการ 
  -เสนอโครงการต่อ อบต.อิปุ่ม 
-จัดซื้อ–จัดหาครุภัณฑ์-จัดหา/ยืม
ครุภัณฑ์ดนตรี วิทยากรผู้มีความ
เช่ียวชาญด้านดนตรีไทย  
  -กิจกรรมการเรียนการสอน/ฝึกซ้อม 
  -กิจกรรมชุมนุมนาฎศิลป์ 
  -กิจกรรมวันส าคัญ 
   -กิจกรรมแข่งขันศิลปะหัตถกรรม 
ประเมินและติดตามผล 
สรุปและรายงานผล 

เม.ย. –พ.ค.๖๓ 
พ.ค.๖๓ 

พ.ค.๖๓ –ธ.ค.๖๓ 
มิ.ย.๖๓ 
ก.ค. ๖๓ 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 

ธ.ค.๖๓ 
มี.ค.๖๓ 
มี.ค.๖๓ 

ร.ร.บ้านทับกี่ 
 
 

อบต.อิปุ่ม 
ร.ร.บ้านทับกี่ 

 
 
 
 
 

สพป.เลย.๓ 
ร.ร.บ้านทับกี่ 

นายอภิเชษฐ์   ป้านภูมิ 
 
นายศฤงคาร หล้ากันหา 
นายอภิเชษฐ์   ป้านภูมิ 
 
 
 
วิทยากร 
 
 
 
นายอภิเชษฐ์   ป้านภูมิ 
 

๕.งบประมาณ   งบประมาณท้ังส้ิน    ๕๐,๐๐๐      บาท   ร.ร.บ้านทับกี่    ๑๐,๐๐๐   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      
๔ ค่าจัดกิจกรรมในการฝึกซ้อมดนตรี

และนาฏศิลป์ 
     

๕ อื่นๆ      
รวมงบประมาณ ๖๐,๐๐๐ - - ๖๐,๐๐๐ - 

รายการวัสดุประเภทเคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองประดับ และอุปกรณ์  นาฏศิลปพ์ื้นบ้านอีสาน 
 

ล าดับที่ รายการ ราคาหน่วยละ จ านวน เป็นเงิน 
๑ ผ้าแพรวา ๒๐๐ ๘ ผืน ๑,๖๑๐ 
๒ เส้ือคอกลมแขนส้ัน มีกระเป๋า(ผ้ามัน) ๒๐๐ ๔ ผืน ๘๐๐ 
๓ กางเกงม่อฮ่อม ๓๐๐ ๔ ผืน ๑,๒๐๐ 
๔ ผ้านุ่งอีสาน ๒๕๐ ๘ ผืน ๒,๐๐๐ 
๕ เกาะอก ๒๕๐ ๑๐ ผืน ๒,๕๐๐ 
๖ ต่างหู สร้อย ๒๕๐ ๘ คู่ ๒,๐๐ 
๗ เข็มขัด ๒๐๐ ๘ เส้น ๑,๖๑๐ 
๘ ข้อมือ ๑๐๐ ๘ คู่ ๘๐๐ 
๙ ข้อเท้า ๑๐๐ ๘ คู่ ๘๐๐ 

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

 รวมเป็นเงิน ๑๔,๖๑๐ 
 
 

๖.การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ การวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและใช้ประเมิน 
๑. นักเรียนระดับช้ันอนุบาล  
ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา   ร้อยละ   
๘๐  ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ในด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์
พื้นบ้าน 

- สังเกต  ทดสอบ 
 
 
-     สังเกต  ทดสอบ 

- การปฏิบัติจริง 
 
 
-     การปฏิบัติจริง  



 
 

๒. นักเรียน ครู  ผู้ปกครอง กรรมการ
สถานศึกษา  ร้อยละ  ๘๐  มีความพึง
พอใจในโครงการ 
๓.ความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานใน 
การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองของ
นักเรียนชมรมนาฏศิลป์ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. นักเรียนในโรงเรียนตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของการอนุรักษ์นาฏศิลป์พื้นเมือง 
๒.  นักเรียนมีความอดทนในการปฏิบัติกิจกรรม การอยู่ร่วมกับผู้อื่น และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ข้อง 

เกี่ยวและห่างไกลยาเสพติด 
      ๓.นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทยพื้นบ้าน ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมประจ าภาคท่ี
เป็นการละเล่นพื้นบ้านให้คงอยู่และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคอีสาน        
     ๔. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และมีส่ือดนตรีท่ีหลากหลายและเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 

 ๕.  นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนางาน สรา้งสรรค์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น จนสามารถปฏิบัติสร้างสรรค์งาน
ดนตรีไทย (วงโปงลาง) และการแสดงนาฏศิลป์ ได้อย่างสุนทรีและสอดคล้องกับบริบททางศิลปวัฒนธรรมประจ าชาติ
สืบต่อไป 
 
 
   (ลงช่ือ)…………....................……….ผู้เสนอโครงการ     (ลงช่ือ)..........................................ผู้เสนอโครงการ                
           (  นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ)           (นางสมลักษณ์   วิบูลย์ค า) 
          ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านทับกี่                            ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
                           (ลงช่ือ)..........................................ผู้เสนอโครงการ 
                                          (นางสาววิไล  ศิริ) 

ครู พี่เล้ียงเด็กพิเศษ 
 

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

 
 
 
 



 
 

โครงการ     การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่การเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
แผนงาน  งานบริหารวิชาการ      
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่   ๑         
สนองผลิตหลักที่           ๑,๒๑ ๒๒,๒๓ 
สนองกลยุทธ์ที ่  ๒ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑.  นางสมลักษณ์ วิบูลย์ค า  ประธานโครงการ  
   ๒.  นางสาววิไล   ศิริ          กรรมการ 
   ๓.  นางสาวรัชธิดา สุโพธิ์ขัน    กรรมการและเลขานุการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านทับก่ี 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓  
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
ในสภาพปัจจุบัน ประเทศไทยก าลังมุ่งพัฒนาให้ทัดเทียมกับนานาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง การศึกษา ซึ่งในแต่ละด้านจะสามารถพัฒนาได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับศักยภาพของประชากรภายในประเทศ 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าระบบการศึกษามีส่วนส าคัญท่ีจะช่วยให้เกิดการพัฒนา ดังนั้นหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา จึงได้มี
การปรับปรุงเปล่ียนแปลงระบบการศึกษาอย่างมากมาย ท้ังนี้ก็เพื่อจะพัฒนาคนไทยให้มีศักยภาพ ประเทศก็จะได้รับ
การพัฒนาไปด้วย และจากอดีตท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน การจัดการเรียนการสอน  ยังไม่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่าง
เต็มศักยภาพเท่าท่ีควร  เนื่องจากโรงเรียนได้สร้างรั้วกั้นตนเองออกจาก ชุมชน สังคมและธรรมชาติรอบตัว วิธีการ
เรียนการสอนมุ่งเน้นการถ่ายทอดเนื้อหาวิชามากกว่าการเรียนรู้จากสภาพจริง การได้ปฏิบัติจริงและมองข้ามภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นไปอย่างส้ินเชิง ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้ท่ีสืบทอดกันมานานเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีควรแก่การศึกษา
และ สืบทอด อนุรักษ์ สนับสนุนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ อันจะก่อเกิดประโยชน์ในหลายๆด้านด้วยกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานท่ี ๑๗ ระบุว่า สถานศึกษามีการ
สนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น ตามตัวบ่งช้ีท่ี  ๑๗.๒ ระบุว่าจะต้อง สนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้ ภูมิ
ปัญญา และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรระดับสถานศึกษา  
 ดังนั้นผู้จัดโครงการจึงได้เล็งเห็นความส าคัญในจุดนี้  จึงได้จัดท าโครงการ การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การ
เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพขึ้นมา  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการ กระบวนการจากภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างแท้จริงและ
สามารถใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้  
 

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  
          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.  กิจกรรมและการด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

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

 
 

พ.ค.๖๓ 
พ.ค.๖๓ 
พ.ค.๖๓                      

พ.ค. ๖๓ – มี.ค.๖๔ 
มิ.ย.  ๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.๖๓ – มี.ค.๖๔ 
ต.ค.๖๓ – มี.ค.๖๔ 

 
 
 

 
 

ผู้บริหาร 
ผู้บริหาร 

นางสมลักษณ์  วิบูลย์ค าและคณะครู 
นางสมลักษณ์  วิบูลย์ค าและคณะครู 

 



 
 

 

๕. งบประมาณ   
เงินงบประมาณ  ภาคเรียนท่ี  ๑/๒๕๖๓   จ านวน    ๑๐,๐๐๐    บาท 

    ภาคเรียนท่ี  ๒/๒๕๖๓   จ านวน    ๑๐,๐๐๐    บาท 
 เงินนอกงบประมาณ ………………-………………..บาท 
    รวม…………๒๐,๐๐๐……………….บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี รายการกิจกรรม งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อื่น ๆ 
๑. การส ารวจศึกษาแหล่งเรียนรู้

จากภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ชุมชน 

- - - - - 

๒. การพานักเรียนไปศึกษา
แหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในชุมชนจัดหา
ครุภัณฑ์ 

๑๕,๐๐๐ - - ๑๕,๐๐๐ - 

๓. การเชิญวิทยากรในท้องถิ่น
มาสอนนักเรียน 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ - - - 

๔. การจัดการเรียนการสอนของ
ครูโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- - -  - 

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

๖.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
- นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- จ านวนครูร้อยละ ๙๐ ท่ีจัดการเรียนจากแหล่ง

เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนของนักเรียน 
    นักเรียน ผู้ปกครอง ครู ร้อยละ ๘๐ มีความพึง
พอใจ 

-การส ารวจ 
-การตรวจผลงาน 
 
 
 
 

-แบบบันทึกการส ารวจ 
-  บันทึกกิจกรรมการเรียนรู้กับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-  แบบบันทึกตรวจผลงาน
นักเรียน 

 

 
 
 



 
 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
โรงเรียนและชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถร่วมมือกันพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่ีมีในชุมชนให้มีประสิทธิภาพและ

เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้ท่ีสนใจอีกท้ังแหล่งเรียนรู้มจี านวนเพียงพอต่อการให้บริการและมีผู้สนใจเข้ารับบริการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู ้

 
(ลงช่ือ)                                ผู้เสนอโครงการ           (ลงช่ือ)                          ผู้เสนอโครงการ                           
        (นางสมลักษณ์ วิบูลย์ค า)                                           (นางสาววิไล ศิริ)                                                                                                          
 ต าแหน่ง ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านทับกี่                        ต าแหน่ง ครูพี่เล้ียงเด็กพิเศษ  โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 

(ลงช่ือ)                                ผู้เสนอโครงการ 
                                            (นางสาวรัชธิดา สุโพธิ์ขันธ) 
                                       ต าแหน่ง ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านทับกี่ 

 
                        (ลงช่ือ)                              ผู้อนุมัติโครงการ 
                                              (นายศฤงคาร  หล้ากันหา)  
                                  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ   ศึกษาเรียนรู้แหล่งเรียนรู้นอกสถานที ่
แผนงาน   จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลุ่มงาน   วิชาการ 
สนองกลยุทธ์หลักที่  ๒ 
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด  มาตรฐานที่ ๓ ตัวชี้วัดที่  ๓.๑ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายพิเชษฐ์ วิบูลย์ค า,นางสาวพิชมณฑ์  สีหะวงศ์,นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ 
                                          นางอัญชลี แก้วย้อย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านทับก่ี  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
............................................................................................................................................................ 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาการเรียนการสอนท่ีมุ่งให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาองค์ความรู้ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทุก ๆด้านของ
ผู้เรียนท่ียั่งยืนนั้น กิจกรรมการเรียนการสอนนับว่ามีส่วนส าคัญอย่างยิ่ง เพราะกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นตัวแปร
ส าคัญท่ีจะท าให้ผู้เรียนเกิดเจตคติ  ทัศนคติ ท่ีเอื้อต่อการเรียนท าให้เกิดองค์ความรู้ เป็นแนวทางพัฒนาต่อ ๆ ไป 
กิจกรรมการเรียนกรสอนท่ีดีนั้น จะต้องขึ้นอยู่กับผู้เรียน  ผู้สอน  บรรยากาศ และส่ิงแวดล้อม  ขณะท ากิจกรรม   
อาจเป็นกิจกรรมในห้องเรียน   โรงเรียน   ชุมชน  การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท่ีต่าง ๆ เป็นต้น หากสถานศึกษามี
นโยบาย  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ครอบคลุมทุกด้าน  ทุกกิจกรรมแล้ว ก็จะส่งผลให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์
มากท่ีสุด 
 ดังนั้นการจัดทัศนศึกษาสู่แหล่งเรียนรู้ในท่ีต่าง ๆ จะเป็นการเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ท่ี
เป็นของจริง  อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาความรู้  ความคิดและการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนต่อไป   
โรงเรียนบ้านทับกี่  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต ๓ จึงได้จัดโครงการ ทัศนศึกษาสู่แหล่งเรียนรู้ขึ้น 
 

๒. จุดประสงค ์
 ๑. เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรมีโอกาสได้ศึกษาดูงานหน่วยงานทางการศึกษาและสถานท่ีท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านต่างๆ 
 ๒.  เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรเกิดการพัฒนาตนเองและน ามาสู่กระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป  
 ๓. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียน เกิดความรัก  ความสมัครสมาน สามัคคีในหมู่คณะ 
 

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



 
 

๔. กิจกรรมและการด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ 

๑ ประชุมวางแผนจัดท าโครงการ (P) 
 

พ.ค.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ นายพิเชษฐ์ วิบูลย์ค า 
นายอภิเชษฐ์ ป้านภูมิ 
นางสาวพิชมณฑ์ สีหะวงศ์ 

๒ แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ(P) พ.ค.๖๒ ร.ร.บ้านทับกี่ นายศฤงคาร หล้ากันหา 
๓ ด าเนินงานตามโครงการ 

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

มิ.ย.๖๓– 
 

มี.ค.๖๓ 
 
 

๒๓-๒๔ 
ก.พ.๖๔ 

 
จ.สุโขทัย 
  
 
 
จ.เลย 
 

นายพิเชษฐ์ วิบูลย์ค า 
นางอัญชลี  แก้วย้อย 
นางสาวพิชมณฑ์  สีหะ
วงศ์ 
นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ 

๔ การวัดและประเมินผล มี.ค.๖๔  นางสาวพิชมณฑ์  สีหะ
วงศ์ 

๕ รายงานผลโครงการ มี.ค.๖๔  นางสาวพิชมณฑ์  สีหะ
วงศ์ 

 
๕.งบประมาณ  งบเงินอุดหนุน  จ านวน  ๒๐,๐๐๐   บาท   เงินเรียนฟรี  ๑๕  ปี อย่างมีคุณภาพ จ านวน  ๓๕,๐๐๐  
บาท  เงินบริจาค  ๔๐,๐๐๐  บาท   รวมทั้งส้ิน   ๙๕,๐๐๐    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 ค่าประกันชีวิต ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐    

รวมงบประมาณ ๙๕,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐  - 
 
 
 
 



 
 

๖.การวัดและประเมินผลโครงการ 

ท่ี 
 

ตัวบ่งชี้ 
 

วิธีการประเมิน 
 

เคร่ืองมือการประเมิน 
 

๑ คณะครู และนักเรียนระดับช้ันอนุบาล  - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ โรงเรียนบ้านทับกี่   
ร้อยละ ๗๐ 

-นับจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม -บัญชีรายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

๒ นักเรียน  ครู  ร้อยละ  ๘๐  มีความพึง
พอใจ    

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
๗.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. บุคลากรและนักเรียนมีโอกาสได้ทัศนศึกษาดูงานหน่วยงานทางการศึกษาและสถานท่ีท่ีเป็นแหล่ง 
                    เรียนรู้ด้านต่างๆ 
 ๒. บุคลากรและนักเรียน เกิดการพัฒนาตนเองและน ามาสู่กระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป  
 ๓. บุคลากรและนักเรียน เกิดความรัก  ความสมัครสมาน สามัคคีในหมู่คณะ 
                    
  (ลงช่ือ)                              ผู้เสนอโครงการ       (ลงช่ือ)                               ผู้เสนอโครงการ                           
           (นายพิเชษฐ์ วิบูลย์ค า)                                             (นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ)                                                                                                          
    ต าแหน่ง ครู คศ.๓  โรงเรียนบ้านทับกี่                      ต าแหน่ง ครู ค.ศ.๑ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 

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

              

                                (ลงช่ือ)                            ผู้อนุมัติโครงการ 
                                             (นายศฤงคาร   หล้ากันหา)  
                                    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี ่
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ชื่อโครงการ   พัฒนาห้องสมุด  ๓  ดี   
แผนงาน   จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์ที ่   ๒ 
สนองมาตรฐานที่  ๑ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวพิชมณฑ์  สีหะวงศ์,นายมนัญชัย    กันเจิม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ โรงเรียนบ้านทับก่ี 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา  ๒๕๖๓  
 

๑.หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนเป็นองค์กรทางการศึกษาท่ีส าคัญท่ีสุดในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน แนวคิดการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนจึงเป็นความส าคัญสูงสุดในการปฏิบัติงานของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาโรงเรียนใน
ท้องถิ่นชนบทซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่มักด้อยโอกาสในการได้เข้าเรียน ในโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ 
 กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนักในความส าคัญดังกล่าว  จึง
ก าหนดนโยบายการพัฒนา “โรงเรียนคุณภาพ” ในท้องถิ่นชนบทเพื่อให้มีความเพียบพร้อมท่ีจะเป็นต้นแบบ หรือศูนย์
สาธิตการให้บริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ตลอดจนเป็นศูนย์รวม หรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน  ท าให้ชุมชน
มีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ เช่ือมั่นและศรัทธาในการปฏิบัติงานของโรงเรียน และไม่จ าเป็นต้องส่งบุตร
หลานไปเรียนในเมือง น าไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง โดยโรงเรียนและชุมชนสามารถจัดกิจกรรมอันเป็น
ประโยชน์บริการและเช่ือมความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ  
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ได้คัดเลือกโรงเรียนบ้านทับกี่  ต าบล       อิปุ่ม อ าเภอ
ด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นโรงเรียนดีประจ าต าบล  โดยก าหนดให้โรงเรียนพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน  ได้แก่  การพัฒนาส่ือ 
จัดหาส่ือวัสดุ อุปกรณ์และจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  
โดยเฉพาะโครงการห้องสมุด ๓  ดี  จึงเกิดขึ้น  เพื่อรวมใจเด็กไทย และคนไทยทุกคน  อ่านหนังสือให้ครบ  ๖๑   ล้าน
เล่มเพื่อรวมพลังอันยิ่งใหญ่   ร่วมใจถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในปีมหามงคลสืบต่อไป 
 

๒.วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นชนบทให้เป็น “โรงเรียนคุณภาพ” มีความพร้อมและความ 

เข้มแข็งท้ังทางด้านวิชาการ อาชีพ และการพัฒนาสุขภาพอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนอย่างมี
คุณภาพ เป็นศูนย์พัฒนาครูส าหรับโรงเรียนต่างๆ ท่ีอยู่ใกล้เคียง และมีกิจกรรมบริการชุมชน 

๒. เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพส าหรับนักเรียนในท้องถิ่นชนบท 
๓. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน น าไปสู่ความเข้มแข้งของโรงเรียนและรองรับการกระจายอ านาจ 
 ๔.  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  รักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  และเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอด
ชีวิต 



 
 

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

 โรงเรียนบ้านทับกี่  มีความพร้อมและความเข้มแข็งท้ังทางด้านวิชาการ  อาชีพ และ 
การพัฒนาสุขภาพอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนอย่างมีคุณภาพ เป็นศูนย์พัฒนาครูส าหรับโรงเรียน
ต่างๆ ท่ีอยู่ใกล้เคียง และมีกิจกรรมบริการชุมชน 
 

๔.กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑.การวาง
แผนการ
ด าเนินงาน 

๑. ประชุมคณะครู 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมการอ่าน 
๓. จัดท าคู่มือการด าเนินงานส่งเสริมการอ่าน 

พ.ค. ๖๓ 
พ.ค. ๖๓ 
พ.ค. ๖๓ 

นายศฤงคาร  หล้ากันหา 
นางสาวพิชมณฑ์  สีหะวงศ์ 

นายมนัญชัย  กันเจิม 

๒.จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน 
 
 
 
 
 
 
 

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

มิ.ย.๖๓ – ม.ีค.๖๔ 
มิ.ย.๖๓ – ม.ีค.๖๔ 
มิ.ย.๖๓ – ม.ีค.๖๔ 
มิ.ย.๖๓ – ม.ีค.๖๔ 
มิ.ย.๖๓ – ม.ีค.๖๔ 
มิ.ย.๖๓ – ม.ีค.๖๔ 
มิ.ย.๖๒ – ม.ีค.๖๔ 
มิ.ย.๖๒ – ม.ีค.๖๓ 
มิ.ย.๖๓ – ม.ีค.๖๓ 
มิ.ย.๖๓ – ม.ีค.๖๔ 
มิ.ย.๖๓ – ม.ีค.๖๔ 
มิ.ย.๖๓ – ม.ีค.๖๔ 
มิ.ย.๖๓ – ม.ีค.๖๔ 
มิ.ย.๖๓ – ม.ีค.๖๔ 
มิ.ย.๖๓ – ม.ีค.๖๔ 

นางสาวพิชมณฑ์  สีหะวงศ์ 
นายมนัญชัย  กันเจิม 



 
 

- กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด   
- กิจกรรมปรับปรุงระบบยืมหนังสือ 

มิ.ย.๖๓ – ม.ีค.๖๔ 
มิ.ย.๖๓ – ม.ีค.๖๔ 

๓.กิจกรรมพัฒนา
ปรับปรุงห้องสมุด 

-ปรับปรุงระบบสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
๑.คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูล 
๒.เครื่องปริ้นเตอร์ 

มิ.ย.๖๓ – ม.ีค.๖๔ นางสาวพิชมณฑ์  สีหะวงศ์ 
 

๔.  ประเมิน/
สรุป/รายงาน 

-  ประเมิน/สรุป/รายงาน  ทุกกิจกรรมท่ีได้
จัดเป็นสรุปโครงการรักการอ่าน  สานสู่ฝัน 

มิ.ย.๖๒ – ม.ีค.๖๓ 
 

นางสาวพิชมณฑ์  สีหะวงศ์ 
นายมนัญชัย  กันเจิม 

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

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

 
- 

 
- 

 

- กจิกรรมห้องสมุดเคล่ือนท่ี 
    งบสนับสนุนหนังสือ, ของรางวัล 

 
- 

 
- 

 

- กจิกรรมการใช้เกมเพื่อน าไปสู่ การอ่าน (ค า
คม) งบสนับสนุนของรางวัล,เกียรติบัตร 

 
- 

 
- 

 

- กิจกรรมจัดนิทรรศการ/เรียนรู้ได้ 
  ด้วยป้ายนิเทศและข่าว 
    งบสนับสนุนของรางวัล,เกียรติบัตร 

 
 

๓,๐๐๐ 

 
 

บาท 

 
 

๓,๐๐๐ 
-  กิจกรรมยอดนักอ่าน/บันทึก 
   ความรู้ท่ีได้จากการอ่าน 
    งบสนับสนุนของรางวัล,เกียรติบัตร 

 
 
- 

 
 
- 

 

- กิจกรรมค้นคว้าหาความรู้ทาง 
  Internet งบสนับสนุนของรางวัล,เกียรติบัตร 

 
- 

 
- 

 

- กจิกรรมตอบปัญหาจาก  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 

 
- 

 
- 

 

กิจกรรมปรับปรุงห้องสมุดระบบยืมหนังสือ
และมุมการอ่าน 

   

กิจกรรมการยืม –รับส่ง /สถิติการใช้/ซ่อมแซม
หนังสือห้องสมุด 

   

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

 
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  
และคณ ะกรรมการสถาน ศึกษาขั้ น
พื้นฐาน มี ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ห้องสมุด  ๓  ดี  น าไปสู่ความเข้มแข็ง
ของโรงเรียน  

ประเมินผล แบบประเมิน 
แบบสังเกต 

๔ นักเรียน  ครู  ผู้ปกครอง  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 น าไปสู่ความเข้มแข้งของโรงเรียนและรองรับการกระจายอ านาจ 

๔. โรงเรียนบ้านทับกี่  มีความพร้อมและความเข้มแข็งท้ังทางด้านวิชาการ  อาชีพ และการ 
พัฒนาสุขภาพอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนอย่างมีคุณภาพ เป็นศูนย์พัฒนาครูส าหรับโรงเรียนต่างๆ 
ท่ีอยู่ใกล้เคียง และมีกิจกรรมบริการชุมชน 

 
(ลงช่ือ)     ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวพิชมณฑ์  สีหะวงศ์) 
ต าแหน่ง ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านทับกี่  
 
 (ลงช่ือ)     ผู้เสนอโครงการ 

(นายมนัญชัย  กันเจิม) 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านทับกี่  
 

               

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



 
 

โครงการ  พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาห้องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(ADSL)  
แผนงาน   จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลุ่มงาน   วิชาการ 
สนองกลยุทธ์หลักที่  ๒ 
สนองมาตรฐานที่  ๑   
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวรัชธิดา  สุโพธิ์ขันธ 
หน่วยงาน   โรงเรียนบ้านทับก่ี  
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
........................................................................................................................................................... 
๑.หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับนักเรียน  การท่ีนักเรียนจะเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขนั้น  การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  ต้องหลากหลายไม่จ ากัดเฉพาะอยู่แต่ในห้องเรียนเท่านั้น  ดังนั้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูต้องตรงตาม
ความต้องการของผู้เรียน  สอดคล้องกับหลักสูตร  และมีการปรับปรุง  พัฒนาอยู่ตลอดเวลา  อีกท้ังการสร้างแหล่ง
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย  ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  เป็นส่ิงท่ีทางโรงเรียนต้องจัดให้กับนักเรียน  เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้ได้เรียนรู้ตามศักยภาพของตนเอง 
 โครงการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  อินเตอร์เน็ ตความเร็วสูง จัดท าขึ้น  เพื่อ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังใน  และนอกห้องเรียน  โดยเพิ่มความเร็วในการรับ -ส่งข้อมูลท่ีความเร็ว  
๒  Mbps  เน้นการสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  การใช้ส่ือการเรียนสอนท่ีทันสมัย  และเร้าความสนใจของนักเรียน
ท้ังเป็นส่ือท่ีผลิตเอง  และส่ือส าเร็จรูป 
 

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

๓.เป้าหมาย 
 ๑.  บุคลกรและนักเรียน ร้อยละ ๘๐  ท่ีเข้าใช้งานสืบค้นข้อมูลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องสืบค้น
ข้อมูล  
๒.  ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทับกี่ ร้อยละ  ๘๐  ได้พัฒนาความรู้ด้าน ICT  ได้อย่างมีศักยภาพ 
 
 
 
 



 
 

๔.กิจกรรมและการด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ 
๑ 
๒ 
๓ 
 
 
 
 

๔ 
๕ 

 เสนอโครงการเพื่อขอการอนุมัติ 
ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ 
ด าเนินการตามโครงการ 
   -กิจกรรม ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
  -กิจกรรม ปรับปรุงห้อง ICT 
  -กิจกรรม  จัดท าส่ือ อินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง CAT 
ประเมินและติดตามผล 
สรุปและรายงานผล 

เม.ย. ๖๓–พ.ค.๖๓ 
พ.ค.๖๓ 

พ.ค.๖๓ –ธ.ค.๖๓ 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 

มี.ค.๖๓ 
มี.ค.๖๓ 

ร.ร.บ้านทับกี่ นางสาวรัชธิดา สุโพธิ์
ขันธ 
นางสาวรัชธิดา สุโพธิ์
ขันธ 
 

 

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  จัดท าส่ือ 

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
CAT 

- - - -  

รวม ๔๐,๐๐๐   ๔๐,๐๐๐  
 

๖.การประเมินโครงการ 

ท่ี 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
 

วิธีการประเมิน 
 

เคร่ืองมือการประเมิน 
 

๑ บุคลกรและนักเรียน ร้อยละ ๘๐  ท่ีเข้า
ใช้งานสืบค้นข้อมูลห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ และห้องสืบค้นข้อมูล 

-นับจ านวนผู้เข้าใช้งานสืบค้น
ข้อมูลห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ และห้องสืบค้น
ข้อมูล 

-บัญชีรายช่ือผู้เข้าใช้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
และห้องสืบค้นข้อมูล 
 

๒ บุคลากรและนักเรียนร้อยละ  ๘๐  มี
ความรู้ด้าน ICT การจัดท าส่ือ ICT 

ส ารวจ - การสังเกต 
-แบบส ารวจ 
 

 
 



 
 

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

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวรัชธิดา  สุโพธิ์ขันธ) 

ต าแหน่ง ครู คศ.๑  โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 

(ลงช่ือ)                             ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

โครงการ  โรงเรียนสีขาว  รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To  Be  Number  One) 

แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลุ่มงาน   วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายพิเซษฐ์  วิบูลย์ค า, นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านทับก่ี 
สนองกลยุทธ์ที ่   ๒  
สนองมาตรฐานที่    ๑ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 

 ๑.  หลักการและเหตุผล 
จากสภาพการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมได้ส่งผลต่อสถาบันต่าง ๆ  โดยเฉพาะ  สถาบันครอบครัว

อย่างรุนแรง  ท าให้มีผลกระทบหลายด้านต่างๆ  ตามมาท าให้เกิดปัญหาสังคม  คือ  ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด
ในเยาวชน  ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความส าคัญมากท่ีสุด  และมีสัดส่วนมากท่ีสุด  มากกว่ากลุ่มประชากรกลุ่มอื่น ๆ 
ท้ังนี้  เพราะจ านวนเยาวชนส่วนใหญ่ในประเทศไทย  กว่า  ๙๐ %  อยู่ในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ    ปัญหาของ
เยาวชนในสถานศึกษาในปัจจุบัน  มิใช่เป็นปัญหาใดปัญหาหนึ่งเป็นการเฉพาะ  แต่เป็นปัญหาร่วมในหลาย ๆ ปัญหา  
เยาวชนท่ีมีพฤติการณ์เส่ียงในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ก็จะมีพฤติการณ์เส่ียงในเรื่องอื่นเช่นเดียวกัน  เช่น  หนีเรียน  มั่วสุม  
ยาเสพติด  ก้าวร้าว  สูบบุหรี่  ด่ืมของมึนเมา  ไม่สนใจในการเรียน  ฯลฯ ดังนั้น  มาตรการแก้ไขปัญหาของเยาวชนใน
สถานศึกษา  จึงต้องบูรณาการร่วมกันในหลายปัญหา  ซึ่งทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อให้
เกิดผลดีแก่สังคมและประเทศชาติต่อไป  
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  เป็นผู้มีพลานามัยท่ีสมบูรณ์ 
มีจิตใจท่ีเข้มแข็ง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และสามารถร่วมเป็นก าลังของสังคม ประเทศชาติ ในการ
ต่อต้านยาเสพติดได้ ทุกคน 

 
 
 



 
 

๔.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ 

๑ ประชุมวางแผนจัดท าโครงการ (P) 
 

พ.ค.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ นายพิเชษฐ์ วิบูลย์ค า 

๒ แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ(P) พ.ค.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ นายศฤงคาร หล้ากันหา 
๓ ด าเนินงานตามโครงการ(D) ส ารวจนักเรียน  

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.๖๓ –
มิ.ย.-ก.ค.

๖๓ 
 
 
 
 
 

มิ.ย.๖๓ 
 

ต.ค.๖๓ 
 

ต.ค.๖๓ 
 

ต.ค.๖๓ 
 

ตลอดปี 
 

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

 
นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า   
นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ 
จนท.สอ.วังบอนและทับกี่ 
จนท.สภ.ด่านซ้าย 
 

๔ การวัดและประเมินผล(C) มี.ค.๖๔  นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ 
๕ รายงานผลโครงการ(A) มี.ค.๖๔  นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ 

   

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     

๖.การวัดและประเมินผล 

ท่ี ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือการประเมิน 

๑ นักเรียน  ครู  ร้อยละ  ๑๐๐    เข้าร่วม
โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติด  

-ส ารวจ 
-แบบส ารวจ 

-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 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ประถม และมัธยมศึกษา ทุกคน มีภูมิคุ้มกันยาเสพติดและ
ได้รับรู้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด 
 ๘.๒ สถานศึกษามีเครือข่ายนักเรียนในการป้องกันและแก้ไขต่อต้านยาเสพติด 
 ๘.๓ นักเรียน สามารถป้องกันตนเองไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
 ๘.๔ สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

 
(ลงช่ือ)              ผู้เสนอโครงการ            (ลงช่ือ)                 ผู้เสนอโครงการ 
            (นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า)                                         (นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ) 
ต าแหน่ง  ครู  คศ.๓  โรงเรียนบ้านทับกี่             ต าแหน่ง  ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านทับกี่  

 
 (ลงช่ือ)                                         ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี ่

งาน/โครงการ  โครงการฝึกทักษะการงานอาชีพ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 



 
 

กลุ่มงาน  งานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายพิเชษฐ์     วิบูลย์ค า 
สนองกลยุทธ์ที ่   ๒  
สนองมาตรฐานที่    ๑ 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา  ๒๕๖๓                                               
 

๑.หลักการและเหตุผล       
            การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  มี
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนทุกขั้นตอน ผู้เรียน
จะได้ท ากิจกรรมหลากหลาย ท้ังเป็นกลุ่มและเป็นรายบุคคล โดยอาศัยแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นสากลและท้องถิ่น โดยผู้สอน
มีบทบาทในการวางแผนการเรียนรู้ กระตุ้น แนะน า ช่วยเหลือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  ให้นักเรียนมีคุณลักษณะเก่ง  
ดี มีสุข  เน้นให้นักเรียนได้มีทักษะจากการปฏิบัติจริง   เพื่อให้นักเรียน  คิดเป็น  ท าเป็น  และแก้ปัญหาเป็นด้วย
ตัวเอง   เข้าใจการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน  ทักษะการจัดการ   ทักษะ
กระบวนการการแก้ปัญหา   ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้   มีคุณธรรม  และลักษณะนิสัย
ในการใช้ทักษะการแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาการท างาน ใช้ทักษะ กระบวนการแก้ปัญหาในการท างาน มีจิตส านึกใน
การท างานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าและเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ทักษะท่ียั่งยืนใน
กลุ่มสาระ      การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางการเกษตร  งานช่าง  และงานประดิษฐ์   
โรงเรียนบ้านทับกี่ เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจ าต าบล จึงต้องใช้กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีเน้นให้นักเรียน   ได้ปฏิบัติจริงอย่างมีระบบ  มีกระบวนการ  และหรือน าผลผลิตไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
กิจกรรมการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างมีคุณภาพ   และสามารถน าความรู้และทักษะท่ีได้ไปปรับใช้หรือเช่ือมต่อ
การประกอบอาชีพในอนาคตการเตรียมตัวเข้าสู่การประกอบอาชีพได้   
 

๒.วัตถุประสงค์   
       ๑.  เพื่อให้นักเรียนในระดับช่วงช้ันท่ี ๒ และช่วงช้ันท่ี ๓   มีความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการในการปฏิบัติงาน
เกษตรงานช่าง  และงานประดิษฐ์ 
       ๒.  เพื่อให้นักเรียนในระดับช่วงช้ันท่ี ๒ และช่วงช้ัน ๓ มีทักษะในการปฏิบัติงานเกษตร  งานช่าง  และงาน
ประดิษฐ์ 
       ๓.  เพื่อให้นักเรียนท้ังช่วงช้ันท่ี ๒ และ ๓   สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุขและสามารถน า
ความรู้และทักษะการงานอาชีพไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีคุณภาพ 
       ๔.  เพื่อให้นักเรียนท้ังช่วงช้ันท่ี ๒ และ ๓   สามารถท างานตาม   ความสนใจ  ความรู้   ความสามารถและตาม
ทักษะเฉพาะงาน จนเกิดรายได้ระหว่างเรียนได้ 
 
 
 
 

๓.เป้าหมาย  



 
 

       ๑.  นักเรียนในระดับช่วงช้ันท่ี ๒ และช่วงช้ันท่ี ๓  มีความรู้ความสามารถและเกิดทักษะการงานอาชีพ  ร้อยละ  
๙๐    
       ๒.  นักเรียนในระดับช่วงช้ันท่ี ๒ และช่วงช้ันท่ี ๓  ได้ฝึกการปฏิบัติงานเกษตร  งานช่าง และงานประดิษฐ์  และ
เกิดทักษะความรู้ความเข้าใจ  ร้อยละ  ๑๐๐   
       ๓. นักเรียนได้ช้ินงานท่ีมีคุณภาพสามารถจัดการให้เกิดรายได้ระหว่างเรียนและประเมินผลความพึงพอใจ   ผ่าน
ร้อยละ ๙๐    
 

๔. วิธีการและข้ันตอนการด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ 
๑ เสนอโครงการเพื่อขอการอนุมัติ เม.ย. ๖๓–พ.ค.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี ่ นายพิเชษฐ์ วิบูลย์ค า 
๒ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๖๓  นายศฤงคาร หล้ากันหา 

๓ 
 
 
 
 

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

พ.ค.๖๓ –ธ.ค.๖๓ 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 

 
โรงเรียนบ้าน

ทับกี่ 
ศูนย์ฝึกอาชีพ 
แปลงเกษตร
โรงเรียนบ้าน

ทับกี่ 

นายพิเชษฐ์ วิบูลย์ค า  

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

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

ที ่ รายการกิจกรรม งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย(ถ๋ัวจ่ายในโครงการ) 

ค่าตอบแทน ใช้สอย 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      
๘ ค่าตอบแทนวิทยากร      

รวม ๒๐,๐๐๐   ๒๐,๐๐๐  

 



 
 

๖. การวัดผลและประเมินผล 
 

ท่ี ตัวบ่งช้ีสภาพความส าเร็จ วิธีวัดผลและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ 
๑ นักเรียนร้อยละ  ๘๐ เข้าร่วม

กิจกรรมงานอาชีพ 
สังเกต , สอบถาม แบบสอบถาม 

๒ นักเรียนร้อยละ  ๘๐  มีผลงานของ
นักเรียน 

สังเกต , ทดสอบคุณภาพ แบบบันทึก 

๓ นักเรียนร้อยละ   ๘๐ มีทักษะของ
กิจกรรมงานอาชีพ 

ทดสอบ , สอบถาม , สัมภาษณ์ แบบทดสอบ ,แบบสอบถาม 

 

 
๗.ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
          ๑.   นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอนและกระบวนการในงานอาชีพ 

     ๒.   นักเรียนทุกคนได้ทักษะการงานอาชีพจากการได้ฝึกปฏิบัติจริง 
๓. นักเรียนได้ช้ินงานท่ีมีคุณภาพ   ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี   มีความสุข  และสามารถน าความรู้และ

ทักษะการงานอาชีพไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีคุณภาพ 
 
 
      

(ลงช่ือ)       ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      (นายพิเชษฐ์    วิบูลย์ค า) 

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



 
 

โครงการ    พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
แผนงาน    จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลุ่มงาน    บริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางอัญชลี   แก้วย้อย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  โรงเรียนบ้านทับก่ี 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์ที ่    ๒  
สนองมาตรฐานที่     ๑ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

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

 ในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีพัฒนาการท้ังด้านร่างกาย   จิตใจ    สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรมสามารถ
อยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สถานศึกษาเป็นแหล่งส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้คุณภาพและจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒)  มาตรา ๙ (๓) ได้
ก าหนดให้มีการจัดท ามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และให้มีการจัดท าระบบประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีหลักสูตรก าหนด ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาตนเองและให้ชุมชนมีความมั่นใจในสถานศึกษาในการ
จัดการเรียนการสอน 
 

๒.วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพทางการศึกษาได้มาตรฐานและผ่านการรองรับมาตรฐาน 

คุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก 
 ๒.  เพื่อสร้างความมั่นใจระหว่างผู้ปกครอง   ชุมชน  สังคม ในการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 ๓. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของ
โรงเรียน 
 

๓.เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 ๑.ครู นักเรียน  ผู้ปกครอง ร้อยละ  ๘๐  มีวามพึงพอใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 เชิงคุณภาพ 
 ๑. ในปีการศึกษา  ๒๕๖๓ โรงเรียนจะด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานและ
เตรียมการเข้าสู่การประเมินภายนอกรอบท่ี ๔ ในปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 ๒. ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านทับกี่จะต้องจัดการศึกษาได้มาตรฐานการศึกษาในทุกด้าน โดย
เน้นให้ชุมชนไดมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 
 



 
 

๔.กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ 

๑ เสนอโครงการเพื่อขอการอนุมัติ (P) เม.ย. ๖๓–พ.ค.๖๓ ร.ร.บ้าน
ทับกี่ 

นางอัญชลี  แก้วย้อย 

๒ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๖๓  นางอัญชลี  แก้วย้อย 
๓ 
 
 
 
 

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

พ.ค.๖๓ 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 

ร.ร.บ้าน
ทับกี่ 

นางสมลักษณ์ วิบูลย์ค า 
นางสาวมยุรี เหมสุทธิ 
นายศฤงคาร  หล้ากันหา 
 
นางสาวพิชญมณ์ สีหะวงศ์ 
น.ส.รัชธิดา  สุโพธิ์ขันธ 
นางสาวมยุรี เหมสุทธิ 
นางอัญชลี แก้วย้อย 
คณะกรรมการสถานศึกษา  
คณะครูทุกคน 

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

 

 
๕.งบประมาณด าเนินการ   เงินอุดหนุนรายหัว      -    บาท 

ที ่ รายการกิจกรรม งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย(ถ๋ัวจ่ายในโครงการ) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๖.การติดตามประเมินผล 
ท่ี ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 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 เกิดความมั่นใจว่าโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 
 ๓. ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 
ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ  ลงช่ือ                                      ผู้เสนอโครงการ 
           (นางอัญชลี   แก้วย้อย)                                 (นางสมลักษณ์  วิบูลย์ค า) 
 ต าแหน่ง ครู  คศ.๓  โรงเรียนบ้านทับกี่                  ต าแหน่ง ครู ค.ศ.๓ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
                        ลงช่ือ          ผู้เสนอโครงการ   
                                (นางสาวพิชญมณฑ์ สีหะวงศ์)                                
                           ต าแหน่ง ครู ค.ศ.๑ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 
 

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



 
 

โครงการ    โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
แผนงาน    จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลุ่มงาน    บริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสมลักษณ์  วิบูลย์ค า  
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  โรงเรียนบ้านทับก่ี 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์ที ่    ๒  
สนองมาตรฐานที่     ๑ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

....................................................................................................................................................................... 
๑.หลักการและเหตุผล 
  "โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล" เป็นโครงการท่ีจะสร้างคุณภาพด้านการศึกษาให้กับ
ประเทศ โดยมีเป้าหมายขับเคล่ือนการพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับต าบล ให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล มุ่ง
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขอนามัย ตลอดจนเป็น
ศูนย์รวมบริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน ท่ีจะช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ลดความ
เหล่ือมล้ าทางด้านการศึกษาแก่นักเรียนในท้องถิ่นชนบท ส่งผลต่อการแก้ปัญหาความเหล่ือมล้ าทางเศรษฐกิจและ
สังคมด้วย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด รัฐ และโรงเรียน  
 โดยวางกรอบการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตอบโจทย์ใน ๖ ระดับ ได้แก่ 
๑) โจทย์ระดับโลก: ส่งเสริมทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ และเตรียมผู้เรียนสู่ยุคดิจิทัล 
๒) โจทย์ระดับประเทศ: ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี, นโยบายประเทศไทย ๔.๐, ศาสตร์พระราชา ท้ังหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน ๒๓ ข้อ และพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลท่ี ๙ และพระบรมรา
โชบายของในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐ ด้านการศึกษา ๔ ข้อ คือ มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง มี
งานท า มีอาชีพ และเป็นพลเมืองท่ีดี 
๓) โจทย์ระดับภาคของประเทศไทย: ค้นหาส่ิงท่ีต้องพัฒนา จุดแข็งจุดอ่อน  
๔) โจทย์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด: การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อตอบโจทย์ผู้เรียนในระยะยาว  
๕) โจทย์การพัฒนาตามบริบทอ าเภอ/ต าบล/ทอ้งถ่ิน: การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นท่ี สร้างความสุขสู่ชุมชน 
๖) โจทย์การพัฒนานักเรียนตามความแตกต่างและศักยภาพเป็นรายบุคคล: ส่งเสริมการศึกษาตามความถนัดของ
นักเรียน ช้ีแนะให้ค าแนะน าในส่ิงท่ีเด็กถนัดและท าได้ดี 
๒.วัตถุประสงค ์

๑.เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็น”โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล”ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีความพร้อม
ในการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม งานอาชีพ และการพัฒนาสุขภาพอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาแก่
นักเรียนและชุมชน 

๒..เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการมีส่วนร่วม ระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานอืน่ๆ  
๓.เพื่อพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานของโรงเรียนให้มีความเหมาะสม 



 
 

๓.เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

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

ทักษะการท างาน ทักษะอาชีพความรู้เฉพาะทาง  ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
๔.กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ 
๑ เสนอโครงการเพื่อขอการอนุมัติ (P) เม.ย. ๖๓–พ.ค.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ นางสมลักษณ์  วิบูลย์ค า 
๒ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๖๓  นางสมลักษณ์  วิบูลย์ค า 
๓ ด าเนินการตามโครงการ(D) 

๑)  พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

พ.ค.๖๓-มี.ค.๖๔ 
ตลอดปีการศึกษา 

ร.ร.บ้านทับกี่ นางสมลักษณ์  วิบูลย์ค า 

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

 
พ.ค.๖๓-มี.ค.๖๔ 

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

ครูทุกคน 
๓.การสร้างเครือข่ายและการมีส่วน
ร่วม 

พ.ค.๖๓-มี.ค.๖๔ ร.ร.บ้านทับกี่ นายศฤงคาร หล้ากันหา 
ครูทุกคน 

๔ ประเมินและติดตามผล (C) มี.ค.๖๔  นางสมลักษณ์  วิบูลย์ค า 
๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข(A) มี.ค.๖๔  นางสมลักษณ์  วิบูลย์ค า 

 

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

ที ่ รายการกิจกรรม งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย(ถ๋ัวจ่ายในโครงการ) 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อื่น ๆ 
๑. พัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

-ปรับปรุงห้องน้ า,ห้องปฏิบัติการ 

  -  - 

๒  ส่งเสริมด้านการจัดการศึกษา ๑๒,๕๐๐   ๑๒,๕๐๐  

๓ การสร้างเครือข่ายและการมี
ส่วนร่วม 

     

 รวม ๑๒,๕๐๐   ๑๒,๕๐๐  



 
 

๖.การติดตามประเมินผล 
 

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

เลขเป็น ส่ือสารทางภาษาได้หลากหลาย   
แบบสอบถาม แบบทดสอบ มาตรฐานการศึกษา 

๓ ส่ือสารทางภาษาได้หลากหลาย   การสอบถาม  แบบทดสอบ 
๔ นักเรียนรู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้

เกิดประโยชน์ 
สอบถาม แบบสอบถาม 

๕ นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ แบบสอบถาม แบบสอบถาม 
 

๗.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. โรงเรียนมีคุณภาพทางการศึกษาได้มาตรฐานและผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  
จากภายหน่วยงานภายนอก 
 ๒. ผู้ปกครอง  ชุมชน   สังคม เกิดความมั่นใจว่าโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 
 ๓. ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 
 
 

(ลงช่ือ)    ผู้เสนอโครงการ 
(นางสมลักษณ์   วิบูลย์ค า) 

    ต าแหน่ง ครู ค.ศ.๓ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 
 

(ลงช่ือ)                  ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ            โรงเรียนคุณธรรม เสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษาปี ๖๓ และอบรมปฏิบัติธรรม  
แผนงาน           บริหารท่ัวไป 
กลุ่มงาน           บริหารท่ัวไป (แผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัย) 
SP ๒  ข้อ  ๔         โครงการพัฒนาคุณธรรมและสร้างจิตส านึกความเป็นไทยเพือ่พัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืน
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด      มาตรฐานที่  ๑  ข้อ  ๑.๒   
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสมลักษณ์   วิบูลย์ค า, นางสาวภัทรนิชา  แก้วเสน,นายณภัทร   มีช านาญ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนบ้านทับก่ี  
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง  
สนองกลยุทธ์ที ่   ๒  
ระยะด าเนินการ      ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.หลักการและเหตุผล 
 สังคมในปัจจุบันได้ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงเกือบทุกด้าน ท้ังในด้านสังคมวัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  การเมือง  
และท่ีส าคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การเปล่ียนแปลงดังกล่าว ท าให้เกิดผล
กระทบต่อการด ารงชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมไทย  และการพัฒนาการศึกษาของไทยเป็นอย่างมาก  การจัดการศึกษา
ในปัจจุบันจึงจ าเป็นต้องเตรียมคนให้พร้อมท่ีจะสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒    มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคนไทย  ให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบรูณ์ท้ังร่างกาย  จิตใจ  
สติปัญญา  ความรู้  และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข การท่ีจะพัฒนาคนให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของการศึกษานั้น  จ าเป็นท่ีจะต้องพัฒนาท่ีจิตใจก่อน เพราะ
เมื่อจิตใจของทุกคนพัฒนา เข้าถึงความละเอียด ลึกซึ้งข้างใน  (มีคุณธรรม)  แล้ว ศักยภาพภายในก็จะแสดงออกมาสู่
ภายนอก  ส่งผลให้พฤติกรรม(จริยธรรม)ต่างๆดีขึ้นมาตามล าดับ  ท้ังในเรื่องของการด ารงชีวิตในปัจจุบัน และ
การศึกษาท าให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุขอยู่ตลอดเวลา  โดยเฉพาะนักเรียนท่ีมีอายุระหว่าง ๑๐-๑๒   ปี  ซึ่ง
เป็นวัยที่ก าลังจะเข้าสู่วัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยที่มีความคิดเป็นของตัวเองมากท่ีสุด ดังนั้น ถ้าผู้ปกครอง พ่อแม่ หรือครูอาจารย์
ท่ีดูแลอยู่อย่างใกล้ชิดได้มีเวลาให้เขาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมซึ่งเป็นพื้นฐานท่ีดี และส่ิงท่ี
เขาได้สัมผัสจากประสบการณ์จริง  จะท าให้พื้นฐานเหล่านี้ติดตัวเขาไปตลอดชีวิต   

โรงเรียนบ้านทับกี่  โดยคณะครูช่วงช้ันท่ี ๒  ได้ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก  จึงได้จัดท า
โครงการฝึกอบรมพัฒนาจิต  ขึ้นมาเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต  รู้จักพึง
ตนเองและพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา  รู้จักน าพระธรรมค าส่ังสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้า มาปฏิบัติและ
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน และการเรียนได้อย่างเหมาะสม ดังกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้   

 

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



 
 

           กิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ล้วนเป็นกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมให้นักเรียน เป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรมภายใน
จิตใจ  และมีจริยธรรมท่ีดีงามในการด าเนินชีวิต  สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขอยู่ตลอดเวลา 
๒.วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมท่ีดีงามในการด ารงชีวิต 
๒. เพื่อให้นักเรียนรู้จักตนเอง พึ่งตนเอง พัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลท่ี เก่ง ดี และมีความสุขอยู่ตลอดเวลา 
๓. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักน้อมน าธรรมะมาปฏิบัติและปรับใช้ในการเรียนและการด าเนินชีวิตประจ าวัน

ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

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

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

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

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

- นักเรียนกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนโรงเรียนบ้านทับกี่ท้ังหมด   จ านวน    ๑๙๘       คน 
          ๕. กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

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

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

- นักเรียนกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนระดับช่วงช้ันท่ี ๒-๓      จ านวน ๑๓๔ คน 
   และนักการภารโรงโรงเรียนบ้านทับกี ่
 

๔.กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ 
๑ เสนอโครงการเพื่อขอการอนุมัติ (P) เม.ย. ๖๓–พ.ค.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ นางสมลักษณ์ วิบูลย์ค า 

๒ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๖๓  นางสมลักษณ์ วิบูลย์ค า 

๓ 
 
 

ด าเนินการตามโครงการ(D) 
๑. กิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาจิต 
๒. กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

พ.ค.๖๓  
ต.ค.๖๓ 

ตลอดปีการศึกษา 

 
วัดเนรมิตร
วิปัสสนา 

นางสมลักษณ์ วิบูลย์ค า 
ครูประจ าช้ันทุกช้ัน 



 
 

 
 

๓. กิจกรรมอบรมคุณธรรม(ไหว้พระ
สวดมนต์- แผ่เมตตา)ประจ าสัปดาห์ 
๔. กิจกรรมฝึกพัฒนาแผ่เมตตาหน้า
เสาธง และหน้าห้องเรียน 
๕. กิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
๖. กิจกรรมปริศนาค าถามธรรมะห้อง
ประชาสัมพันธ์ 
๗. กิจกรรมติดป้ายพุทธสุภาษิตภายใน
บริเวณโรงเรียน 
๘.กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 

ทุกวันศุกร์ 
 
 
 
 

ร.ร.บ้านทับกี่ 

๔ ประเมินและติดตามผล (C) มี.ค.๖๔  นางสมลักษณ์ วิบูลย์ค า 

๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข(A) มี.ค.๖๔  นางสมลักษณ์ วิบูลย์ค า 

 

๖.งบประมาณ งบอุหนุน   จ านวน   ใช้เงินอุดหนุน จ านวน  ๒๓,๕๐๐    นักเรียน   ๒๒๓   คน เงินนอกงบประมาณ            
บาท 

ที ่ รายการกิจกรรม งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย(ถ๋ัวจ่ายในโครงการ) 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อื่น ๆ 
๑. กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาจิต 

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

 
๑๓,๕๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 

 
 

๕,๐๐๐ 

 
๑๓,๕๐๐ 

 

- 

๒ กิจกรรมติดป้ายพุทธสุภาษิต
ภายในบริเวณโรงเรียน 

-วัสดุจัดท าป้าย 

 
๕,๐๐๐ 

   
๕,๐๐๐ 

 

 รวม ๒๓,๕๐๐  ๕,๐๐๐ ๑๘,๕๐๐  
  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

๗.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

 เนื่องจากนักเรียนท่ีได้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโครงการนี้ ซึง่กิจกรรมหลักก็คือกิจกรรมการพัฒนา
จิตซึ่งเป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในช่วงช้ันท่ี ๑,๒,๓    ซึ่งเป็นวัยที่ก าลังเข้าสู่วัยรุ่นและเป็นวัยที่พัฒนาจิตได้ดีมีการ
เช่ือฟัง  ยิ่งถ้าได้ปฏิบัติในสถานท่ีจริงยิ่งจะท าให้พวกเขายอมรับได้ง่ายและจะจ าส่ิงท่ีดีๆท่ีเขาได้รับน าไปใช้ตลอดชีวิต
และจะส่งผลต่อการเรียนท่ีดีในระดับช้ันต่อไปด้วย ซึ่งเขาจะเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรมท่ีดีงามในการด ารงชีวิต  
รู้จักตนเอง  เข้าใจตนเองมากยิ่งขึ้น มีจิตใจท่ีเข้มแข็ง รู้ว่าอะไรผิด อะไรถูก  อะไรควร อะไรไม่ควร  รู้จักพัฒนาตนเอง
ให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุขอยู่ตลอดเวลา รู้จักเสียสละ และมีความอดทนมากยิ่งขึ้น มีความเป็นผู้น า กล้าคิด 
กล้าท า กล้าแสดงออกในส่ิงท่ีถูกต้องเหมาะสมรู้จักบทบาท และหน้าท่ีของตนเอง  มีความเข้าใจผู้อื่น  ไม่เอารัดเอา
เปรียบผู้อื่นในสังคม มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ต่อผู้อื่น นอกจากนี้ยังรู้จักน้อมน าธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้ามาปฏิบัติและประยุกต์ใช้กับการเรียนและการด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 

  ลงช่ือ                              ผู้เสนอโครงการ/หัวหน้าโครงการ 
        (นางสมลักษณ์   วิบูลย์ค า) 
         ครู โรงเรียนบ้านทับกี่ 

ลงช่ือ                              ผู้เสนอโครงการ/กรรมการ 
           (นางสาวภัทรนิชา  แก้วเสน) 
    ครูพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านทับกี่ 

ลงช่ือ                              ผู้เสนอโครงการ/กรรมการ 
           (นายณภัทร  มีช านาญ) 
    ครู โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 

ลงช่ือ                                       ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

งาน/โครงการ  นิเทศภายใน 
แผนงาน  วิชาการ 
ลักษณะงาน/โครงการ โครงการต่อเนื่อง 
หัวหน้างาน  นายศฤงคาร   หล้ากันหา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านทับก่ี 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา   ๒๕๖๓ 
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 หรือกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีโอกาสเข้าร่วมกับครูใน
โรงเรียน มีโอกาสก ากับ ติดตาม และนิเทศงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีก าหนดขึ้น 
 ๒.๒   เพื่อให้บุคลากรภายในโรงเรียนเข้าใจในหลักการและแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและ 
 สามารถนิเทศกันเองได้ 
 ๒.๓   เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานอื่น ๆ บรรลุตามเป้าหมาย 
 ๒.๔   เพื่อการด าเนินการด้านการเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุด 
๓.  เป้าหมาย 
 ๒.๑  ผู้บริหาร  ครูวิชาการ  คณะครู  ก ากับ  ติดตาม  นิเทศกันเอง  อย่างน้อยสัปดาห์ละ  ๒  ครั้ง 
  ๒.๒  ผู้บริหาร  ครูวิชาการ  คณะครู ร้อยละ  ๘๐  มีความพึงพอใจ 
๔.  ขั้นตอนและการด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ 
๑ เสนอโครงการเพื่อขอการอนุมัติ (P) พ.ค.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ นายศฤงคาร  หล้ากันหา 

๒ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ นายศฤงคาร  หล้ากันหา 

๓ ด าเนินโครงการ (D) 
-กิจกรรมเยี่ยมช้ันเรียน 
-การสัมมนาย่อยทางวิชาการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้  
-กิจกรรมประชุมครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เดือนละ ๒  ครั้ง 

 
ตลอดปีการศึกษา 

ร.ร.บ้านทับกี่ 
 

นายศฤงคาร  หล้ากันหา 
นางอัญชลี  แก้วย้อย 
นางสาวมยุรี เหมสุทธิ 

นางณภัทร  สุเทียนทอง 
นางสมลักษณ์  วิบูลย์ค า 

 
 



 
 

 

๔ ประเมินและติดตามผล (C) มี.ค.๖๔  นายศฤงคาร  หล้ากันหา 

๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข(A) มี.ค.๖๔  นายศฤงคาร  หล้ากันหา 
 

๕. งบประมาณ       หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ค่าเอกสารแบบประเมิน   ประมาณ   -     บาท 
 

 กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ท่ีใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

๑.   ค่าวัสดุ   ในการจัดท าเครื่องมือ กระดาษ  -   - 
๒.การสัมมนาย่อยทางวิชาการแลกเปล่ียน
เรียนรู ้

-   - 

รวม - ****ถวัจ่ายทุกรายการ 

 
๖.  การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
กิจกรรมเยี่ยมช้ันเรียน 
-การสัมมนาย่อยทางวิชาการแลกเปล่ียน
เรียนรู้  
-กิจกรรมประชุมครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

สอบถาม ตรวจสอบ 
 

สังเกต ดูผลสัมฤทธิ์ 

- แบบสอบถาม 
 

-  แบบสังเกต 

 
๗.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๗.๑ ผู้บริหารมองเห็นความส าคัญของการนิเทศ 
๗.๒ คณะครูปฏิบัติงานการสอนเป็นท่ีน่าพอใจ 
๗.๓ ครูมีความรู้ความช านาญและความเข้าใจในงานท่ีเคยปฏิบัติเพิ่มเติม 
 

(ลงช่ือ)    ผู้เสนอโครงการ 
(นายศฤงคาร  หล้ากันหา) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 

ลงช่ือ             ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 



 
 

โครงการ                การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจ 
  พอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
แผนงาน                บริหารท่ัวไป 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านทับก่ี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพิเชษฐ์   วิบูลย์ค า ,นางสาวพิชญ์มณฑ์  สีหะวงศ์, 

นางสาวณัฐฐาภรณ์ กุลแจ่ม นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ,                                        
,นางสมลักษณ์ วิบูลย์ค า,นางสาวแพรวพรรณ  พิมพ์เสนา, 

                                             นางสาวภัทรนิชา แก้วเสน, นายสักรินทร์ แปงใจ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
สอดคล้องกับกลยุทธ ๒       จุดเน้นที่  ๔   
สอดคล้องกับมาตรฐาน ร.ร. ที่       ๑  
............................................................................................................................................................................ 
๑. หลักการและเหตุผล  
 โรงเรียนบ้านทับกี่ ได้รับจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันให้กับนักเรียนท่ีมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  
และนักเรียนยังขาดแคลนอาหารกลางวัน   ซึ่งยังไม่เพียงพอเพราะราคาอาหารมีราคาท่ีสูงขึ้น   ดังนั้นโรงเรียนจึงต้อง
ส่งเสริมโครงการเกษตรยั่งยืนเพื่ออาหารกลางวันเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนการสอน  และยัง
ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ในการท ามาเล้ียงชีพได้ และยังได้วัตถุดิบในการประกอบอาหาร
กลางวันได้เพียงพอ 
๒. วัตถุประสงค์ 
       ๒.๑  ผลลัพธ์ ( Outcomes ) 
               เพื่อให้ผู้เรียนน าองค์ความรู้การปลูกพืชผักสวนครัวชนิดต่างๆ     การเล้ียงสัตว์   การเพาะเห็ด  ไป
ปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจ าวัน     และสามารถน าไปประกอบเป็นอาชีพในท้องถิ่นได้ 
       ๒.๒  ผลผลิต ( Outputs ) 
                ๑.   เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปลูกพืชผักสวนครัวทุกชนิดได้ 
                ๒.  เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติได้จริง  และสามารถน าไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้ 
                ๓.  เพื่อน าผลผลิตสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน และท่ีเหลือจ าหน่ายเป็นทุนหมุนเวียนได้ 
๓.  เป้าหมาย 
          ๓.๑  เชิงปริมาณ  
                  ๑. ผู้เรียนต้ังแต่ช้ัน ป. ๑  –  ม.๓  จ านวน    ๑๗๐ คน  ได้ร่วมกิจกรรมทุกคน 
    ๒. นักเรียน ครู  กรรมการสถานศึกษา   ร้อยละ   ๘๐  มีความพึงพอใจ 
          ๓.๒  เชิงคุณภาพ    
                         ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปลูกพืชผักสวนครัว  สามารถน าไปประกอบอาชีพ  
ในท้องถิ่นได้  ตลอดจนน าผลผลิตสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน และท่ีเหลือจ าหน่ายเป็นทุนหมุนเวียน            



 
 

๔. กิจกรรมและการด าเนินการ 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

๑ เสนอโครงการเพื่อขอการอนุมัติ (P) พ.ค.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 
 

๒ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 
๓ ด าเนินโครงการ (D) 

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

 
ตลอดปีการศึกษา 

ร.ร.บ้านทับกี่ 
 

 
นางสมลักษณ์ วิบูลย์ค า 

น.ส.พิชญ์มณฑ์  สีหะวงศ์ 
นายณภัทร  มีช านาญ 
นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 
นายณภัทร มีช านาญ 

น.ส.ภัทรนิชา  แก้วเสน 
นายสักรินทร์ แปงใจ 

นายนิธวัฒน์ ค าทะเนตร 
นายพิเชษฐ์ วิบูลย์ค า 

น.ส.จุฑาเพชร  ศัลยพงษ์ 
นายพิเชษฐ์ วิบูลย์ค า 

นายนิธวัฒน์ ค าทะเนตร 
นายอภิเชษฐ์ ป้านภูมิ 
คณะครูทุกคนตามฐาน 

๔ ประเมินและติดตามผล (C) มี.ค.๖๔  นางสมลักษณ์ วิบูลย์ค า 
๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข(A) มี.ค.๖๔  นางสมลักษณ์ วิบูลย์ค า 

 
๕.  งบประมาณท่ีใช้     เงินอุดหนุนรายหัว ๗,๘๐๐ บาท เงินอุดหนุนจาก อบต.อิปุ่ม   ๑๐,๐๐๐   บาทเงินทุน
หมุนเวียนอาหารกลางวัน    ๑๒๘,๐๐๐   บาท รวมทั้งส้ิน   ๑๓๗,๐๐๐   บาท    รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   
“สามารถถัวจ่ายได้” 
 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
ค่าวัสดุ อื่นๆ ค่าวัสดุ อื่นๆ 

-กิจกรรมตัดผมชาย 
-กิจกรรมแต่งผมและเสริมสวย 
-กิจกรรมการเล้ียงปลาดุก 
-กิจกรรมการเล้ียงกบ  
-กิจกรรมการเล้ียงไก่พันธุไ์ข่  
-กิจกรรมการเพาะเห็ด 
-กิจกรรมงานประดิษฐ์/งานช่าง 
-กิจกรรมเล้ียงไก่พันธุ์เนื้อ 
-กิจกรรมหมูป่า 
-กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแทรกในบทเรียน 

๕,๐๐๐ 
- 

๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๖๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
- 
 
- 

 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 

รวมทั้งส้ิน ๑๐๐,๐๐๐ - - -  
๖.   การประเมินผล 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต ( Outputs ) 
๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ปลูกพืชผักสวนครัว และ 
    น าไปประกอบเป็นอาชีพในท้องถิ่นได้               
๒. ได้ผลผลิตท่ีใช้เป็นอาหารร้อยละ ๘๐ และผลผลิต      
      ไว้จ าหน่ายร้อยละ ๒๐ 
ผลลัพธ์ ( Outcomes ) 
ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ น าองค์ความรู้การปลูกพืชผักสวนครัว
ชนิดต่างๆไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจ าวัน  และสามารถ
น าไปประกอบเป็นอาชีพในท้องถิ่นได้ 

 
๑.  สังเกต 
 
๒.  ดูผลงาน 
 
 
    ส ารวจ / 
    สอบถาม 
  

 
๑. แบบสังเกต 
 
๒. แบบประเมินผลการ 
      ปฏิบัติงาน 
 
 
     แบบส ารวจ /  
     แบบสอบถาม 

 
 
 
 ๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                          

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ปลูกพืชผักสวนครัว และ    น าไปประกอบเป็นอาชีพในท้องถิ่นได้               
๒. ได้ผลผลิตท่ีใช้เป็นอาหารร้อยละ ๘๐ และผลผลิตไว้จ าหน่ายร้อยละ ๒๐ 

 ๓.ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ น าองค์ความรู้การปลูกพืชผักสวนครัวชนิดต่างๆไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจ าวัน  
และสามารถน าไปประกอบเป็นอาชีพในท้องถิ่นได้ 



 
 

 

ลงช่ือ.............................................ผู้เสนอโครงการ    ลงช่ือ.............................................ผู้เสนอโครงการ         
     ( นายพิเชษฐ์   วิบูลย์ค า)                                     (นายสักรินทร์  แปงใจ)                      
    ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านทับกี่                              ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
ลงช่ือ.............................................ผู้เสนอโครงการ        ลงช่ือ.............................................ผู้เสนอโครงการ 
        (นางสาวพิชญ์มณฑ์  สีหะวงศ์)    (นางสาวมยุรี  เหมสุทธิ) 
       ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านทับกี่  ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 ลงช่ือ.............................................ผู้เสนอโครงการ        ลงช่ือ.........................................ผู้เสนอโครงการ 
       (นายนิธวัฒน์  ค าทะเนตร)                                     (นายณภัทร  มีช านาญ) 
      ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านทับกี่                                ครูโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 

ลงช่ือ.............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            (นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 
                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ   ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้
แผนงาน  บริหารท่ัวไป  /งานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวรัชธิดา  สุโพธิ์ขันธ 
ลักษณะ โครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     โรงเรียนบ้านทับก่ี 
สอดคล้องกับกลยุทธ จุดเน้น    ที่  ๓    
สอดคล้องกับมาตรฐาน ร.ร. ที่      ๑ 
…….…………………………………………………………………………………………………………. 
๑. หลักการและเหตุผล 
 จากนโยบายการปรับเวลาเรียนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ลดช่ัวโมงเรียนของเด็กลง โดย
เรียนภาควิชาการในสาระหลักเพียงแค่เวลา ๑๔ นาฬิกา จากนั้นให้เด็กท ากิจกรรมนอกห้องเรียน เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในทุกด้าน ในรูปแบบของกิจกรรมเสริมหลักสูตร และการเรียนรู้แบบบูรณาการ มีประเด็นซึ่งควรแก่
การอธิบาย แนวปฏิบัติ เพื่อสาธารณชนรับทราบ ดังนี ้
การปรับเวลาเรียน ให้เรียนสาระการเรียนรู้หลักเพียงแค่ ๑๔ นาฬิกา ไม่ได้มีความประสงค์ให้ยุติการเรียนการสอน 
แล้วนักเรียนกลับบ้านแต่เป็นเพียงการสอนวิชาหลัก เช่น ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
สังคมศึกษา ในช่วงเช้าจนถึง ๑๔ นาฬิกา และหลังจากนั้นจะเป็นการเรียนรูน้อกห้องเรียนได้แก่ การเรียนกลุ่มสาระ ท่ี
เหลือ คือ สุขศึกษาและพลศึกษา การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี และวิชาศิลปะและนาฎศิลป์ ซึ่งเป็นการเรียนรู้
แบบบูรณาการและกิจกรรมกลุ่ม อันจะท าให้เด็กลดความเคร่งเครียด จากการเรียนเนื้อหามาเป็นกิจกรรมท่ี
สนุกสนาน รวมทั้งเสริมสร้างทักษะทุกด้าน คือ  ด้านสติปัญญา (Head) ด้านทัศนคติ (Heart) ด้านเรียนรู้และปฏิบัติ
จริง (Hands) และด้านสุขภาพ (Health) 

การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นกรอบวิสัยทัศน์ ด้านการศึกษา เพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมเข้าสู่ การเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี ๒๑ ของไทยนั้น สอดคล้องกับของหลายประเทศท่ีเป็นผู้น าด้านการศึกษาของโลก ท่ี เห็นพ้องกนักับ
แนวคิดส าคัญในศตวรรษท่ี ๒๑ เรื่องของจิตส านึกต่อโลก ความรู้พื้นฐานการประกอบ สัมมาอาชีพ ความรู้พื้นฐานด้าน
พลเมือง สุขภาพ และส่ิงแวดล้อม และทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑๑ อันได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
ทักษะด้านสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี ทักษะการท างาน ทักษะ ชีวิตท่ีใช้ได้จริง (กับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน รัฐ 
และประเทศชาติ) 

๒. วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อขับเคล่ือนการน าหลักสูตรสถานศึกษา ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักการ ของ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
๒. เพื่อให้สามารถบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มี คุณภาพตามมาตรฐาน

การเรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตาม ความสนใจและถนัดของนักเรียน
แต่ละบุคคล  



 
 

๓. เพื่อให้บริหารจัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้อย่างเหมาะสม ท้ังด้าน
วิชาการ ด้านปฏิบัติ นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจและถนัดของแต่ละบุคคล  

๔. เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนา ตนเองตาม
ความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้  

๕. เพื่อให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัด การศึกษาของ
โรงเรียนและมีส่วนรว่มในการจัดการศึกษา 
 
 ๓. เป้าหมาย 

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

๔. การด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ 

๑ เสนอโครงการเพื่อขอการอนุมัติ (P) พ.ค.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ น.ส.รัชธิดา  สุโพธิ์ขันธ 
๒ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ น.ส.รัชธิดา  สุโพธิ์ขันธ 
๓ ด าเนินโครงการ (D) 

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

พ.ค.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ น.ส.รัชธิดา  สุโพธิ์ขันธ 
ครูทุกคน 

๔ ประเมินและติดตามผล (C) มี.ค.๖๔ ร.ร.บ้านทับกี่ น.ส.รัชธิดา  สุโพธิ์ขันธ 
๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข(A) มี.ค.๖๔ ร.ร.บ้านทับกี่ น.ส.รัชธิดา  สุโพธิ์ขันธ 

  
 

๑.  โครงการสนับสนุนจากเงินอุดหนุน       จ านวน  ๑๐,๐๐๐   บาท  

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจ าแนกตาม 
หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
๑)กิจกรรมงานอาชีพ ๒,๐๐๐    
๒) กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรม ๒,๐๐๐    
๓) กิจกรรมกีฬา ๒,๐๐๐    



 
 

๔) กิจกรรมลูกเสือ ๒,๐๐๐    
๕) กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม ๒,๐๐๐    

รวม ๑๐,๐๐๐ ถัวจ่ายทุกรายการ 
๖.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

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

๑.ตรวจสอบ 
๒.การเก็บรวบรวมหลักฐาน 
๓.สรุปรายงาน 

๑.แบบส ารวจรายการ 
๒.แบบบันทึกการใช้ 
๓.  แบบสอบถามความ
คิดเห็น 

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

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

ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 

 (ลงช่ือ)                         ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ  การบริหารการเงินและบัญชีและพัสดุ ในโรงเรียน 
แผนงาน  การบริหารงานงบประมาณ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านทับก่ี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอัญชลี  แก้วย้อย,  นายอภิเชษฐ์   ปา้นภูมิ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
สอดคล้องกับกลยุทธ จุดเน้น    ที่   
สอดคล้องกับมาตรฐาน ร.ร. ที่     ๒ 
................................................................................................................................................................................ 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีทางราชการมีนโยบายในการน าการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ในหน่วยงานราชการทุก
แห่ง   มีการปรับเปล่ียนระบบการเงินและบัญชีในหน่วยงานแบบใหม่มาใช้   จึงจ าเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจ
เพื่อให้สามารถปรับปรุงระบบการบริหารการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว 
 การปรับปรุงระบบบริหารงานการเงนิและบัญชีในโรงเรียน โดยน าโปรแกรมอัจฉริยะมาใช้  จะท าให้โรงเรียน
สามารถด าเนินการบริหารงานการเงิน  บัญชี  และพัสดุ   อันได้แก่ทะเบียนบัญชีคุมเงิน   การเบิกจ่ายเงิน  การจัดซื้อ
จัดจ้าง  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส  และตรวจสอบได้ จึงได้ท าโครงการนี้ขึ้นมา 
๒.  วัตถุประสงค์   
 ๒.๑  ระบบการบริหารการเงินและบัญชีโรงเรียนเรียบร้อย  ถูกต้องตามระเบียบ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
 ๒.๒  โรงเรียนได้รับการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารการเงินและบัญชีตามระบบใหม่ 
๓.  เป้าหมาย 
 ๑.โรงเรียนมรีะบบการบริหารการเงินและบัญชีตามระบบใหม่  ท่ีถูกต้องเรียบร้อย  โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดย
ใช้โปรแกรมอัจฉริยะ ตลอดการศึกษา  ๒๕๕๙  ๑๐๐% 
 ๒.นักเรียน ครู  กรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครองนักเรียน  ร้อยละ  ๘๐  มีความพึงพอใจ 
๔. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ 
๑ เสนอโครงการเพื่อขอการอนุมัติ (P) พ.ค.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ นางอัญชลี   แก้วย้อย 
๒ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ นางอัญชลี   แก้วย้อย 
๓ ด าเนินโครงการ (D) 

-กิจกรรมการพัฒนา จนท.การเงินพัสดุ 
-กิจกรรมจัดท าบัญชีตามโปรแกรม
อัจฉริยะ 

 
มิ.ย.๖๓ 

ตลอดปีงบประมาณ 

ร.ร.บ้านทับกี่ 
 

นางอัญชลี   แก้วย้อย 
นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ 

๔ ประเมินและติดตามผล (C) มี.ค.๖๔  นางอัญชลี   แก้วย้อย 
๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข(A) มี.ค.๖๔  นางอัญชลี   แก้วย้อย 

 



 
 

๕. งบประมาณ     งบประมาณจากเงินอุดหนุน จ านวน     ๘,๐๐๐    บาท 
 กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
๑.   ค่าวัสดุ   แฟ้มเอกสาร  ๓,๐๐๐   ๓,๐๐๐ 
๒.ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๕,๐๐๐   ๕,๐๐๐ 

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

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดผลประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
โรงเรียนได้รับการพัฒนาปรับปรุงระบบบริหาร
การเงินและบัญชี  ตามระบบใหม่ ท่ีเรียบร้อย  
ถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

๑. สังเกต 

๒. สอบถาม 

๓. ประเมินเอกสารผลงาน 

๑. แบบบันทึกผลการ
ปฏิบัติงาน 

๒. แบบสอบถาม 

๓. แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

 
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนมีระบบการบริหารการเงินและบัญชีตามระบบการเงินท่ีถูกต้อง  เรียบร้อย  ถูกระเบียบ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ ตลอดปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 

(ลงช่ือ)    ผู้เสนอโครงการ 
(นางอัญชลี   แก้วย้อย) 

ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 

(ลงช่ือ)    ผู้เสนอโครงการ 
(นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ) 

ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 

(ลงช่ือ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 
 
 



 
 

โครงการ  ระดมทุนพัฒนาการศึกษา 
แผนงาน  การบริหารงานงบประมาณ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านทับก่ี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศฤงคาร   หล้ากันหา,นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค าล,นางอัญชลี  แก้วย้อย 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
สอดคล้องกับกลยุทธ จุดเน้น    ที่   ๕     
สอดคล้องกับมาตรฐาน ร.ร. ที่      ๒ 
................................................................................................................................................................................ 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันโรงเรียนบ้านทับกี่ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  มี
ภาระท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆและโรงเรียนสามารถระดมทุนจากองค์การเอกชนและผู้
มีจิตศรัทธาท่ัวไปเพื่อพัฒนาการศึกษา  อีกท้ังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด 8 มาตรา ๕8 
(๑)-(๒) ว่าด้วยทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ 
การเงินและทรัพย์สิน ท้ังจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล  และครอบครัวและสังคมอื่นๆ 
 ดังนั้นโรงเรียนบ้านทับกี่   โดยคณะครู กรรมการสถานศึกษา ผู้น า ผู้ปกครอง ได้ตระหนักถึงความส าคัญของ
การพัฒนาการศึกษาของบุตรหลาน  จึงได้มีมติด าเนินการจัดท าโครงการนี้ขึ้นมา 
๒.  วัตถุประสงค์   
 ๑.เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน  อาคารประกอบ  ภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้เหมาะแก่การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 
 ๒.เพื่อปรับปรุงห้องประชุม /ห้องตามรอยพ่อ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓.เพื่อปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์  ระบบอินเตอร์เน็ต  และจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ 
 ๔.เพื่อปรับปรุงป้ายและรั้วหน้าโรงเรียนให้สวยงาม 
๓.  เป้าหมาย 

๑.ระดมทุนจากองค์กร  บุคคล  ศิษย์เก่าให้ได้เงินงบประมาณ ไม่น้อยกว่า จ านวน ๑๐๐,๐๐๐    บาท 
 ๒.นักเรียน ครู  กรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครองนักเรียน  ร้อยละ  ๘๐  มีความพึงพอใจ 
๔. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ 
๑ เสนอโครงการเพื่อขอการอนุมัติ (P) พ.ค.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ นายศฤงคาร หล้ากันหา 
๒ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ นายศฤงคาร  หล้ากันหา 
๓ ด าเนินโครงการ (D) 

-ประสานศิษย์เก่า องค์กร  ชุมชน 
-จัดกิจกรรมต้อนรับ 

มิ.ย.๖๓ 
พฤศจิกายน ๖๓ 

๓๑ ธ.ค.๖๓ 

ร.ร.บ้านทับกี่ 
 

นายศฤงคาร  หล้ากันหา 
นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 
นางอัญชลี   แก้วย้อย 

๔ ประเมินและติดตามผล (C) มี.ค.๖๔  นายศฤงคาร  หล้ากันหา 



 
 

๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข(A) มี.ค.๖๔  นายศฤงคาร  หล้ากันหา 
๕. งบประมาณ    งบประมาณจากเงินอุดหนุน จ านวน  -      บาท เงินบริจาค  -     บาท รวม   -     บาท 

 กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ท่ีใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

๑.   ค่าวัสดุ    -    
๒.อาหาร -    

รวม - ****ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
๖.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดผลประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
๑.ระดมทุนจากองค์กร  บุคคล  ศิษย์เก่าให้ได้
เงินงบประมาณ ไม่น้อยกว่า จ านวน  ๕๐,๐๐๐     
บาท 
๒.นักเรียน ครู  กรรมการสถานศึกษา  
ผู้ปกครองนักเรียน  ร้อยละ  ๘๐  มีความพึง
พอใจ 

สังเกต 
สอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

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

(ลงช่ือ)    ผู้เสนอโครงการ 
                                               (นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า) 
                                            ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านทับกี่ 

 
(ลงช่ือ)    ผู้อนุมัติโครงการ 

                                             (นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 
                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 



 
 

โครงการ  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
แผนงาน  การบริหารงานบุคคล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านทับก่ี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศฤงคาร   หล้ากันหา , นายพิเชษฐ์    วิบูลย์ค า 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
สอดคล้องกับกลยุทธ จุดเน้น    ที่  ๔ 
สอดคล้องกับมาตรฐาน ร.ร. ที่      ๒ 
................................................................................................................................................................................. 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา   เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒   และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  ๒ ) พ.ศ.  ๒๕๔๕  เนื่องจากครูและบุคลากรใน
โรงเรียนเป็นผู้ท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน   จึงจ าเป็นต้องพัฒนาให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถมี
ประสบการณ์ท่ีดี  เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับนักเรียนและมีประสิทธิภาพ 
 การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน  ท าให้บุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาแล้ว  มีความรู้  ทักษะและเทคนิควิธีการ  
ตลอดจนมีความสามารถในการใช้ส่ือและเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี  คุณภาพ  คือ  
มีคุณธรรม  น าความรู้และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  บุคลากรทุกคนได้รับการอบรมสัมมนา  ประชุมปฏิบัติการ  ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้   และมี
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ 
 ๒.๒  ครูทุกคนมีความรู้  ทักษะ  และเทคนิควิธีการตลอดจนมีความสามารถในการใช้ส่ือเทคโนโลยีการจัด
กิจกรรมการเรียนรูไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๓.  เพื่อพัฒนาสร้างลักษณะท่ีพึงประสงค์แก่หัวหน้าสถานศึกษา ครูอาจารย์และนักการภารโรง 
 ๒.๔.  เพื่อสร้างสรรค์ให้บุคคล บุคลากรในโรงเรียน พฤติกรรมเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียนและชุมชน 
๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑. บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้   ทักษะ  และเทคนิควิธีการ  ตลอดจนมีความรู้
ความสามารถในการใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   ให้ผู้เรียนมีคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอด
ปีการศึกษา  และปีการศึกษา  ๒๕๖๓    ครบ ๑๐๐%  
 ๓.๒.  บุคลากรทุกคนได้เข้ารับการอบรม อย่างปีละ ๒๐    ช่ัวโมง 
 ๓.๓ ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมประชุมประจ าเดือนอย่างน้อยเดือนละ ๑  ครั้ง 
 ๓.๓  ครู และบุคลากรทางการศึกษา  ร้อยละ  ๘๐  มีความพึงพอใจ 
 
 



 
 

๔. กิจกรรมและการด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ 
๑ เสนอโครงการเพื่อขอการอนุมัติ (P) พ.ค.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ นายศฤงคาร หล้ากันหา 
๒ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ นายศฤงคาร  หล้ากันหา 
๓ ด าเนินโครงการ (D) 

-จัดและส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการ
อบรมสัมมนา 
-จัดและส่งเสริมให้บุคลากรเข้าประชุม
ปฏิบัติการ 
-จัดศึกษาดูงานโรงเรียนตัวอย่าง 
-กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
-กิจกรรมประชุมประจ าเดือน  

มิ.ย.๖๓ 
พฤศจิกายน ๖๓ 
ตลอดปีการศึกษา 

๖๓ 

ร.ร.บ้านทับกี่ 
 

นายศฤงคาร  หล้ากันหา 
 

๔ ประเมินและติดตามผล (C) มี.ค.๖๔  นายศฤงคาร  หล้ากันหา 
๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข(A) มี.ค.๖๔  นายศฤงคาร  หล้ากันหา 

 
๕. งบประมาณ จ านวน   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 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 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 

 
 



 
 

๗.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้   ทักษะ  และเทคนิควิธีการ  ตลอดจนมีความรู้ความสามารถในการใช้
ส่ือเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   ให้ผู้เรียนมีคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 

(ลงช่ือ)………………………………ผู้เสนอโครงการ    (ลงช่ือ)………………………………ผู้เสนอโครงการ 
              (นายศฤงคาร   หล้ากันหา)       (นายพิเชษฐ์   วิบูลย์ค า) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี ่      ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 

(ลงช่ือ)           ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

โครงการ                     อาหารกลางวัน 
แผนงาน                     กิจการนักเรียน 
กลุ่มงาน                     บริหารท่ัวไป 
สนองกลยุทธ์ที่              ๕. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชากร ชุมชน          
                                ภาคเอกชนและท้องถ่ินในการจัดการ 
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด        มาตรฐานที่ ๑  ข้อ ๑.๒ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางสมลักษณ์ วิบูลย์ค า,นางอัญชลี แก้วย้อย                                               
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     โรงเรียนบ้านทับก่ี  
ลักษณะโครงการ           โครงการต่อเนื่อง          
ระยะด าเนินการ            ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 
๑.หลักการและเหตุผล 

โครงการอาหารกลางวันเป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ท่ีต้องการจะให้เด็กนักเรียนในระดับประถมศึกษา
รับประทานอาหาร ท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการถูกหลักอนามัยเพียงพอ โดยเฉพาะนักเรียนท่ีอยู่ในภาวะขาดสารอาหาร  เพื่อ
เกื้อหนุนและส่งเสริมขบวนการจัดการเรียนการสอน  ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ในความเป็นจริงโรงเรียนบ้านทับกี่ ก็ได้จัดด าเนินการ  เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบาย และเพื่อให้การด าเนินโครงการ
ดังกล่าวมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงต้องวางแผนโครงการ สนับสนุนและขบวนการต่างๆให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
๒.วัตถุประสงค์ 
                   ๑ .  เพื่อให้นักเรียนท่ีมีภาวะขาดสารอาหาร ได้รับประทานอาหารกลางวันท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ 
                   ๒ .  เพื่อให้นักเรียนท้ังในระดับอนุบาล และประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้รับประทานอาหารกลาง 
   ครบทุกคน  ทุกวันท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ 
                   ๓ .  เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชน และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
                   ๔ .  เพื่อสนับสนุนโครงการและด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ      
 ๓. เป้าหมาย 

๑.นักเรียนท้ังในระดับอนุบาล และประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้รับประทานอาหารกลางวัน 
   ท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ   ๑๐๐%   
                   ๒ .  ด าเนินการให้นักเรียนท่ีมีภาวะขาดสารอาหารในระดับประถม ฯ และอนุบาลให้ได้รับประทาน  
                          อาหาร(เสริม)ท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการในตอนกลางวัน ร้อยละ ๑๐๐ ต่อภาคเรียน 
                   ๓ .  ชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ต่อภาคเรียน 
                   ๔ .  จัดท าโครงการสนับสนุนเพื่อให้โครงการมีความสมบูรณ์  มีความสะดวกปลอดภัยในการประกอบ                            
                         กิจกรรมและบางโครงการช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และให้นักเรียนมีส่วนร่วมด้วย ในโครงการดังนี้ 

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



 
 

                       ประสิทธิภาพ และเป็นปัจจุบันตลอดปีการศึกษา     
  ๔.ทรัพยากรที่ต้องการ       

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

๕.กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ    
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ 
๑ เสนอโครงการเพื่อขอการอนุมัติ (P) พ.ค.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ นางสมลักษณ์   วิบูลย์

ค า 
๒ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ นางสมลักษณ์   วิบูลย์

ค า 
๓ ด าเนินโครงการ (D) 

-กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
ภาคเรียนท่ี  ๑  ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
-ระดับ อนุบาล – ประถมศึกษาปีท่ี๖ 
-ระดับมัธยมปีท่ี ๑ – ๓(งบบริจาคและ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ม.ต้น) 
ภาคเรียนท่ี  ๒  ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 

มิ.ย.๖๓ 
 

พ.ค. – ต.ค.๖๓ 
พ.ย.๖๓-มี.ค.๖๔ 

ร.ร.บ้านทับกี่ 
 

นางสมลักษณ์   วิบูลย์
ค า 
นางอัญชลี  แก้วย้อย 
 

๔ ประเมินและติดตามผล (C) มี.ค.๖๔  นางสมลักษณ์   วิบูลย์
ค า 

๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข(A) มี.ค.๖๔  นางสมลักษณ์   วิบูลย์
ค า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๕. งบประมาณ     
เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ระดับ อนุบาล – ป.๖  จ านวน  ๑๑๓  คน จาก  อบต.อิปุ่ม ภาคเรียนท่ี 

๑/๖๓ จ านวน   ๒๒๖,๐๐๐   บาท ภาคเรียนท่ี ๒/๖๓ จ านวน   ๒๒๖,๐๐๐   บาท  มัธยมศึกษา  ๑๑๐  คน  เงิน
บริจาค  ๒๘๖,๐๐๐   บาท เงินบริจาคค่าแม่บ้าน  ๑๑๑,๕๐๐    บาท   เงินปัจจัยพื้นฐานและอุดหนุน  ๖๐,๐๐๐   
บาท  รวมทั้งส้ิน   ๙๐๙,๕๐๐   บาท 

กิจกรรม งบประมาณ รวมเงิน 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช ้
จ่าย 

ค่าวัสดุ อื่นๆ 

๑.อุปกรณ์  เครื่องครัว         
 
งบฯอุดหนุน 
อบต. 
งบฯบริจาค/
ปัจจัยพื้นฐาน 

๒.จัดท าอาหาร   
อนุบาล – ประถมศึกษาปีท่ี๖   ๑๑๓ คน 
ระดับมัธยม   ๑๑๐   คน(บริจาค) 
เงินสมทบปัจจัยพื้นฐานและเงินอุหนุน 
๓.เงินบริจาค(ค่าแม่บ้าน) 

 
 
 
 

๑๑๑,๕๐๐ 

  
๔๕๒,๐๐๐ 
๒๘๖,๐๐๐ 
๖๐,๐๐๐ 

 

  
๔๕๒,๐๐๐ 
๒๘๖,๐๐๐ 
๖๐,๐๐๐ 

๑๑๑,๕๐๐ 
รวมเงิน ๑๑๑,๕๐๐  ๘๐๒,๐๐๐  ๙๑๓,๕๐๐ 

 
๖.การวัดผล ติดตามและประเมินผล 
 
ท่ี 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ         
วิธีการวัด 

เคร่ืองมือที่ใช้วัดผล 

๑ นักเรียนโรงเรียนบ้านทับกี่ได้รับประทานอาหาร  
ร้อยละ๑๐๐ 

   สังเกต,  สอบถาม           แบบส ารวจ 

๒ นักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษามีน้ าหนัก  
ส่วนสูงตามเกณฑ์   ร้อยละ ๙๘ 

  ส ารวจ, สัมภาษณ์ แบบบันทึกช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง 

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  วิบูลย์ค า) 
                                           ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 

(ลงช่ือ)                               ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายศฤงคาร  หล้ากันหา ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                    



 
 

งาน/โครงการ   โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและพัฒนางานอนามัยในโรงเรียน 
แผนงาน   บริหารท่ัวไป กลุ่มงานอนามัยโรงเรียน 
ลักษณะงาน/โครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หัวหน้างาน   นางณภัทร   สุเทียนทอง,นางสาวพิชญมณฑ์  สีหะวงศ์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านทับก่ี 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
สอดคล้องกับกลยุทธ    ๓   จุดเน้น    ที่  ๒    
สอดคล้องกับมาตรฐาน ร.ร. ที่      ๑  ข้อ ๑.๒ 
 
๑.หลักการและเหตุผล 
 ตามสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนประถมศึกษา โดยท่ัวไปการด าเนินชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย ไม่มี
ระเบียบแบบแผนขาดการรักษาความสะอาด ความปลอดภัยจากโรค ต่าง ๆ ผู้ปกครองนักเรียนขาดความรู้ ความเอา
ใจใส่ จึงเห็นว่าเด็ก ๆ จะถูกปล่อยปะละเลยในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก โรงเรียนได้เล็งเห็นและให้ความส าคัญในด้านนี้เป็น
อย่างมาก จึงได้แนะน าและให้ความรู้โดยเน้นการปฏิบัติจริง จึงได้ด าเนินโครงการนี้ขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจาก
บุคลากรหลาย ๆ ฝ่าย เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์และมีอนามัยในช่องปาก ผิวหนัง เล็บ เท้า ร่างกาย 
เส้ือผ้า  และการดูแลในการรับประทานอาหารจึงได้เกิดโครงการนี้ขึ้นมา 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  จัดและปรับปรุงห้องพยาบาลให้ถูกสุขลักษณะ 
 ๒.๒  เพื่อปรับปรุงพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของครูบุคลากรและนักเรียน 
 ๓.๓  ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่นักเรียน  บุคลากรในโรงเรียน เช่นการตรวจสุขภาพ การปฐมพยาบาล  
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 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ 
๑ เสนอโครงการเพื่อขอการอนุมัติ (P) พ.ค.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ นางณภัทร สุเทียนทอง 
๒ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ นางณภัทร สุเทียนทอง 
๓ ด าเนินโครงการ (D) 

-ซื้อยาเวชภัณฑ์ 
-ค่าพาหนะน านักเรียนไป
สถานพยาบาล 
-รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
-ปรับปรุงห้องพยาบาลให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น/ครุภัณฑ์ ตู้ยา 
 

มิ.ย.๖๓ 
 

พ.ค. – ต.ค.๖๓ 
พ.ย.๖๓-มี.ค.๖๔ 

ร.ร.บ้านทับกี่ 
 

นางณภัทร สุเทียนทอง 
นางสาวพิชญมณฑ์  
สีหะวงศ์                               

 

๔ ประเมินและติดตามผล (C) มี.ค.๖๔  นางณภัทร สุเทียนทอง 
๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข(A) มี.ค.๖๔  นางณภัทร สุเทียนทอง 

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

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

ค่าเวชภัณฑ์ยา 
ค่าน านักเรียนไปสถานพยาบาล 
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรค 
กิจกรรมปรับปรุงห้องพยาบาล/ครุภัณฑ์ 

๓,๐๐๐ 
 
 
 

  
 
 
 

๓,๐๐๐ 
 
 
 
 

รวม ๓,๐๐๐ สามารถถัวจ่ายได้ 
 
 
 
 
 
 



 
 

๖.  การวัดและการประเมินผล 
 
ตัวบ่งช้ีสภาพความส าเร็จ 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 รวมทั้งรู้จักการดูแลรักษาฟันท่ีถูกต้องและแปรงฟันท่ีถูกวิธี 
 

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 
(นางณภัทร   สุเทียนทอง) 

ครู  คศ.๓ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวพิชญมณฑ์  สีหะวงศ์) 
ครู ค.ศ.๑โรงเรียนบ้านทับกี่ 

 
ลงช่ือ                  ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ            ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน - เยี่ยมบ้านนักเรียน – 
   นักเรียนพักนอน ปัจจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน  
แผนงาน                บริหารท่ัวไป 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านทับก่ี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                   นางสาวรัชธิดา สุโพธิ์ขันธ,นายนธิวัฒน์ ค าทะเนตร 
                                            นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ,นางณภัทร สุเทียนทอง 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

กลยุทธ      ๓   จุดเน้น  ที่   ๖ 
สอดคล้องกับมาตรฐาน ร.ร. ที่      ๑,๒ 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกิจกรรมท่ีรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีการคัดกรองนักเรียน ให้
ค าปรึกษา  การเย่ียมบ้านนักเรียน – ผู้ปกครอง  นับว่าเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งในการติดตามพฤติกรรมของนักเรียน  
เพื่อช่วยพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถเต็มตามวัยและเต็มตามศักยภาพ และยังเป็นการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นระหว่างคณะครู – ผู้ปกครองนักเรียน  เพื่อให้ทราบปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน เพื่อจะได้ร่วมกันช่วยเหลือและ
หาทางแก้ไขปัญหาได้ทันเหตุการณ์  ท าให้นักเรียนต้ังใจและมีสมาธิในการศึกษาหาความรู้  ปัจจัยพื้นฐานเป็นกิจกรรม
ท่ีเน้นให้ความช่วยเหลือนักเรียนท่ีขาดแคลนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตลอด
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๒. วัตถุประสงค์ 
       ๒.๑  ผลลัพธ์ ( Outcomes ) 
 ๑. เพื่อให้ผู้ปกครองทราบพฤติกรรมและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของนักเรียน 
 ๒. เพื่อช่วยและหาทางแก้ไขนักเรียนท่ีมีปัญหาในด้านต่าง ๆ ได้ทันเหตุการณ์ 
 ๓. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้  ความสามารถเต็มตามวัยและเต็มตามศักยภาพ 
 ๔. เพื่อให้คณะครูและผู้ปกครองมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  ร่วมมือกันช่วยเหลือและแก้ไขปัญหานักเรียน
ให้เป็นคนดีมีคุณภาพ  ตลอดจนร่วมกันพัฒนาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้า 
 ๕.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักนกัเรียนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
       ๒.๒  ผลผลิต ( Outputs ) 
                ๑. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้   ความสามารถ  เต็มตามวัย  และเต็มตามศักยภาพ   
                ๒.  คณะครูและผู้ปกครองนักเรียนมคีวามสัมพันธ์อันดีต่อกัน  ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาต่างเพื่อให้นักเรียน

เป็นคนดี 
๓.  เป้าหมาย 
          ๓.๑  เชิงปริมาณ  
                  ๑.ครูโรงเรียนบ้านทับกี่เยี่ยมบ้านนักเรียน ต้ังแต่อนุบาล ๑– ม.๓   ให้ได้ร้อยละ ๑๐๐ 



 
 

          ๒.  นักเรียน ระดับอนุบาล ๑ – มัธยมศึกษาตอนต้น  ร้อยละ  ๑๐๐  อยู่ในระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
          ๓. นักเรียนพักนอนร้อยละ  ๑๐๐  มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี  
          ๔. นักเรียน  ครู กรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง ร้อยละ  ๘๐  มีความพึงพอใจ 

         ๓.๒  เชิงคุณภาพ    
                         ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ    
๔. กิจกรรมและการด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ 
๑ เสนอโครงการเพื่อขอการอนุมัติ (P) พ.ค.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ นางสาวรัชธิดา สุโพธิ์ขันธ 
๒ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ นางสาวรัชธิดา สุโพธิ์ขันธ 
๓ ด าเนินโครงการ (D) 

-คัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล 
-วิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล 
-ให้ค าปรึกษา  ออกเย่ียมบ้าน 
-การส่งต่อ 
-ให้ความช่วยเหลือนักเรียนยากจน 
-ปรับปรุงบ้านพักนักเรียนให้มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 
-ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับ
นักเรียนพักนอนและท่ีสนใจ 
-ให้ความช่วยเหลือ/นักเรียนทุน 

มิ.ย.๖๓ 
 

พ.ค. – ต.ค.๖๓ 
พ.ย.๖๒๓มี.ค.๖๔ 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
เม.ย.๖๓-มี.ค.๖๔ 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 

ร.ร.บ้านทับกี่ 
 

นางสาวรัชธิดา สุโพธิ์ขันธ
ครูประจ าช้ัน 
ครูประจ าช้ัน 
ครูประจ าช้ัน 
ครูประจ าช้ัน 
ครูประจ าช้ัน 

นางสาวรัชธิดา สุโพธิ์ขันธ 
นายอภิเชษฐ์ ป้านภูมิ 

นายนิธวัฒน์ ค าทะเนตร 
นางณภัทร สุเทียนทอง 

๔ ประเมินและติดตามผล (C) มี.ค.๖๔  นายนิธวัฒน์ ค าทะเนตร 
๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข(A) มี.ค.๖๔  นายนิธวัฒน์ ค าทะเนตร 

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 

๘,๐๐๐    ๘,๐๐๐ พักนอน 

รวมเงิน ๒๐๒,๐๐๐    ๒๐๒,๐๐๐  



 
 

๖.   การวัดและประเมินผล 
 ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

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

แบบบันทึกการ
เย่ียมบ้าน 
    ส ารวจ / 
    สอบถาม 

 
 

สอบถาม 

๑. แบบสังเกต 
๒. แบบประเมินผลการ 
      ปฏิบัติงาน 
     แบบส ารวจ /  
      
 

แบบสอบถาม 

 
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและเอาใจใส่ท้ังผู้ปกครองและครู                                                                                          
 ๒. คณะครู  ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  ร่วมกันพัฒนานักเรียนทุกคน 
 

ลงช่ือ.............................................ผู้เสนอโครงการ  ลงช่ือ.....................................ผู้เสนอโครงการ 
          (นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ)                                  (นางสาวรัชธิดา  สุโพธิ์ขันธ)                     
    ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านทับกี่                                 ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 

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



 
 

โครงการ        ปรับปรุง  พัฒนาระบบงานสารบรรณ และสารสนเทศ 
แผนงาน          งานบริหารท่ัวไป 
ลักษณะงาน/ โครงงาน โครงการต่อเนื่อง 
หัวหน้างาน   นางสาวฑิตฐิตา  บุญประสพ,นางสาวรัชธิดา  สุโพธิ์ขันธ, 
                                นางสาวพิชญมณฑ์  สีหะวงศ์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านทับก่ี 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
สอดคล้องกับกลยุทธ    ๕  มาตรฐาน ร.ร. ที่   ๑ 
…………………………………………………………………………………………………................................... 
 ๑.   หลักการและเหตุผล 
        โรงเรียนต้องมกีารติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ  และต้อง
จัดเก็บข้อมูลหลักฐานต่างๆอย่างมีระบบ เพื่อสะดวกในการค้นหาเพื่อให้การด าเนินงานด้านธุรการและสารบรรณของ
โรงเรียน เป็นไปอย่างมรีะบบ   ดังนั้นทางโรงเรียนจึงจัดให้มีโครงการงานธุรการและงานสารบรรณของโรงเรียนขึน้ 
๒.   วัตถุประสงค์ 
  ๑.   เพื่อให้การเก็บหลักฐานต่าง ๆ ของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒.   เพื่อสะดวกในการค้นหาและตรวจสอบ 
  ๓.   เพื่อให้การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
๓.   เป้าหมาย 
       ๑.  ครูผู้รับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณ  จ านวน  ๒  คน 
  ๒.  ครู   นักเรียน  ผู้ปกครอง  กรรมการสถานศึกษา  ร้อยละ  ๘๐ มีความพึงพอใจ 
๔.   กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

๑ เสนอโครงการเพื่อขอการอนุมัติ (P) พ.ค.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ นางสาวฑิตฐิตา  บุญ
ประสพ 

๒ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ นางสาวฑิตฐิตา  บุญ
ประสพ 

๓ ด าเนินโครงการ (D) 
ระบบ DMC 
 
ระบบ School mis 

มิ.ย.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ 
 

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

๔ ประเมินและติดตามผล (C) มี.ค.๖๔  นางสาวฑิตฐิตา  บุญ
ประสพ 

๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข(A) มี.ค.๖๔  นางสาวฑิตฐิตา  บุญประสพ 



 
 

๕.   งบประมาณ        เงินจากงบประมาณอุดหนุน  ๕,๐๐๐    บาท   
 
 

กิจกรรม 

งบประมาณ  
 

รวมเงิน 

 
 

แหล่ง
งบประมาณ 

ค่าตอบแ
ทน 

ค่าใช้จ่
าย 

ค่าวัสดุ อื่นๆ 

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

  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  

รวมเงิน   ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  
 
๖.การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัด 
๑.   สามารถท างานด้านธุรการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-   สังเกต 
-   สอบถาม 
-   สัมภาษณ์ 

-   แบบสังเกต 
-   แบบสอบถาม 
-   แบบสัมภาษณ์ 

 
๗.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑.  การเก็บหลักฐานต่าง ๆ ของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒.   สะดวกในการค้นหาและตรวจสอบ 
  ๓.   การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
 
(ลงช่ือ)                              เสนอโครงการ   (ลงช่ือ)                        เสนอโครงการ        
      (นางสาวฑิตฐิตา  บุญประสพ )                   (นางสาวรัชธิดา  สุโพธิ์ขันธ)                                  
ธุรการโรงเรียนบ้านทับกี่                                 ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
ลงช่ือ                                      เสนอโครงการ 
       (นางสาวพิชญมณฑ์  สีหะวงศ์) 
          ครู   ค.ศ.๑  โรงเรียนบ้านทับกี่ 
                                       (ลงช่ือ)       ผู้อนุมัติโครงการ 
                                              (นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 

 
 
 



 
 

งาน/โครงการ   ประชาสัมพันธ์   จัดกิจกรรมวันส าคัญ และความสัมพันธ์กับชุมชน 
แผนงาน   บริหารท่ัวไป กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน 
ลักษณะงาน/โครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หัวหน้างาน   นายพิเชษฐ์   วิบูลย์ค า,นางสมลักษณ์   วิบูลย์ค า, 
                                         นายมนัญชัย กันเจิม, นางอัญชลี   แก้วย้อย, 
    นางสาวมยุรี  เหมสุทธิ,นส.ภัทรนิชา  แก้วเสน,นายณภัทร   มีช านาญ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านทับก่ี 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์    ๒   จุดเน้นที่  ๔   
มาตรฐาน ร.ร. ที่                  ๑ 
๑.หลักการและเหตุผล 
 การท่ีมนุษย์จะประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้อง  เหมาะสมกับแนวทาง  ศีลธรรมและวัฒนธรรมนัน้  จะต้องได้รับ
การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง  และเกิดความเข้าใจท่ีถูกต้อง  มองเห็นคุณค่าและความซาบซึ้ง  ยอมรับและปฏิบัติอย่าง
เหมะสม  โรงเรียนในฐานะท่ีเป็นท่ีฝึกฝนอบรมนักเรียนจ าเป็นท่ีต้องแสวงหาแนวทาท่ีจะเสริมสร้างให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้มีการประพฤติปฏิบัติท่ีถูกต้องในทุกๆด้านและมีการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข งานประชาสัมพันธ์  
เป็นงานท่ีมีการติดต่อส่ือสารท่ีจ าเป็นรูปแบบหนึ่ง  เพื่อเผยแพร่ความรู้  ข่าวสาร  ข้อมูล  และเรื่องราวต่างๆจาก
สถาบัน  องค์กร  หน่วยงาน  ชุมชน  แหล่งข้อมูล ความเคล่ือนไหวต่างๆให้บุคลากรภายในโรงเรียนได้รับรู้  โดยใช้
วิธีการท่ีแตกต่างกันในหลายรูปแบบ  นอกจากนี้ยังต้องจัดท า ข้อมูล  ข่าวสาร  กิจกรรม  ผลงานของนักเรียน  ครู  
และโรงเรียน ประชาสัมพันธ์  เผยแพร่โดยผ่านส่ือท่ีหลากหลายไปยังภายนอก สามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจ  เกิด
ความนิยม เล่ือมใส ศรัทธา 
๒.วัตถุประสงค์ 
 ๑.๑  เพื่อให้ชุมชนและโรงเรียนได้ร่วมกิจกรรมและสร้างเครือข่ายในการพัฒนาโรงเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง 
      ๑.๒  เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมร่วมกับชุมชนและวันส าคัญต่าง ๆ 
      ๑.๓  เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล  ข่าวสาร  กิจกรรม  เรื่องราวต่างๆ  เหตุการณ์ปัจจุบันที่มีประโยชน์ และมีสาระ
จากภายในและภายนอกโรงเรียนให้บุคลากรได้รับรู้ในรูปแบบต่างๆ  
        
๓.เป้าหมาย 
 ๒.๑  โรงเรียนและชุมชนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในรอบปี  ไม่น้อยกว่า     ๑๒    ครั้ง 
 ๒.๒  ครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ร้อยละ ๘๐  มีความพึงพอใจ  
 
 
 
 
 



 
 

 
๔. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ 

๑ เสนอโครงการเพื่อขอการอนุมัติ (P) พ.ค.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ นายณภัทร  มีช านาญ 
๒ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของ พ.ค.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ นายณภัทร  มีช านาญ 
๓ ด าเนินโครงการ (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.๖๓ 

๕ ก.ค.๖๓ 
๖  ก.ค.๖๓ 
๑ ก.ค.๖๓ 

 
๑๖ ก.ค ๖๓ 
๑๒ ส.ค.๖๓ 
๒๙ ก.ค.๖๓ 
๑๘ ส.ค.๖๓ 
๑มค.๖๓ 
มค.๖๔ 

๑๕ พ.ค.๖๔ 
พ.ค..๖๔ 
พ.ค..๖๔ 

 

ร.ร.บ้านทับกี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
น.ส.ภัทรนิชา  แก้วเสน 
นายณภัทร  มีช านาญ 
นายณภัทร  มีช านาญ 
นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ 
น.ส.รัชธิดา  สุโพธิ์ขันธ 
นางอัญชลี แก้วย้อย 
นางสมลักษณ์  วิบูลย์ค า 
นางสาวพิชมณฑ์  สีหวงศ์ 
นางสาวมยุรี เหมสุทธิ 
นายสักรินทร์  แปงใจ 
นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ 
นายพิเชษฐ์ วิบูลย์ค า 
นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ 
นางอัญชลี แก้วย้อย 
นายมนัญชัย กันเจิม 

๔ ประเมินและติดตามผล (C) มี.ค.๖๔  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข(A) มี.ค.๖๔  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

 
๔. งบประมาณ    งบอุดหนุนรายหัว    จ านวน    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 
 

 



 
 

๕.การวัดและประเมินผล 
ตัวบ่งช้ีสภาพความส าเร็จ 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  ร่วมกันท างานอย่างมีความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันและได้ร่วมกนัพัฒนาโรงเรียน 
๖.๒ ในวันส าคัญและการจัดประเพณีในโอกาสต่าง ๆ ชุมชน และโรงเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ 
๖.๓ ท าให้เกิดทัศนคติท่ีดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
(ลงช่ือ)         ผู้เสนอโครงการ     (ลงช่ือ)         ผู้เสนอโครงการ      

              (นางสาวมยุรี  เหมสุทธิ)       (นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า) 
          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  วิบูลย์ค า)          (นางสาวพิชมญ์มณฑ์  สีหะวงศ์) 
       ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านทับกี่                    ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
(ลงช่ือ)         ผู้เสนอโครงการ  (ลงช่ือ)         ผู้เสนอโครงการ 
      (นางสาวรัชธิดา  สุโพธิ์ขันธ)                            (นายณภัทร  มีช านาญ) 
      ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านทับกี่        ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านทับกี่ 
(ลงช่ือ)         ผู้เสนอโครงการ  (ลงช่ือ)         ผู้เสนอโครงการ 
        (นายมนัญชัย กันเจิม)                              (นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ) 
        ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านทับกี่                 ครูผู้ คศ.๑ โรงเรียนบ้านทับกี่ 

 
(ลงช่ือ)           ผู้อนุมัติโครงการ 

                                            (นายศฤงคาร  หล้ากันหา) 
                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 
 
 



 
 

ชื่อโครงการ  โครงการฝึกอบรมและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ –เนตรนารี และลูกเสือ ๓ ดี 
แผนงาน   บริหารท่ัวไป 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายพิเชษฐ์   วิบูลย์ค า ,นายอภิเชษฐ์  ปา้นภูมิ , 
                               นางสาววิไล ศิริ,  นางสาวแพรวพรรณ    พิมพ์เสนา 
ลักษณะงาน/โครงการ โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านทับก่ี 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์    ๒   จุดเน้นที่  ๔   
สอดคล้องกับมาตรฐาน ร.ร. ที่   ๑ 
๑.หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ก าหนดให้กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน   พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วย การปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลุกเสือ 
พ.ศ. ๒๕๐๙   ข้อ  ๒๗๓  ก าหนดไว้ว่า   “ ให้ผู้ก ากับกลุ่มหรือผู้ก ากับลูกเสือน าลูกเสือไปฝึกเดินทางไกลและแรมคืน
ในปีหนึ่ง  ไม่น้อยกว่า  ๑  ครั้ง ครั้งหนึ่งให้พักแรมอย่างน้อย  ๑  คืน  การเดินทางไกลและแรมคืนมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ฝึกให้ลูกเสือมีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย  รู้จักช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่น  รู้จักอยู่และท างานร่วมกับผู้อื่น  
ตลอดจนเรียนทักษะลูกเสือเพิ่มเติม  ”  ท้ังนี้เพื่อเป็นการฝึกให้ลูกเสือได้น าเอาวิชาความรู้ท่ีได้ฝึกปฏิบัติในคาบ
กิจกรรมลูกเสือ มาใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมอยู่ค่าย       พักแรม และเป็นการทดสอบวิชาพิเศษของลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ไปพร้อมกัน   จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
๒.วัตถุประสงค์ 
  ๑.  เพื่อให้ลูกเสือได้ปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้งร่วมกับหมู่คณะ  ตามวิธีการของลูกเสือ 
  ๒.  เพื่อให้ลูกเสือได้ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ในชีวิตประจ าวัน 
  ๓.  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ลูกเสือ    ได้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องของความ
สามัคคี   การเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่   การตรงต่อเวลา   การเสียสละ  และอื่น ๆ เป็นต้น   
  ๔.  เพื่อเป็นการทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
 
๓.เป้าหมาย 
  ๑.   เชิงปริมาณ      มีลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรม  จ านวน  ๑๕๐    คน  และผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้า
ร่วมกิจกรรม  จ านวน  ๒๐   คน 
  ๒.  เชิงคุณภาพ       ลูกเสือสามารถปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสอบได้
วิชาพิเศษทุกคน 
 
 



 
 

๔.ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ  
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ 

๑ เสนอโครงการเพื่อขอการอนุมัติ (P) พ.ค.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 
๒ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 
๓ ด าเนินโครงการ (D) 

-จัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ 
-ส ารวจสถานท่ี/จัดท าค่าย/ประชุม
วิทยากร ผู้ก ากับ 
-จัดท าค่ายพักแรม 

 
มิ.ย.๖๓ 

 
ส.ค.๖๓ 

 
ธ.ค.๖๓ 

ร.ร.บ้านทับกี่ 
 

 

นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 
นางสาววิไล ศิริ,  นางสาว
แพรวพรรณ    พิมพ์เสนา 
นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ 
วิทยากรลูกเสือ 
ผู้ก ากับลูกเสือ 

๔ ประเมินและติดตามผล (C) มี.ค.๖๔ ร.ร.บ้านทับกี่ นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 
๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข(A) มี.ค.๖๔ ร.ร.บ้านทับกี่ 

 
นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 

 
๕. งบประมาณ    เงินอุดหนุนเรียนฟรีและเงนิอุดหนุน                 จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท อุดหนุนจาก 
อบต.อิปุ่ม   จ านวน  ๓๐,๐๐๐   บาท 

 
 

กิจกรรม 

งบประมาณ 
รวมเงิน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่า
ย 

ค่าวัสดุ อื่นๆ 

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

- 
 
 

๕,๐๐๐ 

- ๑๐,๐๐๐ 
 

๒๕,๐๐๐ 

 ๑๐,๐๐๐ 
 

๒๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

เงินอุดหนุน 
“สามารถถัวจ่าย
ได้” 

รวม     ๔๐,๐๐๐  
 
๖.การวัดและประเมินผล 
ตัวบ่งช้ีสภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
๑.  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบ้านทับกี่       
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓    ร้อยละ ๑๐๐     
ได้ปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้งร่วมกับหมู่คณะ   
ตามวิธีการของลูกเสืออย่างแท้จริง 

สังเกต 
สอบถาม 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

ผลงาน 

 
 



 
 

ตัวบ่งช้ีสภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
๒.  ลูกเสือสามัญ  สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบ้าน
ทับกี่   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓  ร้อยละ   
๘๐    รู้จักวิธีการด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่น ใน
ชีวิตประจ าวัน 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 โรงเรียนบ้านทับกี่ ได้ปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้งร่วมกับหมู่คณะ   
ตามวิธีการของกิจกรรมลูกเสืออย่างแท้จริง 
  ๒.  ลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบ้านทับกี่    รู้จักวิธีการด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่น ใน
ชีวิตประจ าวัน ได้อย่างมีความสุข 
  ๓.  ลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบ้านทับกี่  เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมใน
เรื่องของ  ความสามัคคี   การเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่   การตรงต่อเวลา   การเสียสละ  และอื่น ๆ    
   
(ลงช่ือ)......................................ผู้เสนอโครงการ (ลงช่ือ).......................................ผู้เสนอโครงการ 
       (นายพิเชษฐ์   วิบูลย์ค า    (นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ) 
     ครู  คศ.๓ โรงเรียนบ้านทับกี่        ครู   คศ.๑ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
                            (ลงช่ือ)......................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                   (นายศฤงคาร  หล้ากันหา) 
                            ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 



 
 

โครงการ  พัฒนาอาคารสถานที่ พัฒนาสิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภค 
แผนงานงบประมาณ การบริหารทั่วไป/งานอาคารสถานที่โรงเรียนบ้านทับก่ี 
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพิเชฐ์  วิบูลย์ค า, นายมนนัชัย  กันเจิม, นายสักรินทร์  แปงใจ, 
                              นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ, นายนิธวัฒน์  ค าทะเนตร, นายณภัทร   มีช านาญ, 
                               นายพิศษ   พายัพ,    
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
สอดคล้องกับกลยุทธ    ๕   จุดเน้นที่  ๙     
สอดคล้องกับมาตรฐาน ร.ร. ที่  ๒ 
............................................................................................................................................................... 
๑. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๔๒    หมวด ๔  มาตรา  ๒๕  รัฐต้องสร้างเสริมการด าเนินงาน
และการจัดต้ังแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทุกรูปแบบได้แก่ห้องสมุด สวนสาธารณ สวนพฤษศาสตร์ สวนสัก สนาม
กีฬา แหล่งนันทนาการ และพัฒนาแหล่งข้อมูล แหล่งเรียนรู้อื่นๆอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนบ้านทับกี่  ได้จัดท า
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้อย่างหลากหลายเป็นต้นแบบของชุมชน 
๒. วัตถุประสงค์ 
   ๒.๑ ผลลัพธ์ (Outcomes) 

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

   ๒.๒ ผลผลิต (Outputs) 
  ๒.๒.๑โรงเรียนบ้านทับกี่ได้ด าเนินการปรับปรุงภมูิทัศน์เพื่อให้เอื้ออ านวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเกิดความ ปลอดภัย กับนักเรียน 
           ๒.๒.๒โรงเรียนมีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม เป็นสัดส่วน  เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑ ครู นักเรียน ชุมชน มีความพึงพอใจร้อยละ  ๘๐ 
๓.๑.๒ โรงเรียนจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนบุคคลท่ัวไป 

  
๓.๒ เชิงคุณภาพ 

๓.๒.๑ บริเวณโรงเรียน อาคารเรียนสะอาดสวยงามมีระเบียบ ร่มรื่นทุกวัน 
๓.๒.๒ แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนมีความพร้อมและสภาพอันดีเอื้ออาทรต่อการจัดการเรียนรู้ของชุมชน 
๓.๒.๓ โรงเรียนเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ เกิดความพึงพอใจและเป็นท่ียอมรับของชุมชน 



 
 

๔. กิจกรรมและการด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ขั้นเตรียมการและการวางแผนด าเนินงาน (P) 

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

 
พ.ค.๖๓ 

 
นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 

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

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

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

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

 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นายพิเชษฐ์  วิบูลยค า 
นายมนัญชัย กันเจิม 
นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ 
นายสักรินทร์ แปงใจ 
นายนิธะวัฒน์ ค าทะ
เนตร 
นายพิเศษ  พายัพ 

 



 
 

 
๓ ขั้นติดตามและประเมินผล (C) 

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

 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
นายพิเชษฐ์  วิบูลยค า 
นายพิเศษ พายัพ 

 
๕. งบประมาณ   เงินอุดหนุน จ านวน           ๕๘,๐๐๐   บาท  เงินบริจาค  ๓๘๐,๐๐๐   บาท รวมทั้งส้ิน  จ านวน   
๔๕๐,๐๐๐    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)จัดท าสวนหย่อมหน้าอาคาร สปช.  
๑๐๑/๒๖  

- - ๒,๐๐๐  ๒,๐๐๐ อุดหนุน 

๔)ปรับปรุงท่ีจอดรถ ลานจอดรถ   ๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ บริจาค 
๕) จัดท าสวนพฤษศาสตร์ สวนสมุรไพร      อุดหนุน 
๖)จัดท าเรือนเพาะช ากล้าไม้นักเรียน   ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐ อุดหนุน 
 ๗)ปรับปรุงถนนและแนวจราจรและป้าย
นิเทศ 

     อุดหนุน 

๘)หน้าอาคาร สปช.๑๐๕/๒๙    ๔๐,๐๐๐  ๔๐,๐๐๐ บริจาค 
๙) ปรับปรุงโรงคัดแยกขยะและเตาเผาขยะ   ๓,๐๐๐  ๓,๐๐๐ อุดหนุน 
๑๐)ปรับปรุงรั้วหน้าโรงเรียน/รัว้อาคาร
อนุบาล/ป้ายบอกสถานท่ีในโรงเรียน 

  ๔๐,๐๐๐  ๔๐,๐๐๐ บริจาค 

๑๑)จัดท าร้านค้าสหกรณ์      บริจาค 
๑๒) เทคอนกรีตหน้าศูนย์อาชีพ      บริจาค 
๑๓)ปรับปรุงห้องพยาบาล      บริจาค 
๑๔)ติดต้ังพัดลมติดผนังในห้องเรียน   ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ อุดหนุน 
๑๕)ปรับปรุงโรงอาหาร   ๒๘๐,๐๐๐  ๒๘๐,๐๐๐ บริจาค 

รวมเงิน   ๔๕๐,๐๐๐  ๔๕๐,๐๐๐  
 



 
 

๖. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้

ประเมิน 
 ผลผลิต (Outputs) 
๑.โรงเรียนบ้านทับกี่ได้ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์จัดแหล่งเรียนรู้ท้ัง
ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน  
๒.ได้รับความร่วมมือจากคณะครู ชุมชน นักเรียน ผู้ปกครองชุมชน
เป็นอย่างดี 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
๑. นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ในการศึกษาอย่างคุ้มค่าส่งผลให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริงน าความรูไปใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน
ได้ 
๒ นักเรียน /โรงเรียนบ้านทับกี่ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกช้ัน
เรียน 

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

 
๑ แบบสอบถาม 
 
 
แบบสอบถาม 
 
แบบสอบถาม 
แบบบันทึก 

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

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

(นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ)      (นายมนัญชัย  กันเจิม) 
ครูคศ.๑ ครูโรงเรียนบ้านทับกี่       ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านทับกี่ 
(ลงช่ือ)………………………………ผู้เสนอโครงการ    (ลงช่ือ)                    ผู้เสนอโครงการ 

(นายนิธวัฒน์  ค าทะเนตร)     (นายสักรินทร์  แปงใจ) 
ครูผู้ช่วย ครูโรงเรียนบ้านทับกี่   ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านทับกี่ 
(ลงช่ือ)........................................ผู้เสนอโครงการ 
          (นายณภัทร  มีช านาญ) 
       ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านทับกี่ 
                     
                       (ลงช่ือ)………………………………อนุมัติโครงการ 
                             (นายศฤงคาร  หล้ากันหา) 
                          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 

 
 



 
 

งาน / โครงการ   กิจกรรมสหกรณ์ 
แผนงาน   บริหารท่ัวไป กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านทับก่ี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวณัฐฐาภรณ์  กุลแจ่ม, นายมนัญชัย   กันเจิม 
ระยะเวลาด าเนินการ   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับกลยุทธ    ๒   มาตรฐาน ร.ร. ที่   ๑ 

-------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 
  ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้ก าหนดให้กิจกรรมสหกรณ์ไว้
ในหลักสูตร นักเรียนต้องเรียนเข้าใจหลักการและวิธีด าเนินการของสหกรณ์ ด้วยการปฏิบัติจริงและเป็นการสนอง
นโยบายสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ท่ีต้องอาศัยความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต ให้ด ารงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะ เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของระบบ สหกรณ์ 
  ๒.๒ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงรู้จักการท างาน ร่วมกับผู้อื่น 
  ๒.๓ เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจและปฏิบัติในระบอบประชาธิปไตย 
  ๒.๔ เพื่อให้คณะครูและนักเรียนได้มีส่วนร่วมและแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ 
  ๒.๕. เพื่อให้นักเรียนมีการออมทรัพย์ และรู้หลักการบริหารและการบริการท่ีถูกต้อง 
  ๒.๖. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาในการท ากิจกรรมท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
๓. เป้าหมาย 
          ๓.๑ นักเรียนช้ันประถมปีท่ี  ป.๔ – ๖ และ มัธยมศึกษาตอนต้น ทุกคนได้ฝึกปฏิบัติจริง 
          ๓.๒ นักเรียนผ่านจุดประสงค์ในเรื่องการรวมกลุ่มและสหกรณ์ ตามหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๙๐ 
          ๓.๓  นักเรียนในโรงเรียนรู้จักการออมทรัพย์และการแบ่งหุ้นอย่างถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ 

๑ เสนอโครงการเพื่อขอการอนุมัติ (P) พ.ค.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ นางสาวณัฐฐาภรณ์  กุลแจ่ม 
๒ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ นางสาวณัฐฐาภรณ์  กุลแจ่ม 
๓ ด าเนินโครงการ (D) 

- ประชุมช้ีแจงให้ความรู้เรื่องกิจกรรม
สหกรณ์แก่นักเรียนทุกคน 
-ประกาศรับสมัครสมาชิกและผู้ถือหุ้น
ในสหกรณ์ 
- แต่งต้ังนักเรียนท าหน้าท่ีและจัดท า
ทะเบียนบัญชีต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
-จัด  ปันผล 

 
มิ.ย.๖๓ 

 
มิ.ย.๖๓ 

 
ส.ค.๖๓ 

 
มี.ค.๖๔ 

ร.ร.บ้านทับกี่ 
 

 

นางสาวณัฐฐาภรณ์  กุลแจ่ม 
นายมนัญชัย   กันเจิม 

๔ ประเมินและติดตามผล (C) มี.ค.๖๔ ร.ร.บ้านทับกี่ นางสาวณัฐฐาภรณ์  กุลแจ่ม 
๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข(A) มี.ค.๖๔ ร.ร.บ้านทับกี่ 

 
นางสาวณัฐฐาภรณ์  กุลแจ่ม 
นายมนัญชัย   กันเจิม 

 
๕. งบประมาณ       จากการถือหุ้นของสมาชิก และเงินสนับสนุนกิจกรรมค่าครุภัณฑ์ วัสดุในการจัดกิจกรรม จ านวน   
-   บาท 
 

 
 

กิจกรรม 

งบประมาณ  
 

รวมเงิน 

 
 

แหล่ง
งบประมาณ 

ค่าตอบแ
ทน 

ค่าใช้จ่
าย 

ค่าวัสดุ อื่นๆ 

๑.ค่าวัสดุ เอกสาร ปรับปรุงสถานท่ี 
สนับสนุน 

      

๒.ครุภัณฑ์       
รวมเงิน       

 
 
 
 
 



 
 

๖. การวัดและประเมินผล    
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ           วิธีวัด/ประเมนิ เคร่ืองมือ 

๑. นักเรียน ป. ๓ – ม.๓  ปฏิบัติ
จริง 
๒. จ านวนนักเรียนท่ีผ่าน
จุดประสงค์ 

แบบสอบถาม 
สังเกต 

แบบสอบถาม 
กรรมการด าเนินการ 

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

ลงช่ือ                                                ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวณัฐฐาภรณ์  กุลแจ่ม) 
ครู ค.ศ.๓  โรงเรียนบ้านทับกี่ 

ลงช่ือ                                                ผู้เสนอโครงการ 
(นายมนัญชัย  กันเจิม) 

ครูผู้ช่วย  โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 

ลงช่ือ                                             ผู้อนุมัติโครงการ 
( นายศฤงคาร  หล้ากันหา ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ      ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน สภานักเรียน 
แผนงาน                         บริหารงานวิชาการ/กิจการนักเรียน 
สนองกลยุทธ์ที ่         ๒ จัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตส านึกให้ผู้เรียนมีคุณธรรมตาม  
                                  แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง    
ลักษณะโครงการ              โครงการต่อเนื่อง    
ผู้รับผิดชอบโครงการ         นางสาวภัทรนิชา  แก้วเสน,นายณภัทร   มีช านาญ 
ระยะเวลาการด าเนินการ    ตลอดปีการศึกษา   ๒๕๖๓ 
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
๑.หลักการและเหตุผล    

ระบบการปกครองของประเทศไทยมีการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยสถานศึกษาเป็นสังคมแรกท่ี
ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีสถานศึกษาต้องฝึกให้ผู้เรียนรู้จักประชาธิปไตยตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๑ บทท่ัวไป มาตรา ๗ บัญญัติไว้ว่า ในกระบวนการเรียนรู้
ต้องมุ่งจิตส านึกท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จัก
รักษาส่งเสริมสิทธิ หน้าท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ มีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทยรู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ หมวด๔ มาตรา  ๒๓ (๑) ความรู้เกี่ยวกับ
ตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของสังคมไทยพื่อปลูกฝังให้เด็กเป็นบุคคลท่ีดีของการเป็นประชาธิปไตยอยู่ในตัว ในจิตใจ 
ยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีวางไว้ในสังคมด้วยความสมัครใจ จริงใจ ทางสถานศึกษาจึงจัดโครงการและ
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนในสถานศึกษาได้เรียนรู้และน าวิถีประชาธิปไตยไปใช้ในชีวิตประจ าวันตลอดจน
การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 
๒.วัตถุประสงค ์

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

และมีโอกาสประสบความส าเร็จในการท าส่ิงหนึ่งส่ิงใด และเกิดความช่ืนชมต่อความส าเร็จนั้นๆ 
๕.เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชน และผู้ปกครองในการท ากิจกรรมร่วมกัน 
๖.เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้และได้รับการช้ีแนะแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน และได้รับการช้ีแนะแนวทาง

การศึกษาต่อ  
 
 
 
 



 
 

๓.เป้าหมาย / ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงคุณภาพ 

๑.ผู้เรียนประพฤติดี มีระเบียบวินัย เป็นท่ียอมรับของสังคม เป็นแบบอย่างท่ีดี  
๒.ผู้เรียนได้รับฝึกการท างานร่วมกัน ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ เสียสละ ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง มีเหตุผล มี
ความเข้าใจ และเคารพในความคิดของผู้อื่น เป็นผู้น า ตามท่ีดี  
๓.ผู้เรียนได้เรียนรู้มีความรู้จากประสบการณ์มากยิ่งขึ้น 
๔.ผู้เรียน มีทักษะ เจตคติ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ 
๕.ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นพลเมืองตามกฎหมาย          

          ๖.ผู้เรียน ประสบความส าเร็จในการท าส่ิงหนึ่งส่ิงใด และมีความช่ืนชมต่อความส าเร็จนั้นๆ 
๗.ชุมชน และผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างในการท ากิจกรรมร่วมกัน 
๘.ผู้เรียนรู้จักการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น และมีทักษะการด ารงชีวิต 
 

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.ผู้เรียนได้รับฝึกการท างานร่วมกัน ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ เสียสละ ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง มีเหตุผล มี

ความเข้าใจ และเคารพในความคิดของผู้อื่น เป็นผู้น า ตามท่ีดี ร้อยละ๘๐(สพฐ.๒,๖) 
๕.ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นพลเมืองตามกฎหมาย  ร้อยละ ๗๕ (สพฐ.๖,๑๑) 
 ๖.ผู้เรียนมีความส าเร็จในการท าส่ิงหนึ่งส่ิงใด และมีความช่ืนชมต่อความส าเร็จร้อยละ ๗๕  (สพฐ.๖,) 
 ๗.ชุมชน และผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างในการท ากิจกรรมร่วมกันร้อยละ ๘๐ (สพฐ.๙) 
 ๘.ผู้เรียนรู้จักการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น และมีทักษะการด ารงชีวิตร้อยละ ๘๐ (สพฐ ๓,๑๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
๔.กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ เลือกตั้งประธาน  พ.ค..๖๓ กิจการนักเรียน 
๒ เย่ียมบ้านนักเรียน ตลอดปีการศึกษา ๖๓ กิจการนักเรียน 
๓ ท าความสะอาดเขตรับผิดชอบ ตลอดปีการศึกษา.๖๓ งานบริหารท่ัวไป 
๔ กิจกรรมขับรถปลอดภัย ตลอดปีการศึกษา.๖๓ งานแนะแนว 
๕ คนดีศรี  ทก. ตลอดปีการศึกษา.๖๓ งานแนะแนว 
๖ แนะแนวการศึกษา มี.ค.๖๔ งานแนะแนว 
๗ มอบทุนการศึกษา มี.ค.๖๔ งานแนะแนว 
๘ ตลาดนัด  ทก. ต.ค.๖๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๙  

นักสืบสายน้ า 
 

ตลอดปีการศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 
๑๐ คณะกรรมการนักเรียน   ตลอดปีการศึกษา.๖๓ กิจการนักเรียน 

 
๑๑ 

 
สวดมนต์ไหว้พระประจ าสัปดาห์ 

 
ตลอดปีการศึกษา ๖๓ 

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 ท าความสะอาดเขตพื้นที่      

 
ป้ายรณรงค์การท้ิงขยะ ไม้
กวาดทางมะพร้าวและ
อุปกรณ์ในการท าความ
สะอาดต่างๆ 

     

๔ กิจกรรมขับรถปลอดภัย       

๕ คนดีศรี  ทก. 
ค่ารางวัล วัสดุ 

      



 
 

 

๖ กิจกรรมแนะแนวการศึกษา       
- ค่าอาหารกลางวันนักเรียน
ออกแนะแนว 

     

๗ มอบทุนการศึกษา       
- คัดเลือกนักเรียนรับทุน      

๘ กิจกรรมตลาดนัด ทก. 
(ตลาดนัดชุมนุม) 

      

๘.๑ค่าป้ายไวนิล       
๘.๒ค่าอุปกรณ์ตกแต่ง
สถานท่ี 

     

๘.๓ ค่าอุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรมของแต่ละชุมนุม  

     

 
 
ท่ี 

 
ชื่อกิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

 
รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

๙ กิจกรรมนักสืบสายน้ า      
 

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

     

 

๑๑ สวดมนต์ไหว้พระประจ า
สัปดาห์ 

     
 

 
๖. เคร่ืองมือที่ใช้วัดผล 
    ๖.๑ แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
    ๖.๒  แบบประเมินความพึงพอใจ 
    ๖.๓  บันทึกการประชุม 
     



 
 

๗.วิธีการวัดผลประเมินผลกิจกรรมของโครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 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  
 
 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช ้
๔.ผู้เรียนได้รับฝึกการท างาน
ร่วมกัน ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ 
เสียสละ ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ
ต่อตนเอง มีเหตุผล มีความเข้าใจ 
และเคารพในความคิดของผู้อื่น 
เป็นผู้น า ตามท่ีดี ร้อยละ๘๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
๑. บันทึกการเข้าร่วม 
   กิจกรรม 
 ๒. ประเมินความพึง 
   พอใจ 
 ๓. บันทึกการประชุม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
๑. แบบบันทึกการเข้าร่วม 
    กิจกรรม 
 ๒. แบบประเมินความพึง 
    พอใจ 
 ๓. บันทึกการประชุม 

๕.ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นพลเมือง
ตามกฎหมาย  ร้อยละ ๗๕  
๖.ผู้เรียนมีความส าเร็จในการท า
ส่ิงหนึ่งส่ิงใด และมีความช่ืนชม
ต่อความส าเร็จร้อยละ ๗๕   
๗.ชุมชน และผู้ปกครองมี
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างในการ
ท ากิจกรรมร่วมกันร้อยละ ๘๐  

๘.ผู้เรียนรู้จักการแก้ปัญหาท่ี
เกิดขึ้น และมีทักษะการด ารงชีวิต
ร้อยละ ๘๐  

 
 
 



 
 

๘.ทรัพยากร 
- ผู้บริหารสถานศึกษา 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ผู้บริหาร ครู ผู้เรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนและผู้ปกครอง 
 

๙.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑.ผู้เรียนประพฤติดี มีระเบียบวินัย เป็นท่ียอมรับของสังคม เป็นแบบอย่างท่ีดี  
๒.ผู้เรียนได้รับฝึกการท างานร่วมกัน ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ เสียสละ ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง มีเหตุผล มี
ความเขา้ใจ และเคารพในความคิดของผู้อื่น เป็นผู้น า ตามท่ีดี  
๓.ผู้เรียนได้เรียนรู้มีความรู้จากประสบการณ์มากยิ่งขึ้น 
๔.ผู้เรียน มีทักษะ เจตคติ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ 
๕.ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นพลเมืองตามกฎหมาย          

          ๖.ผู้เรียน ประสบความส าเร็จในการท าส่ิงหนึ่งส่ิงใด และมีความช่ืนชมต่อความส าเร็จนั้นๆ 
๗.ชุมชน และผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างในการท ากิจกรรมร่วมกัน 

    ๘.ผู้เรียนรู้จักการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น และมีทักษะการด ารงชีวิต 
 
 

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

ลงช่ือ.......................................ผู้เสนอโครงการ 
                                             (นายณภัทร   มีช านาญ) 

 
 

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

  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 
 
                              
 
 
 
 



 
 

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

นายนิธวัฒน์ ค าทะเนตร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านทับก่ี 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
สอดคล้องกับกลยุทธ    ๒     
สอดคล้องกับมาตรฐาน ร.ร. ที่   ๑  ข้อ ๑.๒ 
๑.หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนได้มุ่งเน้นท่ีจะส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีการคิดเป็น ท า
เป็น อีกท้ังการวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ ทางด้านร่างกายให้มีสุขภาพท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ มีนิสัย
รักการออกก าลังกาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม โดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้
แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาและท างานร่วมกัน เป็นหมู่คณะสี ในฐานะท่ีโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมท่ีให้
ความรู้และวิธีท่ีจะท าให้ผู้ เรียนท่ีเป็นก าลังส าคัญของชาติในอนาคต ได้มีการออกก าลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งเป็นวิธีหนึง่ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ในการร่วมกิจกรรมทางด้าน
กีฬา-กรีฑา  โรงเรียนบ้านทับกี่   
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพื่อให้นักเรียนรู้จักการมีน้ าใจนักกีฬาและมีความสามัคคีในหมู่คณะ 
 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.ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ 

๑ เสนอโครงการเพื่อขอการอนุมัติ (P) พ.ค.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ นางสาวจุฑาเพชร ศัลยพงษ์ 
๒ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ นางสาวจุฑาเพชร ศัลยพงษ์ 
๓ ด าเนินโครงการ (D) 

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

มิ.ย.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ นางสาวจุฑาเพชร ศัลยพงษ์ 
นายนิธวัฒน์   ค าทะเนตร 
น.ส.แพรวพรรณ พิมพ์เสนา 



 
 

๔ ประเมินและติดตามผล (C) มี.ค.๖๔ ร.ร.บ้านทับกี่ นางสาวจุฑาเพชร ศัลยพงษ์ 
๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข(A) มี.ค.๖๔ ร.ร.บ้านทับกี่ นางสาวจุฑาเพชร ศัลยพงษ์ 

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

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

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

๕,๐๐๐  
 

๒๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 

 

  ๕,๐๐๐       
 

๒๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
รวม ๔๐,๐๐๐ สามารถถัวจ่ายได้ 

 
๖.  การประเมินผล 
ตัวบ่งช้ีสภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
๑.นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและ
เกิดวินัยในตนเอง 
๒.ผลการแข่งขันและการคัดเลือกนักกีฬา 
๓.นักเรียนมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง 

สอบถามนักเรียน 
สังเกต 

สัมภาษณ ์

-  แบบประเมิน 
- แบบสังเกต 

- แบบสอบถาม 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๗.๑  นักเรียนกลุ่มเครือข่ายการศึกษาอิปุ่ม  มีสุขภาพร่างกายและจิตใจตลอดจนบุคลิกภาพท่ีดี 
๗.๒ คณะครูและนักเรียนกลุ่มเครือข่ายการศึกษาอิปุ่ม  ได้ร่วมกิจกรรมและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการแข่งขันกีฬา 
๗.๓ ได้นักกีฬาเป็นตัวแทนของกลุ่มเครือข่ายการศึกษาอิปุ่ม  ไปแข่งขัน กีฬา  สพป.เลย ๓ 
๗.๔  นักเรียนรู้จักกฎ ระเบียบ กติกา และมีน้ าใจนักกีฬา 
 

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

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

 
 
 



 
 

งาน/โครงการ   จัดอาหารเสริม(นม) 
แผนงาน   บริหารท่ัวไป กลุ่มงานอนามัยโรงเรียน 
ลักษณะงาน/โครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หัวหน้างาน   นางอัญชลี  แก้วย้อย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านทับก่ี 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
สอดคล้องกับกลยุทธ จุดเน้น    ที่  ๓     
สอดคล้องกับมาตรฐาน ร.ร. ที่      ๑ 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 โครงการอาหารเสริม(นม)  ในสถานศึกษาด าเนินการเนื่องจากพบว่า   ผู้เรียนในสถานศึกษาจ านวนมากมี
น้ าหนักส่วนสูงต่ ากว่าเกณฑ์   หรือได้รับอาหารท่ีมีคุณภาพต่ า   และไม่เพียงพอต่อความต้องการทางร่างกาย   
รวมท้ังแก้ปัญหาด้านโภชนาการของผู้เรียน   ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  ฉบับ
ไขเพิ่มเติม  พ.ศ.๒๕๔๕มาตรา  ๖  ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ัง  
ร่างกาย  จิตใจเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย  จิตใจ   สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม   มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ 

๑ เสนอโครงการเพื่อขอการอนุมัติ (P) พ.ค.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ นางอัญชลี  แก้วย้อย 
๒ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ นางอัญชลี  แก้วย้อย 
๓ ด าเนินโครงการ (D) 

-กิจกรรมด่ืม(นม)วันละ ๑  กล่อง 
-กิจกรรมออกก าลังกาย 
-กิจกรรมแบบบันทึกการด่ืม(นม) 

มิ.ย.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ นางอัญชลี  แก้วย้อย 

๔ ประเมินและติดตามผล (C) มี.ค.๖๔ ร.ร.บ้านทับกี่ นางอัญชลี  แก้วย้อย 
๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข(A) มี.ค.๖๔ ร.ร.บ้านทับกี่ นางอัญชลี  แก้วย้อย 

 
๕. งบประมาณอาหารเสริม (นม)โรงเรียน สนับสนุนจาก อบต.   รวมเป็นเงิน บาท หัวละ ๗.๘๒ บาท/คน/วัน 
 จ านวน     ๑๖๗,๓๔๘    บาท 
๖.  การประเมินผล 
ตัวบ่งช้ีสภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

นักเรียนมีน้ าหนักตามเกณฑ์ 
นักเรียนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี 

สอบถามนักเรียน 
สังเกต 

สัมภาษณ์ครูและแม่บ้าน 

-  แบบประเมิน 
- แบบสังเกต 

- แบบสอบถาม 
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี  และน้ าหนักตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 
 ลงช่ือ   ผู้เสนอโครงการ  ลงช่ือ   ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นางอัญชลี  แก้วย้อย)                               (นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 
                  ครู  โรงเรียนบ้านทับกี่    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนงาน/โครงการ   กิจกรรมเรียนฟรี   ตามนโยบายเรียนฟรีเรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบ  ๑.นางอัญชลี   แก้วย้อย    ๒.นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มการบริหารวิชาการ  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     โรงเรียนบ้านทับก่ี 
สอดคล้องกับกลยุทธ จุดเน้น    ที่  ๑,  
สอดคล้องกับมาตรฐาน ร.ร. ที่      ๒ 

 
๑.   หลักการและเหตุผล 
       ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๔๙  ได้บัญญัติว่า  “บุคคลย่อมมีสิทธิ์เสมอกัน
ในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี  ท่ีรัฐจะต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ  โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”    
ประกอบกับค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีได้ก าหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนท่ีจะเริ่มด าเนินการตามเจตนารมณ์
ดังกล่าว  เพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชน  กระทรวงศึกษาธิการ จึงจัดท าโครงการด าเนินงานตามนโยบาย
เรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพขึ้น  ก าหนดสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสารสนเทศ / ICT  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ  และให้โรงเรียนด าเนินการตามแนวทางการด าเนินงานตาม
นโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ  ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ดังนั้นโรงเรียนบ้านทับกี่   
จึงก าหนดโครงการขึ้นเพื่อความสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว 
 
๒.   วัตถุประสงค์ 
    ๒.๑   เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ส าหรับกิจกรรมพัฒนาวิชาการท่ีภาครัฐ
ให้การสนับสนุน   กิจกรรมค่าหนังสือเรียน 
     ๒.๒ เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ส าหรับกิจกรรมค่าอุปกรณ์การเรียน 
     ๒.๓ เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ส าหรับกิจกรรมค่าเครื่องแบบนักเรียน 
     ๒.๔ เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ส าหรับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  มี 
ค่าบริการสารสนเทศ / ICT  กิจกรรมศึกษาดูงาน    กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมวิชาการ  
 
๓.   เป้าหมาย 
      ๓.๑  ด้านปริมาณ 
             ๓.๑.๑  ทุกระดับช้ันจากอนุบาล ๑ – ม.๓  ได้รับโอกาสและได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ๑๐๐% 

๓.๒  ด้านคุณภาพ 
       ๓.๒.๑ กิจกรรมกิจกรรมบริการสารสนเทศ / ICT  ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ   
         สถานศึกษา  คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย   
         ๓.๒.๒  นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านและเต็มประสิทธิภาพ 



 
 

๔.วิธีด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ 

๑ เสนอโครงการเพื่อขอการอนุมัติ (P) พ.ค.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ อัญชลี  แก้วย้อย 
๒ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ อัญชลี  แก้วย้อย 
๓ ด าเนินโครงการ (D) 

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

เม.ย.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ อัญชลี  แก้วย้อย 
นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ 
ครูประจ าช้ันทุกคน 

๔ ประเมินและติดตามผล (C) มี.ค.๖๔ ร.ร.บ้านทับกี่ อัญชลี  แก้วย้อย 
๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข(A) มี.ค.๖๔ ร.ร.บ้านทับกี ่ อัญชลี  แก้วย้อย 

๕.   งบประมาณ  
      โครงการสนับสนุนการเรียนฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ๑๕  ปี   จ านวน  ๔๑๘,๔๗๙  บาท 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตาม 

หมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

๑.กิจกรรมค่าหนังสือเรียน ๑๒๓,๑๘๔.๙๖    
๒.กิจกรรมค่าอุปกรณ์การเรียน ๘๔,๐๐๐    
๓.กิจกรรมค่าเครื่องแบบนักเรียน ๘๘,๒๐๐    
๔.กิจกรรมค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๔๙,๓๙๐    

รวม ๔๔๔,๗๗๔๙.๙๖ ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
๗.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

๑.นักเรียนทุกคนไม่เสียค่าใช้จ่ายใน
กิจกรรมหนังสือเรียน 
๒.นักเรียนทุกคนไม่เสียค่าใช้จ่ายใน
กิจกรรมค่าอุปกรณ์ 
๓.นักเรียนทุกคนไม่เสียค่าใช้จ่ายใน

๑.ตรวจสอบ 
๒.การเก็บรวบรวมหลักฐาน 
๓.สรุปรายงาน 

๑.หลักฐานการจัด
กิจกรรม 
๒.แบบรายงาน 



 
 

กิจกรรมค่าเครื่องแบบนักเรียน 
๔.นักเรียนทุกคนไม่เสียค่าใช้จ่ายใน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๕.ด าเนินงานตามข้ันตอนตามก าหนดเวลา 
 
๗.   ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
      ๘.๑   นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ   
      ๘.๒    ลดภาระค่าครองชีพของผู้ปกครอง    
 
(ลงช่ือ)    ผู้เสนอโครงการ     (ลงช่ือ)               ผู้เสนอโครงการ 
          (นางอัญชลี   แก้วย้อย)                                     (นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ) 
    ครู  โรงเรียนบ้านทับกี่                                                ครู     โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 

(ลงช่ือ)                         ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            (นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 
                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ  จัดซ้ือ/จัดหา/ผลิต สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี และซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
แผนงาน  การศึกษาขั้นพื้นฐาน ‘งาน/  วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ,นางสาวรัชธิดา  สุโพธิ์ขันธ 
ลักษณะ โครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
หน่วยงานที่รนับผิดชอบ     โรงเรียนบ้านทับก่ี 
สอดคล้องกับกลยุทธ จุดเน้น    ที่  ๓    
สอดคล้องกับมาตรฐาน ร.ร. ที่      ๑ 
…….…………………………………………………………………………………………………………. 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การท่ีจะพัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้นั้นแหล่งการเรียนรู้เป็นส่ิงส าคัญ ดังใน มาตรา ๒๕ กล่าวว่า รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการ
จัดต้ังแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์  หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ 
สวนพฤษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬา และนันทนาการแหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้
อื่นอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะพัฒนาสถานท่ีให้เป็นแหล่ง
การเรียนรู้ได้ภายในโรงเรียนเพื่อมุ่งให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงปฏิบัติจริงและเกิดความใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่องจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะท าโครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสอน 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑.  เพื่อให้โรงเรียนมี  อุปกรณ์  ส่ือ การเรียนการสอน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้
๒.  เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้และเกิดทักษะ  ความรู้  มากยิ่งขึ้น  
๓. เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

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

๔. การด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ 

๑ เสนอโครงการเพื่อขอการอนุมัติ (P) พ.ค.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ 
๒ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ 
๓ ด าเนินโครงการ (D) 

-แต่งต้ังคณะกรรมการภาค  ๔  ฝ่าย
พร้อมประชุมร่วมในการพิจารณา 
-ส ารวจความต้องการ 
-ด าเนินการจัดซื้อ/ซ่อมแซม/จัดหา 

เม.ย.๖๔ ร.ร.บ้านทับกี่ นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ 
นางสาวรัชธิดา  สุโพธิ์ขันธ 



 
 

 
๔ ประเมินและติดตามผล (C) มี.ค.๖๔ ร.ร.บ้านทับกี่ นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ 
๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข(A) มี.ค.๖๔ ร.ร.บ้านทับกี่ นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ 

  
๕.  โครงการสนับสนุนจากเงินอุดหนนุ       จ านวน  ๑๐,๐๐๐   บาท  

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจ าแนกตาม 
หมวดรายจ่าย 

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

รวม ๑๐,๐๐๐ ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
๖.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

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

๑.ตรวจสอบ 
๒.การเก็บรวบรวมหลักฐาน 
๓.สรุปรายงาน 

๑.แบบส ารวจรายการ 
๒.แบบบันทึกการใช้ 
๓.  แบบสอบถามความ
คิดเห็น 

 
๗.   ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
      ๘.๑        นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนบ้านทับกี่มีแหล่งการเรียนรู้และใช้แหล่งการเรียนรู้ประกอบการเรียน การ
สอน 
(ลงช่ือ)    ผู้เสนอโครงการ     (ลงช่ือ)               ผู้เสนอโครงการ 
          (นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ)                                     (นางสาวรัชธิดา  สุโพธิ์ขันธ)                                     
ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านทับกี่                                       ครู คศ.๑โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
                    (ลงช่ือ)                         ผู้อนุมัติโครงการ 
                                (นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 
                            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 



 
 

โครงการ  ระบบประปาและน้ าด่ืมโรงเรียน 
แผนงาน  บริหารท่ัวไป  /งานอาหารสถานที่ 
ผู้รับผิดชอบ  นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า  นายพเิศษ  พายพั 
ลักษณะ โครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     โรงเรียนบ้านทับก่ี 
สอดคล้องกับกลยุทธ จุดเน้น    ที่ ๓ 
สอดคล้องกับมาตรฐาน ร.ร. ที่      ๑ 

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

๑. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น  จ าเป็นต้องให้ประชาชนได้รับการศึกษามากขึ้น
และท่ัวถึง ซึ่งสถานศึกษาทุกแห่งต้องมีปัจจัยพื้นฐานในการท ากิจกรรมต่าง ๆภายในโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง น้ า 
ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิตน้ าเป็นตัวบ่งบอกถึงระดับคุณภาพชีวิต   ดังพระราชด ารัส เมื่อ   วันท่ี ๑๗ มีนาคม 
๒๕๒๙ ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐานสวนจิตรลดา "..หลักส าคัญต้องมีน้ า น้ าบริโภคและน้ าใช้ น้ าเพื่อการเพาะปลูก
เพราะชีวิตอยู่ท่ีนั่น ถ้ามีน้ าคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ าคนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้า ไม่มีน้ า คนอยู่ไม่ได้"  
โรงเรียนบ้านทับกี่  จึงได้ด าเนินการโครงการนี้เพือ่เป็นการดูแลปรับปรุงให้ใช้งานได้ดีอยู่ตลอด  ท้ังน้ าด่ืมน้ าใช้  
๒. วัตถุประสงค์ 

๑.  เพื่อให้โรงเรียนมีน้ าส าหรับอุปโภคและบริโภคตลอด 
๒.  เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการใช้น้ าในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
๓. เพื่อปรับปรุง ดูแลให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 

๓. เป้าหมาย 
๑.  โรงเรียนบ้านทับกี่มีน้ าใช้ได้อย่างเพียงพอ 
๔. การด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ 

๑ เสนอโครงการเพื่อขอการอนุมัติ (P) พ.ค.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 
๒ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 
๓ ด าเนินโครงการ (D) 

-ดูแลระบบ 
-ส ารวจความต้องการ จัดซื้ออุปกรณ์ 
ซ่อมแซม ปรับปรุง 
-ตรวจวัดคุณภาพน้ า 

เม.ย.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 
นานพิเศษ  พายัพ 

๔ ประเมินและติดตามผล (C) มี.ค.๖๔ ร.ร.บ้านทับกี่ นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 
๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข(A) มี.ค.๖๔ ร.ร.บ้านทับกี่ นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 



 
 

๕. โครงการสนับสนุนจากเงินอุดหนุน       จ านวน  ๓๐,๐๐๐   บาท  

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจ าแนกตาม 
หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
๑.วัสดุ ท่อน้ า ก๊อกน้ า  อุปกรณ์ระบบ RO ๑๐,๐๐๐   ๑๐,๐๐๐ 
๒.ซัมเมอร์     
๓.ใส้กรอง/ใส้กรองแมนเบรน ๑๐,๐๐๐   ๑๐,๐๐๐ 

รวม ๒๐,๐๐๐ ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
๖.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

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

๑.ตรวจสอบ 
๒.การเก็บรวบรวมหลักฐาน 
๓.สรุปรายงาน 

๑.แบบส ารวจรายการ 
๒.แบบบันทึกการใช้ 
๓.  แบบสอบถามความ
คิดเห็น 

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

(ลงช่ือ)                         ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            (นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 
                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 

 
 



 
 

โครงการ  คัดแยกขยะพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 
แผนงาน  บริหารท่ัวไป   
ผู้รับผิดชอบ  นายนิธวัฒน์  ค าทะเนตร,,นางสาวมยุรี  เหมสุทธิ,นางณภัทร สุเทียนทอง 
                               นายพิเศษ  พายัพ 
ลักษณะ โครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     โรงเรียนบ้านทับก่ี 
สอดคล้องกับกลยุทธ จุดเน้น    ที่         
สอดคล้องกับมาตรฐาน ร.ร. ที่  ๑     
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาขยะเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นในหลายๆ ประเทศ และถือเป็นเรื่องท่ีส าคัญเนื่องจากขยะมูลฝอยเป็นผลจาก
การท่ีประชาชนได้ใช้ส่ิงของ เครื่องอุปโภค บริโภค และมีการหีบห่อ หรือส่ิงของใช้แล้วหรือเหลือใช้ ก็น ามาท้ิงเป็น
ขยะ นอกจากนั้น กระบวนการในการเก็บ ขน และก าจัดขยะ ก็มีความส าคัญต่อการก่อให้เกิดการปนเป้ือนหรือ
ก่อให้เกิดมลพิษกับส่ิงแวดล้อมได้ หากไม่มีการควบคุมการก าจัดขยะท่ีถูกต้อง หรือน าขยะหรือของเสียอันตรายมาท้ิง
รวมกับขยะมูลฝอย  มาตรการในกฎหมายนั้น หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการก าจัดขยะมูลฝอยในแต่ละพื้นท่ี ซึ่งเป็น
วาระแห่งชาติ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันท่ี  ๒๐  กันยายน ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการ 
“ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทางประชารัฐ  โดยยึดหลักการส าคัญ  คือ การใช้หลัก ๓R(Reduce   Reuse  
Recycle)  

อย่างไรก็ดี ในการจัดการขยะมูลฝอยนั้น มีความจ าเป็นต้องมีระบบการจัดการท่ีดี ต้ังแต่การคัดแยกขยะ การ
ขน การท้ิงหรือฝังกลบ ย่อยสลาย หรือกระบวนการในการแปรรูปขยะให้เป็นพลังงาน หรือน าไปใช้ต่อ ซึ่ง
กระบวนการเหล่านี้ จะมีความหลากหลายไปตามชนิดของขยะ ด้วยเหตุนี้ เองหากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการภายในพื้นท่ีของตน โดยขาดการบูรณาการหรือการประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแล้ว การจัดการ
อาจมีข้อจ ากัดในด้านก าลังคน งบประมาณ รวมถึงการจัดหาพื้นท่ี รถขนส่ง เพื่อน าขยะมาก าจัดอย่างถูกวิธีการ
สาธารณสุข 

โรงเรียนบ้านทับกี่  ก็เป็นองค์กรหนึ่งท่ีเล็งเห็นส าคัญและตระหนักในการบริหารจัดการขยะในโรงเรยีน 
จึงได้ด าเนินงานโครงการ  “คัดแยกขยะพิทักษ์ส่ิงแวดล้อม” 
    
๒. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียน มีความรู้และตระหนัก เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ตลอดจนทราบถึงปัญหาและ
ผลกระทบท่ีเกิดจากขยะ    

2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยก การน ากลับมาใช้ใหม่ 
3. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการก าจัดขยะประเภทต่างๆ อย่างถูกวิธี 
4. เพื่อให้นักเรียนบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง 



 
 

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

๔. การด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ 

๑ เสนอโครงการเพื่อขอการอนุมัติ (P) พ.ค.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ นายนิธวัฒน์  ค าทะเนตร 
๒ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ นายนิธวัฒน์  ค าทะเนตร 
๓ ด าเนินโครงการ (D) 

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

มิ.ย.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ นายนิธวัฒน์  ค าทะเนตร 
นางสาวมยุรี  เหมสุทธิ 
นางณภัทร  สุเทียนทอง 
นายพิเศษ  พายัพ 
ครูประจ าชันทุกคน 
นักเรียนแกนน า 

๔ ประเมินและติดตามผล (C) มี.ค.๖๔ ร.ร.บ้านทับกี่ นายนิธวัฒน์  ค าทะเนตร 

๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข(A) มี.ค.๖๔ ร.ร.บ้านทับกี่ นายนิธวัฒน์  ค าทะเนตร 

 
๕. โครงการสนับสนุนจากเงินอุดหนุน       จ านวน  ๘,๐๐๐   บาท  

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจ าแนกตาม 
หมวดรายจ่าย 

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

๕,๐๐๐   ๕,๐๐๐ 

๓) กิจกรรมประกวดค าขวัญเรื่องขยะ ๑,๐๐๐   ๑,๐๐๐ 
๔) กิจกรรมอบรมคัดแยกขยะ ๒,๐๐๐   ๒,๐๐๐ 
๕) กิจกรรมขยะแลกแต้ม     

รวม ๘,๐๐๐ ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 



 
 

๖.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

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

๑.ตรวจสอบ 
๒.การเก็บรวบรวมหลักฐาน 
๓.สรุปรายงาน 

๑.แบบส ารวจรายการ 
๒.แบบบันทึกการใช้ 
๓.  แบบสอบถามความ
คิดเห็น 

 
๗.   ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียน มีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ตลอดจนทราบถึงปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากขยะ    
2. นักเรียน มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยก การน ากลับมาใช้ใหม่ 
3. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการก าจัดขยะประเภทต่างๆ อย่างถูกวิธี 
4. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ในการบริหารจัดการตนเองในการคัดแยกขยะ 
5. ขยะในโรงเรียนมีปริมาณลดลง 

 
(ลงช่ือ)    ผู้เสนอโครงการ     (ลงช่ือ)               ผู้เสนอโครงการ 
          (นายนิธวัฒน์  ค าทะเนตร)                                     (นายพิเศษ  พายัพ) 
          ครูค.ศ.๑  โรงเรียนบ้านทับกี่                                 นักการฯ  โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
(ลงช่ือ)    ผู้เสนอโครงการ      
          (นางสาวมยุรี  เหมสุทธิ) 
       ครู คศ.๑  โรงเรียนบ้านทับกี่                                
 

  
(ลงช่ือ)                                 ผู้อนุมัติโครงการ)  
        (นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี ่
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิค ๑๙ 
แผนงาน  บริหารวิชาการ   
ผู้รับผิดชอบ  นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ ,นางสาวพิชมณฑ์  สีหะวงศ์ 
ลักษณะ โครงการ ใหม่ 
ระยะเวลา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     โรงเรียนบ้านทับก่ี 
สอดคล้องกับกลยุทธ จุดเน้น    ที่         
สอดคล้องกับมาตรฐาน ร.ร. ที่  ๑     
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
๑. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ให้สถานศึกษาในสังกัดและในก ากับ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษนี้ พร้อมท้ังให้ส่วนราชการต้นสังกัดก าหนดแนวทาง
แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนท่ีไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพื้นฐาน จึง
ได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลในกรณีท่ีไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติขึ้น เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน 
ผู้ปกครอง และบุคลากร ท่ีเกี่ยวข้อง กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดเปิดเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓  ในวันท่ี ๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓  เป็นต้นไป และก าหนดการจัดการเรียนรู้ ๓ รูปแบบ ดังนี้ ๑. การเรียนท่ีโรงเรียน (ON-SITE) ๒. 
การเรียนผ่านทีวี (ON-AIR) ใน ๔ ระบบ ได้แก่ ๒.๑ ระบบดาวเทียม (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  ระบบ
เคเบ้ิลทีวี (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 แอปพลิเคชัน DLTV บน Smartphone/Tablet ในระยะก่อนเปิดเรียน แนวทางหลักในการ
จัดการเรียนการสอน คือ การเรียนผ่านทีวี (ON-AIR) โดยส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจัดสรรช่องสัญญาณออกอากาศทางโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ๑๕ ช่องรายการ 
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนเนื้อหา สาระการเรียนรู้ของระดับปฐมวัยถึง
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจัดท าเนื้อหา สาระการเรียนรู้ ของ
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ ท้ังนี้ ได้เริ่มออกอากาศท้ัง ๑๕ ช่องรายการ ต้ังแต่วันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็น
ต้นไป โดยในระหว่างนี้ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓  เป็นช่วงตรวจสอบความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ปรับพื้นฐาน
นักเรียนให้ได้เรียนล่วงหน้า และให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้ โดยไม่นับเป็นส่วน
หนึ่งของการวัดและประเมินผล 

โรงเรียนบ้านทับกี่  ก็เป็นองค์กรหนึ่งท่ีเล็งเห็นส าคัญและตระหนักในการบริหารจัดการเว้นระยะห่างทาง
สังคม  การเปิดเรียนแบบมีเงื่อนไข  การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน  ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
    



 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพื่อให้นักเรียน มีความรู้และตระหนัก การเรียนการสอนในสถานการณ์ โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา   

๒๐๑๙   ในยุค New Normal 
๒.๒ เพื่อให้นักเรียน  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. การด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ 

๑ เสนอโครงการเพื่อขอการอนุมัติ (P) พ.ค.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ น.ส.พิชญมณฑ์  สีหะวงศ์ 
๒ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ พ.ค.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ น.ส.พิชญมณฑ์  สีหะวงศ์ 
๓ ด าเนินโครงการ (D) 

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

มิ.ย.๖๓ ร.ร.บ้านทับกี่ น.ส.พิชญมณฑ์  สีหะวงศ์ 
นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ 

๔ ประเมินและติดตามผล (C) มี.ค.๖๔ ร.ร.บ้านทับกี่ น.ส.พิชญมณฑ์  สีหะวงศ์ 

๕ สรุปและรายงานผลปรับปรุงแก้ไข(A) มี.ค.๖๔ ร.ร.บ้านทับกี่ น.ส.พิชญมณฑ์  สีหะวงศ์ 

 
 
 
 
 



 
 

๕. โครงการสนับสนุนจากเงินอุดหนุน       จ านวน  ๕๐,๐๐๐   บาท  

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจ าแนกตาม 
หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
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 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 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.แบบส ารวจรายการ 
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 
          (นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ)                                     (น.ส.พิชญมณฑ์ สีหะวงศ์) 
          ครูค.ศ.๑  โรงเรียนบ้านทับกี่                                 ครู ค.ศ.๑ โรงเรียนบ้านทับกี่ 

(ลงช่ือ)                                 ผู้อนุมัติโครงการ) 
(นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 



 
 

 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 



 
 

ค าส่ังโรงเรียนบ้านทับกี่ 
ท่ี  ๒๔ /๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ     ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
............................................................................................................................................................................ 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการส าคัญในการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน  หมวดท่ี ๖ มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาดังนั้น  เพื่อให้การจัด
การศึกษาของโรงเรียนได้ด าเนินไปอย่างมีคุณภาพ  ตามหนังสือ ส านักงานคณะกรรมาการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ท่ี ศธ 
๐๔๐๐๖/๒๒๗๔/๒๒๗๙  ลว.๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้งบประมาณ  งบเงินอุดหนุน  
ค่าใช้จ่ายรายหัวจัดสรรให้สถานศึกษา   

ด้วยโรงเรียนบ้านทับกี่  จะด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓  อ้างถึงบันทึกการ
ประชุมครูโรงเรียนบ้านทับกี่  ครั้งท่ี        ๒๔ /๒๕๖๓  ลงวันท่ี     ๑ พฤษภาคม   ๒๕๖๓   ให้แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีปีการศึกษา   ๒๕๖๒๓ เป็นแนวทางในการด าเนินงานของโรงเรียน     
ประกอบด้วย 
๑.คณะกรรมการจัดท าร่าง แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 ๑.  นายศฤงคาร    หล้ากันหา   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า   ต าแหน่ง  ครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๓. นางณภัทร  สุเทียนทอง  ต าแหน่ง  ครู  คศ.๓  กรรมการ 
 ๔.นางสมลักษณ์  วิบูลย์ค า  ต าแหน่ง ครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๕.นางอัญชลี  แก้วย้อย    ต าแหน่ง  ครู คศ.๓  กรรมการ 
๒.คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๑.  นายศฤงคาร    หล้ากันหา   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า   ต าแหน่ง  ครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๓. นางณภัทร  สุเทียนทอง  ต าแหน่ง  ครู  คศ.๓  กรรมการ 
 ๔. นางสมลักษณ์  วิบูลย์ค า  ต าแหน่ง ครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๕. นางอัญชลี  แก้วย้อย    ต าแหน่ง  ครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๖. นางสาวมยุรี  เหมสุทธิ   ต าแหน่ง ครู คศ.๒  กรรมการ 
 ๘. นายสักรินทร์   แปงใจ   ต าแหน่ง  ครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๙. นายนิธวัฒน์   ค าทะเนตร  ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 ๑๐. นางณัฐฐาภรณ์   กุลแจ่ม  ต าแหน่งครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวจุฑาเพชร ศัลยพงษ์  ต าหน่งครู คศ.๑    กรรมการ 
 ๑๒. นางสาวภัทรนิชา  แก้วเสน  ต าแหน่ง พนักงานราชการ กรรมการ 



 
 

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

ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเคร่งครัด  อย่าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
เมื่อด าเนินการเสร็จส้ินแล้วให้น าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนบ้านทับกี่   เพื่อรับ
ความเห็นชอบต่อไป 
  ท้ังนี้ต้ังแต่   วันท่ี   ๑   เดือน  พฤษภาคม     พ.ศ.๒๕๖๓ 
    ส่ัง      วันท่ี     ๑ พฤษภาคม   ๒๕๖๓    
 

       ลงช่ือ           
        (นายศฤงคาร    หล้ากันหา) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ค าส่ังโรงเรียนบ้านทับกี่ 
ท่ี  ๒๔ /๒๕๖๓  

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
............................................................................................................................................................................ 

  ด้วยโรงเรียนบ้านทับกี่  ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓  อ้างถึง
บันทึกการประชุมครูโรงเรียนบ้านทับกี่   ครั้งท่ี     ๒๔ /๒๕๖๓  ลงวันท่ี     ๑    พฤษภาคม   ๒๕๖๓   เพื่อให้เกิด
ความเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมาย  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการตามแผนงานโครงการ  ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  ประกอบด้วย 

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ 
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย  นางอัญชลี แก้วย้อย 

 นางสาววิไล  ศิร ิ
 

๒ 

 
โครงการพัฒนางานวชิาการ 

นางสมลักษณ์    วิบูลย์ค า 
นางสาวพิชญ์มณฑ์ สหีะวงศ ์
นางสาวมยุรี เหมสุทธ ิ
นายนิธวัฒน์ ค าทะเนตร 

 

๓ 
โครงการค่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษส าหรับการ
พัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษา 

นายมัญชัย  กันเจิม 
 

๔ 
โครงการพัฒนาหลักสูตร 
 

นางสมลักษณ์    วิบูลย์ค า 
นางสาวมยุรี เหมสุทธ ิ
นางสาวพิชญ์มณฑ์  สหีะวงษ์ 

 

๕ 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โอเน็ต 
กระบวนการ PLC 

นางสมลักษณ์ วิบูลย์ค า 
นางสาวมยุรี เหมสุทธ ิ
นางสาวพิชญ์มณฑ์ สหีะวงศ ์
นายนิธวัฒน์ ค าทะเนตร 

 

๖ 
โครงการพัฒนาจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาไทย กิจกรรมดนตรี – นาฎศิลป์ (ทับกี่สะ
ออน) 

นายอภิเชษฐ์ ป้านภูมิ 
นางสมลักษณ์ วิบูลย์ค า 
นางสาววิไล ศิร ิ

 

๗ 
โครงการส่งเสริมภูมิปญัญาท้องถิ่นสู่การเรียนรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

นางสมลักษณ์ วิบูลย์ค า 
นางสาววิไล ศิร ิ
นางสาวรัชธิดา สุโพธิ์ขันธ 

 

๘ 

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานที่ 
 

นายพิเชษฐ์       วิบูลย์ค า 
นางสาวพิชมณฑ์ สีหะวงศ์ 

  นายอภิเชษฐ์ ป้านภูมิ 
  นางอัญชลี แก้วย้อย 

 

 
 



 
 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๙ 
โครงการห้องสมุด  ๓ ดี 
 

นางสาวพิชมณฑ์ สีหะวงศ์ 
นายมนัญชัย  กันเจิม 

 

๑๐ 
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และศูนย์ICTเช่ือมต่อระบบ 

นางสาวรัชธิดา สุโพธิ์ขันธ 
 

 

๑๑ 
โครงการโรงเรียนสีขาว รณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  (To  Be  Number  
One) 

นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 
นายอภิเชษฐ์  ป้ายภูมิ 

 

๑๒ โครงการฝึกทักษะการงานอาชีพ นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า  

๑๓ 
โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

นางอัญชลี   แก้วย้อย 
นางสาวรัชธิดา สุโพธิ์ขัน 
นางสาวฑิตฐิตา  บุญประสพ 

 

๑๔ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล นางสมลักษณ์  วิบูลย์ค า  

๑๕ โครงการอบรมปฏิบัติธรรม นางสมลักษณ์   วิบูลย์ค า  

๑๖ โครงการนิเทศภายใน นายศฤงคาร  หล้ากันหา  

๑๗ 

โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 
นายอภิเชษฐ์ ป้านภูมิ 
นายนิธวัฒน์ ค าทะเนตร 
น.ส.จุฑาเพชร ศัลยพงษ์ 
นายสักรินทร์ แปงใจ 

 

๑๘ โครงการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ นางสาวรัชธิดา  สุโพธิ์ขันธ  

๑๙ 
โครงการปรับปรุงระบบงานการเงิน -บัญชี 
พัสดุ 

นางอัญชลี  แก้วย้อย 
นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ 

 

๒๐ 
โครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา นายศฤงคาร  หล้ากันหา 

นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 
นางอัญชลี  แก้วย้อย 

 

๒๑ 
โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียน 

นายศฤงคาร  หล้ากันหา 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๒๒ 
โครงการสง่เสริมอาหารกลางวันระดับอนุบาล –
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

นางสมลักษณ์   วิบูลย์ค า 
นางอัญชลี       แก้วย้อย 

 

๒๓ 
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและพัฒนางาน
อนามัยในโรงเรียน 

นางณภัทร สุเทียนทอง 
นางสาวพิชมณฑ์ สีหะวงศ์ 

 

๒๔ 

โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ปรับปรุงหอพัก 
 -ค่าอาหารนักเรียนพักนอน 
-ปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 

นางสาวรัชธิดา สุโพธ์ิขัน 
นางสาวณัฐฐาภรณ์  กุลแจ่ม 
นางอัญชลี  แก้วย้อย 
นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ 

 

๒๕ โครงการปรับปรงุ พัฒนาระบบงานสารบรรณ นางสาวฑิตฐิตา  บุญประสพ  

๒๖ 
โครงการการจัดกิจกรรมวันส าคัญกิจกรรมค่าย 
และความสัมพันธ์ชุมชน 

นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 
นางสาววิไล ศิริ 
นางสมลักษณ์  วิบูลย์ค า 
นางอัญชลี  แก้วย้อย 
นายณภัทร มีช านาญ 

 

๒๗ 

โครงการฝึกอบรมและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ- 
เนตรนารี และลูกเสือ  ๓  ดี 
 

นายพิเชษฐ์       วิบูลย์ค า 
นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ 
นางสาวแพรหวพรรณ  พิมพ์เสนา 

 

๒๘ 

โครงการพัฒนาอาคารสถานที่  ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน  อาคารประกอบและสภาพแวดล้อม 
ไฟฟ้า 

นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 

นายพิเศษ   พายัพ 

นายสักรินทร์  แปงใจ 

นายนิธวัฒน์ ค าทะเนตร 

นายมนัญชัย   กันเจิม 

นายณภัทร  มีช านาญ 

 

๒๙ 
โครงการสง่เสริมกจิกรรมสหกรณ์โรงเรียน  นางณัฐฐาภรณ์   กุลแจ่ม 

นายมนัญชัย  กันเจิม 
 

๓๐ 
โครงการสง่เสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน สภา
นักเรียน 

นางสาวภัทรนิชา แกว้เสน 
นายณภัทร  มีช านาญ 

 

๓๑ 
โครงการแข่งขันกีฬาภายใน/เขตฯ นายนิธวัฒน์ ค าทะเนตร 

นางสาวจุฑาเพชร ศัลยพงษ์ 
นางสาวแพรวพรรณ พิมพ์เสนา 

 

๓๒ 
โครงการอาหารเสริมนม นางอัญชลี  แก้วย้อย 

นางสาวณัฐฐาภรณ์ กุลแจ่ม 
 

๓๓ 
โครงการกิจกรรมเรียนฟรี  
๑๕  ปี อย่างมีคุณภาพ 

นางอัญชลี   แก้วย้อย  

 - กิจกรรมค่าหนังสือเรียน นางอัญชลี   แก้วย้อย  
 - กิจกรรอุปกรณ์การเรียน นางอัญชลี   แก้วย้อย  

 
- กิจกรรมเครื่องแบบนักเรียน นางอัญชลี   แก้วย้อย 

 
 



 
 

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 

- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ๑. วิชาการ 
 ๒. คุณธรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
 ๓. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
 ๔. ICT 
๕.กิจกรรมการการเรียนยุคโควิค 

นางสาวมยุรี  เหมสุทธิ 
นางสาวรัชธิดา สุโพธ์ิขันธ 
นางสมลักษณ์ วิบูลย์ค า 
นส.พิชญมณฑ์ สีหะวงศ์ 

 

๓๔ 
โครงการจัดซื้อ/จัดหา/ซ่อมแซม/ผลิต/ สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี/ครภุัณฑ์ 

นางสาวรัชธิดา สุโพธ์ิขัน 
นายอภิเชษฐ์ ป้านภูมิ 

 

๓๕ 
โครงการระบบน้ าประปาและน้ าด่ืม นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 

นายพิเศษ  พายัพ 
 

๓๖ 

โครงการคัดแยกขยะพิทักษ์สิ่งแวดล้อม นายนิธวัฒน์  ค าทะเนตร 
นายพิเศษ  พายัพ 
นางณภัทร สุเทียนทอง 

 

๓๗ 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโควิค ๑๙ 

นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ 
นางสาวพิชญมณฑ์ สีหะวงศ์ 

 

 
 

ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเคร่งครัด  อย่าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
เมื่อด าเนินการเสร็จส้ินแล้วให้น าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนบ้านทับกี่   เพื่อรับ
ความเห็นชอบต่อไป 
  ท้ังนี้ต้ังแต่   วันท่ี   ๑   เดือน   กรกฎาคม     พ.ศ.๒๕๖๓ 
    ส่ัง      วันท่ี     ๑   เดือน  กรกฎาคม      พ.ศ.   ๒๕๖๓ 
 

       ลงช่ือ           
        (นายศฤงคาร    หล้ากันหา) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

แผนที่โรงเรียนบ้านทับก่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคารเรียนแบบ  สปช.  ๑๐๕/ ๒๙ 

 

อาคารเรียนแบบ  สปช.  ๑๐๕/ ๒๙
 

 

สนามบาสเกตบอล  

แบบ  สปช. 

 

อาคารเอนกประสงค์  สปช. ๒๐๒/๒๖ 
ที่จอดรถ 

อาคารเรียน  แบบ  สปช.  ๑๐๑/๒๖ 

อาคารเรียน  สปช.  ๑๐๒/๒๖
 

                  สนามฟุตบอลแบบ  ฟ.๑ ขนาด  ๖๐ x  ๖๐ 

ลานกีฬา

อเนกประส

งค์  แบบ  

สปช. 

บ้านพักนักเรียน

แบบกรมอาวะ 

ถงั

ประ

ปา 

อาคารหอ้งครัว  

แบบพิเศษ 

 

บ้านพักครู  แบบ   สปช.๓๐๑/๒๖ 
บ้านพักครู สปช.๓๐๑/๒๖ 

บ้านพักนักเรียนขนาด  

๒  ห้อง  แบบพิเศษ 
บ้านพักครู

แบบองค์การ 

บ้านพักนักเรียน

แบบกรมอาชีวะ 

ท่ีจอดรถนกัเรียน 

สวนพทุธศาสน ์

สว้ม สปช.๖๐๔/๔๕ 

หอ้งน า้

แบบ

พเิศษ 

ห้องส้วม 

สนามเดก็เลน่ อาคาร

เอนกประ

สงค ์แบบ

องคก์าร 

บา้น

น า้ 
สหกรณ ์

 

 

 

  สระน้ า 

บรเิวณตดิตัง้

แผงโซลา่เซลล ์
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      บา้นทบัก่ี                       ถนนผา่นหนา้โรงเรียนบา้นทบัก่ี                                      บา้นผกัเน่า,ดา่น

ซา้ย,หลม่เก่า 


