
 

แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 

โรงเรียนบ้านก้างปลา 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 



ส่วนที่ 1 

บทน า 

ประวัติโรงเรียนบ้านก้างปลา 

1.1  ประวัติโรงเรียนบ้านก้างปลา 

 เดิมโรงเรียนแห่งนี้เป็นป่าช้า นักเรียนบ้านก้างปลา ต้องเดินไปเรียนสมทบกับบ้านท่าข้าม ซึ่งตั้งอยู่ที่
บ้านหนองจาน โดยนายเนตร  อาจแก้ว เป็นครูใหญ่ ต่อมาคณะครูและชาวบ้านได้เห็นความล าบากของ
นักเรียนทั้ง 2 หมู่บ้าน ในการเดินทางไปเรียนหนังสือ จึงแยกโรงเรียน โดยสร้างอาคารชั่วคราวขึ้นหมู่บ้านละ 1  
หลัง วันที่  15  เมษายน  2500                                                                         วันที่  10  
ตุลาคม  2500  ได้รับค าสั่งให้แยกนักเรียนทั้ง  2  หมู่บ้านให้ไปเรียนในหมู่บ้านของตน นักเรียนในหมู่บ้าน
ก้างปลา  ได้เข้าเรียนในอาคารหลังใหม่และตั้งชื่อว่า  โรงเรียนบ้านก้างปลา เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4         
   วันที่  28  มิถุนายน  2503  นายเจริญ  ค้ ามา  ได้รับแต่งตั้งมาด ารงต าแน่งแทน  
นายเนตร  อาจแก้ว  ซึ่งย้ายไปด ารงต าแน่งครูใหญ่บ้านนาบอน     
      วันที่  1  ตุลาคม  2514  นายคูณ  ไวชมภู  ครูใหญ่ได้
ลาออกจากราชการ  ทางอ าเภอได้แต่งตั้ง    นางล าไย  สิทธิมงคล เป็นผู้รักษาการในต าแหน่งครูใหญ่ 
        วันที่  15  พฤศจิกายน  2514  ทาง
ราชการได้ย้าย นายสลับ  ปิตุโส  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านกกดู่ มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านก้างปลา 
          วันที่  13  มกราคม  
2518  ทางราชการได้ย้าย นายสุรพงษ์  พลดาหาญ  ผู้ช่วยครูใหญ่โรงเรียนบ้านนาดินด า  มาด ารงต าแหน่ง
ครูใหญ่โรงเรียนนี้          วันที่  
1  ธันวาคม  2526 ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดเลยได้แต่งตั้งนายเครื่อง  ล ามะยศ ต าแหน่ง  อาจารย์ 2  
โรงเรียนบ้านภูบ่อบิด   มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านก้างปลา     วันที่  
1  พฤษภาคม  2533  ทางราชการได้แต่งตั้ง นายวิเทียน  บุตรโยจันโท  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้าน สงาว  มา
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านก้างปลา       
  วันที่  14  พฤษภาคม  2534 ปีการศึกษา 2534 ทางราชการไดส้ั่งให้โรงเรียนจัดการศึกษา
ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนชาย  จ านวน  
27  คน นักเรียนหญิง  จ านวน  21  คน  รวมนักเรียน  48  คน     
     วันที่  9  ตุลาคม  2535  ส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอเมือง
เลย ได้แต่งตั้งย้าย นายไพโรจน์ เสาวนนท์ ต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านน้ าสวยห้วยปลาดุก 
ส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอ  นาด้วง มาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านก้างปลา  

         วันที่  9  กรกฎาคม  2539    
ส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอเมืองเลย ได้แต่งตั้งย้าย นายไพโรจน์ เสาวนนท์  ไปด ารงต าแหน่งอาจารย์
ใหญ่โรงเรียนบ้านน้ าภูและย้าย นายปรีชา  กัลยา มาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านก้างปลา 



 วันที่  17  กรกฎาคม  2546  โอนโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
ไปสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ปีการศึกษา  2551  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 - ม.3 รวม  11  ชั้นเรียน มีครูประจ าการ 23 คน 
พนักงานบริการ  1  คน  รวมมีนักเรียนทั้งสิ้น  294  คน                                                                                                                     

 วันที่  23  มกราคม  2552  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 1 ได้แต่งตั้งย้ายนายปรีชา  กัลยา  
ไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่ามะนาว และย้ายนายพลไชย  พลเพชร มาด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านก้างปลา  ตามค าสั่งที่ 977/2551 ลงวันที่  29  ธันวาคม  2551                                                             
 ปีการศึกษา  2552  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 - ม.3 รวม  11  ชั้นเรียน มีครูประจ าการ 23 คน 
ช่างครุภัณฑ์  1  คน ครูธุรการ  1  คน  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  1  คน รวมมีนักเรียนทั้งสิ้น  264  คน                                                         

 วันที่  9-11   ธันวาคม  2552 นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง(ล าดับที่2) การแข่งขันกิจกรรม ท า
น้ าพริกผักสดเครื่องเคียง เป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง (ล าดับที่
2) การแข่งขันกิจกรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย เป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง     (ล าดับที่1) การแข่งขันกิจกรรม การอ่านออกเสียงเป็นตัวแทน
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                                     ปีการศึกษา  2553  เปิดสอนตั้งแต่ชั้น
อนุบาล 1 - ม.3 รวม  11  ชัน้เรียน มีครูประจ าการ 22 คน ช่างครุภัณฑ์  1  คน ครูธุรการ  1  คน  พี่เลี้ยง
เด็กพิการ  1  คน รวมมีนักเรียนทั้งสิ้น  236  คน                                        วันที่  3   มกราคม   
2553  คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานร่วมกับศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียน  จัดท าผ้าป่า
การศึกษาสมทบทุนสร้างแหล่งเรียนรู้งานอาชีพ  จ านวน  148,435  บาท                                     วันที่ 
18-20  เมษายน   2553 นักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
ระดับชาติ การแข่งขันกิจกรรม ท าน้ าพริกผักสดเครื่องเคียง ระดับชั้น  ม.1-3 นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง  
การแข่งขันกิจกรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ระดับชั้น ป. 4-6  นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
(ล าดับที่3) การแข่งขันกิจกรรม การอ่านออกเสียง                                                                                               
 ปีการศึกษา  2554  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 - ม.3 รวม  11  ชั้นเรียน มีครูประจ าการ 20 คน 
ช่างครุภัณฑ์  1  คน ครูธุรการ  1  คน  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  1  คน รวมมีนักเรียนทั้งสิ้น  214  คน                                       
 ปี  2554 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีประจ าต าบล  รุ่นที่ 3 ได้รับงบประมาณปรับปรุง
ห้องเรียน  จ านวน  50,000  บาท (  ห้าหมื่นบาทถ้วน )                                                                                   
 วันที่  10  สิงหาคม   2554 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ได้ประกาศการ
เรียนรวมระหว่างโรงเรียนบ้านก้างปลาเป็นโรงเรียนหลัก โรงเรียนบ้านนาบอนเป็นโรงเรียนมารวม  ตาม
หนังสือที่                   ศธ 04136/3339 ลงวันที่  8  สิงหาคม  2554  ( ฉบับแก้ไข )         
                ปีการศึกษา 2556  เปิดสอนตั้งแต่ชั้น อ.1 – ม.3 มีนักเรียนทั้งสิ้น 
176 คน ครู 14 คน ครูพ่ีเลี้ยงเด็ก 1 คน     ครูธุรการ 1 คน ช่างครุภัณฑ์ 1 คน   โรงเรียนบ้านก้างปลาได้
ปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542    และแก้ไขเพ่ิมเติม  ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.  
2545 , ( ฉบับที่  3 )  พ.ศ. 2553  ผลการประเมินการจัดการศึกษาที่ผ่านมา ทางโรงเรียนจึงได้ก าหนด 
วิสัยทัศน์ เป้าหมายและพันธกิจ ที่จะด าเนินการปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียน ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบัน 



 ปีการศึกษา 2557 เปิดสอนตั้งแต่ อ.1- ม.3 มีนักเรียน  168  คน  ครู 14 คน ครูพ่ีเลี้ยงเด็ก 1 คน   
ครูธุรการ   1 คน ช่างครุภัณฑ์  1 คน                              
   วันที่ 1 ตุลาคม  2557 นายธงชัย  แก้วมณีชารัตน์ เกษียณอายุราชการ             
   วันที่ 4  ธันวาคม  2557 นางสาวค ามาย  บุญสนอง  ต าแหน่งครู เลขท่ี 4534 
โรงเรียนบ้านห้วยตาด  อ าเภอ  นาด้วง จังหวัดเลย ได้รับแต่งตั้งย้ายมาด ารงต าแหน่งครู โดยการตัดโอน
ต าแหน่งมาโรงเรียนนี้ ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ที่ 556/2557  ลงวันที่  
21  พฤศจิกายน  2557    วันที่ 4  ธันวาคม  2557 นายสายัณห์  กุลบุตร ต าแหน่ง 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านก้างปลา ได้รับค าสั่งให้ย้ายไปด ารงต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเลย 
ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย    เขต 1 ที่ 558/2557 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 
2557 

 ปีงบประมาณ 2558  โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 

1. งบค่าครุภัณฑ์โรงเรียนดีประจ าต าบล จ านวน  200,000  บาท 
2. งบซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ  จ านวน  202,000  บาท 
3. งบครุภัณฑ์ห้องคณิตศาสตร์สู่สากล  จ านวน  580,000  บาท 
4. งบก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. 204 /26 จ านวน  1,240,000 บาท 
5. งบก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. 201 /26 จ านวน  712,000  บาท 
6. งบจัดซื้อสื่อการเรียนรู้สู่งานอาชีพ  จ านวน  80,000  บาท 
7. งบประมาณซื้อวัสดุยกระดับคุณภาพการศึกษาและมีงานท าระหว่างเรียน  จ านวน  20,000  

บาท 

          วันที่ 7  สิงหาคม  2558  นางลลิดา  ผุยมาตย์  ครูโรงเรียนบ้านห้วยม่วง ได้รับแต่งตั้งย้ายมาด ารง
ต าแหน่งครูโดยการตัดโอนต าแหน่งมาโรงเรียนนี้ ตามค าสั่ง สพป.ลย.1 ที่ 453/2558 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 
2558   

          ปีการศึกษา 2558  เปิดสอนตั้งแต่ อ.1- ม.3 มีนักเรียน  164  คน  ครู 15 คน ครูพ่ีเลี้ยงเด็ก 1 คน   
ครูธุรการ   1 คน ช่างครุภัณฑ์  1 คน                          
  

 ข้อมูลทั่วไป 

                 ชื่อโรงเรียน 

    โรงเรียนบ้านก้างปลา 

   ประเภทของโรงเรียน 

สหศึกษา 

   อักษรย่อ 

     ก.ป. 

   วันสถาปนาโรงเรียน 



       15      เมษายน  2500       
    

   ปรัชญาของโรงเรียน 

สถานศึกษามุ่งแสวงหา  ความเป็นเลิศ  ความสากล  ความเป็นผู้น า  ทางการศึกษา 

สีประจ าโรงเรียน 
   ขาว  -  แดง                                                                                                                                
  สี ข า ว   ห ม า ย ถึ ง   ค ว า ม ส ะ อ า ด บ ริ สุ ท ธิ์   ค ว า ม ดี ง า ม                                              
            สีแดง  หมายถึง  ความรักชาติ  ความเข้มแข็งอดทน 

ต้นไม้ประจ าโรงเรียน 
   ต้นไทร   เป็นต้นไม้ท่ีแสดงถึง  ความร่มเย็น 

ค าขวัญของโรงเรียน 
   การเรียนดี   กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  น าชาติไทยเจริญ 

คติพจน์ของโรงเรียน 
   คุณภาพการศึกษาดี  พัฒนาชาติได้ 

อุดมการณ์ของโรงเรียน 
   สามัคคี  ไมตรี  พึ่งพา  ศรัทธา  และความหวัง   ด้วยรักและผูกพัน 

 วิสัยทัศน์  ( Vision )  

     โรงเรียนบ้านก้างปลา จัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  
น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น า ICTและภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้จัดการเรียนรู้ ครูมืออาชีพ ชุมชนมี
ส่วนร่วม 

 เป้าหมาย  ( Goal ) 

             1. นักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมทุกคน                                                            
    2.นักเรียนทุกคนจบการศึกษาภาคบังคับ        
                  3. นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการเรียนรู้ตามหลักสูตร  โดยมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนไม่ น้อยกว่าร้อยละ  70  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้                                                                                                                      
    4.  นักเรียนทุกคนสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข                                                                        
    5.  พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพทุกคน 

 พันธกิจ  ( Mission ) 

              1.  จัดการศึกษาตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                           
     2.  จัดการศึกษาให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    



                       3.  จัดกระบวนการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม                                   มีค่านิยมที่ดี และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร   
         4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ในการจัดการเรียน
การสอนอย่าง            มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน              
          5. เฝ้าระวังดูแลและส่งเสริมสุขภาพของผู้เรียน 
           6. พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้               7. ประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง  ชุมชน และท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ         การศึกษาของ
โรงเรียน       

แนวคิด  ทิศทางการปฏิบัติงาน 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  หมวด 4  มาตรา  22-24  มีเนื้อหาสาระโดยสังเขปกล่าวคือ  
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า  ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียน
ส าคัญที่สุด    กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้  ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามความธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ  ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้   คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม  
ดังนี้ 

ก.  สิทธิและโอกาสทางการศึกษา 

   1. สิทธิและโอกาสในการศึกษาภาคบังคับ       
    2. การสร้างโอกาสให้เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาอย่างทั่วถึง   
     3. การส่งเสริมการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ข.  การพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

             1. พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับการปฏิรูปการเรียนรู้ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
และท้องถิน่  2. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญ       3. การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาครูสู่มืออาชีพ        
                                                     4. การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน                                                                                   
5. การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐาน 

ค.  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และการจัดการ 

              1. การสร้างความเข้มแข็ง และประสิทธิภาพของกลุ่มงานตามโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาท่ีเป็น
นิติบุคคล           2. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และเชื่อมโยงเครือข่ายเทคโนโลยีภายใน
และ  นอกสถานศึกษา 

ง.  นโยบายเร่งด่วน 

  1. การส่งเสริมผู้เรียนให้รักการอ่าน  เขียน  คิดวิเคราะห์                                                                
  2. กิจกรรมการนิเทศภายในเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน                                                                     
  3. การส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาชีพ                                                                                                                                         

  4. กิจกรรมการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา       



 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดงการบริหารงานของโรงเรียนบ้านก้างปลา 
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ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

นายพลไชย  พลเพชร 

บริหารทั่วไป บุคคลากร งบประมาณ วิชาการ 

นางสาวกรรณิกา ศักดิ์ศิริรัตน์
นางไพบูลย์  จันทนา 

นางมลธิยา  วิลัยรัตน์       
นางอริสา พันธ์กล้า         

นางพัฒนาพร พิมพ์สุภา    
นางมะลิวัลย์ สั้นจันดา     

นางมนธิรา  สุวรรณสิงห์            
นางภาวดี จันทร์สว่าง   
นางลลิดา  ผุยมาตย์       

 

 

 

นางวราภรณ์   บัวชุม  
นางปรีดา  จันทะมน   

 นางสาวค ามาย  บุญสนอง 

 

 

นางณิชากร  พลเวียง 
นางสุภาวดี วิลัยศร 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

                                               คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1.  นางฉลาด  เสาวนนท์    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

2.  นายถาวร  โสกัณทัด    ผู้แทนผู้ปกครอง 

3. นายปรีชา  สิทธิมงคล    ผู้แทนองค์กรศาสนา 

4.  นางนฤชล  สิงห์ศิริ    ผู้แทนองค์กรชุมชน 

5.  นายเพ็ชร  ทุมมาวัย    ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น 

6. นายสุชาติ  พิมพา    ผู้ทรงคุณวุฒิ 

7. นางไลวรรณ  อุดศรี    ผู้ทรงคุณวุฒิ 

8. นายธงชัย  แก้วมณีชารัตน์   ผู้แทนครู 

9. นายพลไชย  พลเพชร    เลขานุการ/ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

                                  จ านวนบุคลากรและต าแหน่งหน้าที่ 

ที ่ ต าแหน่ง จ านวน/คน หมายเหตุ 

1 ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คศ. 3 

2 รองผู้อ านวยการโรงเรียน - - 

3 คร ู 13 คศ. 3 

4 คร ู 1 คศ. 2 

5 ครูพ่ีเลี้ยงเด็ก 1 - 

6 ครูธุรการ 1 - 

7 ช่างครุภัณฑ์ 1 - 

รวม 18 - 

 

 

 



 

ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านก้างปลา   มีอยู่   15  คน    ชาย  1  คน  หญิง   14  คน   

    ครูพ่ีเลี้ยงเด็ก 1 คน  ช่างครุภัณฑ์    1  คน   ครูธุรการ 1  คน  ดังนี้ 

       จ านวนบุคลากรจ าแนกตามวุฒิการศึกษา  ต าแหน่ง   

 

ที ่

 

ชื่อ-สกุล 

 

ต าแหน่ง 

 

วุฒิการศึกษา 

 

สาขาวิชาเอก 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

 

นายพลไชย  พลเพชร 

นางพัฒนาพร  พิมพ์สุภา 

นางปรีดา  จันทะมน 

นางภาวดี  จันทร์สว่าง 

นางอริสา  พันธ์กล้า 

นางไพบูลย์  จันทนา 

นางสุภาวดี  วิลัยศร 

นางณิชากร  พลเวียง 

นางวราภรณ์  บัวชุม 

นางมะลิวัลย์  สั้นจันดา 

นางสาวกรรณิกา ศักดิ์ศิริรัตน์ 

นางมลธิยา  วิลัยรัตน ์

นางมนธิรา  สุวรรณสิงห์ 

นางสาวค ามาย  บุญสนอง 

นางลลิดา  ผุยมาตย์ 

นางสาวพัชราพร มุงคุณแสน 

นายอภิรมย์  ไชยชิน 

นางสาวประมล  สอนสุภาพ 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

ครูช านาญการพิเศษ 

ครูช านาญการพิเศษ 

ครูช านาญการ 

ครูช านาญการพิเศษ 

ครูช านาญการพิเศษ 

ครูช านาญการพิเศษ 

ครูช านาญการพิเศษ 

ครูช านาญการพิเศษ 

ครูช านาญการพิเศษ 

ครูช านาญการพิเศษ 

ครูช านาญการ 

ครูช านาญการพิเศษ 

ครูช านาญการพิเศษ 

ครูช านาญการพิเศษ 

ครูพ่ีเลี้ยงเด็ก 

ช่างครุภัณฑ์  

ครูธุรการ 

กศ.ม. 

ศษ.บ. 

ศษ.บ. 

ป.กศ. 

ค.บ. 

ค.บ. 

ค.บ. 

ค.บ. 

ค.บ. 

ค.บ. 

กศ.ม. 

ค.บ. 

ค.บ. 

ค.บ. 

ค.บ. 

ค.บ. 

ม.6 

วทบ. 

การบริหารการศึกษา 

ประถมศึกษา 

ประถมศึกษา 

- 

สังคมศึกษา 

เกษตรกรรม 

สังคมศึกษา 

สังคมศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 

เกษตรกรรม 

คณิตศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ  

ประถมศึกษา 

ประถมศึกษา 

การศึกษาปฐมวัย 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

- 

วิทยาศาสตร์ 

 



 

 สภาพชุมชน 
              สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะ เป็นชุมชนชนบท มีประชากรประมาณ 2,500 คน  
บริเวณใกล้เคียง โดยรอบโรงเรียน ได้แก่ บ้านเรือนของผู้ปกครองนักเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านบ้านก้างปลา  อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม ทอ
ผ้า เลี้ยงปลา ยางพารา สวนผลไม้  ส่วนใหญ่ท าอาชีพเกษตรกรรมตามสภาพพ้ืนที่ที่เหมาะสม การนับถือ
ศาสนา พุทธ ประเพณี / ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ   บุญประเพณีลอยกระทง  บุญ
เดือน 6   ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษา ร้อยละ70 ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ร้อยละ 
90 นับถือศาสนา พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายได้โดยเฉลี่ย ต่อปี10,000   บาท         
          ประชากร                                                                                                                                                             
 จ านวนประชากรโดยประมาณ  2,500       คน  แยกเป็น                                                  
       ชาย       1,500       คน                                                                             
           หญิง       1.000       คน                        

   สภาพทางเศรษฐกิจ 

  อาชีพ  ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ท านา  ท าไร่  ท าสวนผลไม้ ทอผ้า เลี้ยง
สัตว์  พืชไร่  ได้แก่  ข้าวโพด  ถั่วต่าง ๆ  มันส าปะหลัง  ท าสวนยางพารา      เลี้ยงสัตว์  เช่น  โค,  กระบือ  
ปลากระชัง      การศึกษา 

สังกัด จ านวนแห่ง 

 

1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก้างปลา   

 

 

1 

 

               

              สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

 -  วัด/ส านักสงฆ์   2 แห่ง 

 

 

 



สภาพปัจจุบัน 

  ที่ตั้ง/ขนาด 
     โรงเรียนบ้านก้างปลา  ตั้งอยู่เลขท่ี 298 หมู่ที่ 9 ต าบลชัยพฤกษ์ อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย  ห่าง
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นระยะทาง  5 กิโลเมตร    จัดการศึกษา  3  
ระดับ คือ ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา มีเนื้อที่  15 ไร่  - งาน -  ตารางวา 

    มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

   ทิศเหนือ             ติดต่อกับ                  บ้านท่าข้าม    
                         ทิศใต้                 ติดต่อกับ                  บ้านนาบอน   
                 ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ                  บ้านหัวฝาย                    
                ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ                  บ้านก าเนิดเพชร   

       1.  ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน       รายนามผู้บริหาร 

 1  .นายเนตร  อาจแก้ว     ครูใหญ่                  ปี   พ.ศ.  2500 - 2503 
 2.  นายเจริญ   ค้ ามา              ครูใหญ่                     ปี   พ.ศ.  2503 – 2510                                    

3.  นายคูณ   ไวชมพู              ครูใหญ่                     ปี   พ.ศ.  2510 – 2514                                                   
4.  นายสลับ   ปิตุโส               ครูใหญ่                     ปี   พ.ศ.  2514 - 2522 

 5.  นายสุรพงษ์  พลดาหาญ      ครูใหญ่              ปี   พ.ศ.  2522 -  2526 
 6.  นายเครื่อง  ล ามะยศ          ครูใหญ่                      ปี   พ.ศ.  2526 – 2533 
 7.  นายวิเทียน  บุตรโยจันโท     อาจารย์ใหญ่                ปี   พ.ศ.  2533– 2535 
 8.  นายไพโรจน์  เสาวนนท์       อาจารย์ใหญ่                ปี   พ.ศ.  2535 – 2539 
 9.  นายปรีชา  กัลยา               ผู้อ านวยการโรงเรียน      ปี   พ.ศ.  2539 – 2552 
     10. นายพลไชย  พลเพชร         ผู้อ านวยการโรงเรียน       ปี   พ.ศ.  2552 -  ปัจจุบัน 

       2.  อาคารสถานที่  เนื้อท่ี  15  ไร่   -  งาน   -  ตารางวา  ประกอบด้วยอาคารสถานที่ดังนี้ 
   - อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ   จ านวน  2  หลัง  6  ห้อง  สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2522                                                     
     งบประมาณ  195,000  บาท 

 - อาคารเรียนแบบ สปช.105/26   จ านวน 2 หลัง  16  ห้อง  สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2534                                                      
     งบประมาณ  540 ,000  บาท 

    - โรงฝึกงานแบบ 3-1-2             จ านวน 2 หลัง  สร้างเมื่อ พ.ศ.2523  
      งบประมาณ   100,000  บาท   

    - บ้านพักครู   จ านวน  3  หลัง  สร้าง เมื่อปี พ.ศ.  2521                                                      
       งบประมาณ  60,000 บาท                                        
      - อาคาร สปช 204/26  จ านวน  1  หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ.2558 
                                               งบประมาณ 1,200,000  บาท 
        - ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียน    จ านวน  3  หลัง   



        - โรงอาหาร                           จ านวน  1  หลัง  
         - ถังน้ าฝนซีเมนต์                     จ านวน  2  ชุด  
         - ห้องสมุด                             จ านวน  1  หลัง    

3.    บุคลากร – นักเรียน         
  นักเรียน     จ านวน 164  คน                
   ครู                  จ านวน   14  คน   
   ผู้บริหาร              จ านวน     1  คน   
   ลูกจ้างประจ า       จ านวน     1  คน   
              ครูธุรการ                      จ านวน      1  คน           
                                     ครูพ่ีเลี้ยงเด็ก   จ านวน     1  คน  

 สิ่งอ านวยความสะดวก         
  -โทรศัพท์        2   หมายเลข    
   -คอมพิวเตอร์บริหารงาน       2 เครื่อง    
    - ห้องสมุด                                  4 เครื่อง   
     - ห้องคอมพิวเตอร์                       21   เครื่อง  
      - เครื่องโปรเจคเตอร์                       1   เครื่อง 
       - เครื่องเสียง                                1   ชุด    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ านวนนักเรียน  ระดับก่อนประถมศึกษา  –ระดับมัธยมศึกษา 

จ านวนนักเรียน   ปีการศึกษา  2558   (ข้อมูล  ณ 10 มิ.ย.  2558 ) 

                               แสดงจ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้น  



 

ระดับชั้น 

เพศ  

รวม ชาย หญิง 

อนุบาลปีที่  1 6 6 12 

อนุบาลปีที่  2 5 7 12 

รวมก่อนประถมศึกษา 11 13 24 

ประถมศึกษาปีที่  1 5 2 7 

ประถมศึกษาปีที่  2 2 10 12 

ประถมศึกษาปีที่  3 6     7 13 

ประถมศึกษาปีที่  4 6 9 15 

ประถมศึกษาปีที่  5 7       10 17 

ประถมศึกษาปีที่  6 7 10 17 

รวมประถมศึกษา 33 48 81 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 7 22 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 7 18 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 10 22 

รวมมัธยมศึกษา 38 24 62 

รวมจ านวนนักเรียนทั้งหมด       82      82 164 

 

 

 

ผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 

1. งานบริหารทั่วไป 

ด้านสิทธิและโอกาสทางการศึกษา   



 โรงเรียนบ้านก้างปลา ได้ด าเนินการจัดส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียน กลุ่มอายุ 3-18 ปี 
เข้าเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปี
การศึกษา 2558 ดังนี้ 

ตารางแสดงจ านวนประชากรวัยเรียน กลุ่มอายุ 4-17 ปี ที่เข้าศึกษาต่อระดับก่อนประถมศึกษา ถึง ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2558 

กลุ่มอายุ ประชากร เข้าเรียน ร้อยละ 
อายุ 4-5 ปี ระดับก่อนประถมศึกษา    
อายุ 6-11 ปี ระดับประถมศึกษา    
อายุ 12-14 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    

รวม    
 
หมายเหตุ   ข้อมูลประชากร ณ เดือน       
ด้านประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

   

 โรงเรียนบ้านก้างปลา ได้ด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2558 
ปรากฏผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่บ่งชี้ถึงประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางแสดงอัตราการเข้าเรียน และการออกกลางคัน 

ระดับการศึกษา อัตราการเข้าเรียน ปี 2558 อัตราการออกกลางคัน ปี 2558 
ประชากร 
วัยเรียน 

นักเรียน 
ชั้นปีที่ 1 

ร้อยละ นักเรียน
ทั้งหมด 

นักเรียน
ออก

กลางคัน 

ร้อยละ 

ก่อนประถม 24  100 24 1  
ประถมศึกษา 81  100 81 -  
มัธยมศึกษาตอนต้น 62  100 62 4  
 

2. งานบริหารวิชาการ (ด้านคุณภาพการศึกษา) 

 โรงเรียนบ้านก้างปลา มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมี
คุณธรรม โดยพัฒนาครู ปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลการด าเนินงานปรากฏ
ดังนี้ 

                                         
 
 
 
     

 
1.2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 



ตารางที่ 1  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-
3  

               ปีการศึกษา 2557 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับชั้น 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 
ภาษาไทย  77.11 83.36 80.50 75.00 75.00 70.18 64.61 68.16 67.56 
คณิตศาสตร์ 76.11 83.91 75.07 54.89 65.47 66.50 59.86 63.23 68.44 
วิทยาศาสตร์ 76.78 78.91 71.21 67.1 72.11 70.82 64.19 57.14 71.10 
สังคมศึกษา 75.67 77.45 74.57 70.1 63.41 63.45 59.41 60.90 73.41 
ประวัติศาสตร์ 80.22 81.27 73.21 69.27 63.05 63.64 60.04 65.41 69.01 
สุขศึกษาและพลศึกษา 83.89 78.91 83.07 85.1 79.11 83.45 71.21 74.32 75.54 
ศิลปะ 73.44 80.45 79.43 84.33 80.52 69.32 62.12 70.78 67.56 
การงานอาชีพฯ 73.44 80.27 83.86 78.53 74.41 72.68 66.16 64.64 64.45 
ภาษาอังกฤษ 82.11 74.55 82.79 63.6 63.64 66.00 60.98 65.55 66.89 
หน้าที่พลเมือง 86.78 82.45 75.14 70.27 70.29 70.77 65.08 69.81 72.06 
คอมพิวเตอร์ - - - - - - 70.16 70.17 67.26 

รวม 77.48 80.65 78.45 73.78 80.04 76.38 68.78 64.05 69.77 
 

ตารางที่ 2 แสดงผลการสอบ (LAS) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านก้างปลา ปีการศึกษา 2557 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ) 
เป้าหมายปีการศึกษา 

2558  
หมายเหตุ 

สาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา  2557 

โรงเรียน ระดับเขตฯ  
ภาษาไทย 84.17 72.29  88.3785  
คณิตศาสตร์ 77.92 65.41  81.816  
วิทยาศาสตร์ 87.08 69.00  91.434  
รวมความสามารถ 3 ด้าน 83.06 68.90  87.213  
*หมายเหตุ  เป้าหมายของปีการศึกษา 2558 ต้องเพ่ิมข้ึน 5% ของผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2557 

 

 

 

ตารางที่ 3 แสดงผลการสอบ (LAS) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านก้างปลา ปีการศึกษา 2555-
2557 



ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ) 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 
2558 

หมายเหตุ 
สาระการเรียนรู้ 

ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 
ระดับเขตฯ 

2557 
ภาษาไทย 72.44 64.76 75.76 66.22 79.55  
คณิตศาสตร์ 67.33 80.24 81.21 63.71 85.27  
วิทยาศาสตร์ 80.89 77.38 80.00 60.99 84.00  
รวมความสามารถ 3 ด้าน 73.56 74.13 78.99 63.64 82.94  
*หมายเหตุ  เป้าหมายของปีการศึกษา 2558 ต้องเพ่ิมข้ึน 5% ของผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2557 

 

 

ตารางที่ 4 แสดงผลการสอบ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านก้างปลา ปีการศึกษา 2555-2557 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ) 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 
2558 

หมายเหตุ 
สาระการเรียนรู้ 

ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 
ระดับเขตฯ 

2557 
ด้านภาษา 44.22 57.69 63.09 50.71 66.24  
ด้านค านวณ 34.44 58.96 70.34 42.14 73.86  
ด้านเหตุผล 42.00 62.82 63.94 48.56 67.14  
รวมความสามารถ 3 ด้าน 40.22 59.83 65.79 47.13 69.08  
 

*หมายเหตุ  เป้าหมายของปีการศึกษา 2558 ต้องเพ่ิมข้ึน 5% ของผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2557 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 5 แสดงผลการสอบ (LAS) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านก้างปลา ปีการศึกษา 2557 



ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ) 
เป้าหมายปีการศึกษา 

2558 
หมายเหตุ 

สาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา  2557 

โรงเรียน ระดับเขตฯ  
ภาษาไทย 48.39 51.05  50.81  
คณิตศาสตร์ 52.68 46.72  55.31  
วิทยาศาสตร์ 48.39 47.29  50.81  
สังคมศึกษาฯ 49.29 51.79  51.75  
ภาษาต่างประเทศ 42.50 45.70  44.63  
รวมความสามารถ 5 ด้าน 48.25 48.51  50.66  
*หมายเหตุ  เป้าหมายของปีการศึกษา 2558 ต้องเพ่ิมข้ึน 5% ของผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2557 

 

ตารางที่ 6 แสดงผลการสอบ (LAS) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านก้างปลา ปีการศึกษา 2555-
2557 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ) 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 
2558 

หมายเหตุ 
สาระการเรียนรู้ 

ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 
ระดับเขตฯ 

2557 
ภาษาไทย 36.11 40.76 51.96 50.54 54.56  
คณิตศาสตร์ 39.08 22.67 45.54 42.30 47.82  
วิทยาศาสตร์ 39.14 30.10 51.96 47.59 54.56  
สังคมศึกษาฯ 48.25 41.71 45.00 51.90 47.25  
ภาษาต่างประเทศ 45.16 27.14 37.14 43.40 39.00  
รวมความสามารถ 5 ด้าน 41.86 32.48 46.32 47.15 48.64  
*หมายเหตุ  เป้าหมายของปีการศึกษา 2558 ต้องเพ่ิมข้ึน 5% ของผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2557 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 7 ผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555-2557 



 ปีการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 2557 เป้าหมายปีการศึกษา 
2558  (5%ของ ป ี2557) สาระการเรียนรู้ 2555 2556 2557 เขตพ้ืนที่ ประเทศ 

ภาษาไทย (61) 46.69 43.58 34.82 41.40 44.88 36.56 
คณิตศาสตร์ (64) 35.38 41.58 26.14 34.24 38.06 27.45 
วิทยาศาสตร์ (65) 34.77 32.16 32.91 38.16 42.13 34.56 
สังคมศึกษา (62) 43.46 36.53 42.45 45.48 50.67 44.57 
ภาษาอังกฤษ (63) 30.10 27.11 26.82 30.64 36.02 28.16 
สุขศึกษาและพลศึกษา (66) 54.62 56.42 45.27 48.02 52.20 47.53 
ศิลปะ (67) 49.62 40.00 36.82 41.47 45.61 38.66 
การงานอาชีพฯ (68) 56.77 50.53 44 51.80 56.32 46.20 
เฉลี่ย 43.93 40.99 36.15 41.40 45.74 37.96 
*หมายเหตุ  เป้าหมายของปีการศึกษา 2558 ต้องเพ่ิมข้ึน 5% ของผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2557 

 

 

แผนภูมิแท่งแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการสอบ O-Net ป.6 ระหว่างปีการศึกษา 2555-2557  

 

 

 

 

ตารางที่ 8 แสดงผลการสอบ (LAS) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านก้างปลา ปีการศึกษา 2557 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ) 
เป้าหมายปีการศึกษา 

2558 
หมายเหตุ 

สาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา  2557 

โรงเรียน ระดับเขตฯ  
ภาษาไทย 48.39 51.05  50.81  
คณิตศาสตร์ 52.68 46.72  55.31  
วิทยาศาสตร์ 48.39 47.29  50.81  
สังคมศึกษาฯ 49.29 51.79  51.75  
ภาษาต่างประเทศ 42.50 45.70  44.63  
รวมความสามารถ 5 ด้าน 48.25 48.51  50.66  
*หมายเหตุ  เป้าหมายของปีการศึกษา 2558 ต้องเพ่ิมข้ึน 5% ของผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2557 

 

ตารางที่ 9 แสดงผลการสอบ (LAS) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านก้างปลา ปีการศึกษา 2555-2557 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ) 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 
2558 

หมายเหตุ 
สาระการเรียนรู้ 

ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 
ระดับเขตฯ 

2557 
ภาษาไทย 35.94 36.25 40.28 42.20 42.29  
คณิตศาสตร์ 18.28 31.47 27.08 31.00 28.43  
วิทยาศาสตร์ 19.01 29.13 29.72 36.21 31.21  
สังคมศึกษาฯ 31.00 34.75 35.14 39.99 36.90  
ภาษาต่างประเทศ 53.88 37.63 26.25 39.68 27.56  
รวมความสามารถ 5 ด้าน 32.14 33.84 31.69 37.82 33.27  
*หมายเหตุ  เป้าหมายของปีการศึกษา 2558 ต้องเพ่ิมข้ึน 5% ของผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2557 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 10 ผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2555-2557 



 ปีการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 2557 เป้าหมายปีการศึกษา 
2558  (5%ของ ปี 2557) สาระการเรียนรู้ 2555 2556 2557 เขตพ้ืนที่ ประเทศ 

ภาษาไทย (91) 49.31 35.45 29.41 32.24 35.20 30.88 
คณิตศาสตร์ (94) 24.92 21.82 21.23 25.00 29.65 22.29 
วิทยาศาสตร์ (95) 28.00 25.82 30.14 32.67 38.62 31.95 
สังคมศึกษา (92) 40.27 31.09 39.29 40.96 46.79 41.25 
ภาษาอังกฤษ (93) 24.00 29.00 24.27 25.42 27.46 25.48 
สุขศึกษาและพลศึกษา (96) 47.27 48.18 52.14 52.06 59.32 54.75 
ศิลปะ (97) 38.89 39.09 40.00 37.75 43.14 42.00 
การงานอาชีพฯ (98) 39.45 33.45 43.29 40.10 45.42 45.45 
เฉลี่ย 39.47 32.91 34.97 35.78 40.7 39.72 
*หมายเหตุ  เป้าหมายของปีการศึกษา 2558 ต้องเพ่ิมข้ึน 5% ของผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2557 

 

 

แผนภูมิแท่งแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการสอบ O-Net ม.3 ระหว่างปีการศึกษา 2555-2557  

 

 

ตารางการทดสอบจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2557 

โรงเรียนบ้านก้างปลา  กลุ่มคุณภาพการศึกษา นาอ้อศรีเมืองชัย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
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ตารางท่ี 9 ผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 

วิชา ผู้เข้า
สอบ 

คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนนสูงสุด คะแนนต่ าสุด 

ภาษาไทย (61) 22 34.82 9.88 52.00 16.00 
สังคมศึกษา (66) 22 46.45 13.33 62.00 16.00 
ภาษาอังกฤษ (63) 22 26.82 7.54 45.00 12.50 
คณิตศาสตร์ (64) 22 26.14 10.22 40.00 5.00 
วิทยาศาสตร์ (65) 22 32.91 8.41 47.00 14.00 
สุขศึกษาและพลศึกษา (66) 22 45.27 14.49 72.00 24.00 
ศิลปะ (67) 22 36.82 13.28 65.00 15.00 
การงานอาชีพฯ (68) 22 44.00 17.06 68.00 12.00 
 

ตารางท่ี 7   ผลการสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557  

                เปรียบเทียบกับผลคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ ระดับสพป. และระดับโรงเรียน 

วิชา 
ระดับประเทศ ระดับ สพป. ระดับโรงเรียน 

การแปลผล 
Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 

ภาษาไทย 34.82 9.88 41.40 13.07 44.88 13.13 สูงกว่าระดับประเทศ 1.01 

สูงกว่า ระดับ สพป.  4.46 

สังคมศึกษา 46.45 13.33 34.24 15.02 38.06 15.25 ต่ ากว่าระดับประเทศ -0.76 

สูงกว่า ระดับ สพป.  6.71 
ภาษาอังกฤษ 26.82 7.54 38.16 13.52 42.13 18.47 ต่ ากว่าระดับประเทศ -6.86

ต่ ากว่า ระดบั สพป.  -6.83 

คณิตศาสตร์ 26.14 10.22 45.48 16.00 50.67 17.83 ต่ ากว่าระดับประเทศ -0.36 

สูงกว่า ระดับ สพป.  6.64 

วิทยาศาสตร์ 32.91 8.41 30.64 12.87 36.02 14.07 ต่ ากว่าระดับประเทศ -6.66 

สูงกว่า ระดับ สพป.  0.37 

สุขศึกษาและพลศึกษา 45.27 14.49 48.02 14.80 52.20 14.44 ต่ ากว่าระดับประเทศ -0.66 

สูงกว่า ระดับ สพป.  6.63 

ศิลปะ 36.82 13.28 41.47 15.23 45.61 15.48 ต่ ากว่าระดับประเทศ -6.65 

สูงกว่า ระดับ สพป.  0.88 

การงานอาชีพฯ 44.00 17.06 51.80 17.89 56.32 16.63 สูงกว่าระดับประเทศ 6.66 

สูงกว่า ระดับ สพป.  6.60 

 
ผลการสอบO-Net  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปกีารศึกษา 2557 

 
 



สาระวิชา 
จ านวน 

คน 

คะแนน 
เฉลี่ยระดับ
โรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ส่วนต่างกับ
ระดับประเทศ 

คะแนน
เฉลี่ย

เพิ่มข้ึน
5% 

เป้าคะแนน
เฉลี่ยปี

การศึกษา
2557 

ภาษาไทย 17 43.58 45.02 -1.44 2.18 45.76 
คณิตศาสตร ์ 17 41.58 41.95 -0.37 2.08 43.66 
วิทยาศาสตร์ 17 32.16 37.40 -5.24 1.61 33.77 
สังคมศึกษา  17 36.53 38.31 -1.78 1.83 38.36 
ภาษาอังกฤษ 17 27.11 33.82 -6.71 1.36 28.47 
สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

17 56.42 61.69 -5.27 2.82 59.24 

ศิลปะ 17 40.00 47.14 -7.14 2.00 42.00 
การงานอาชีพ 17 50.53 53.16 -2.63 2.53 53.06 
รวมคะแนน  327.91 358.49 -30.58 16.40 344.31 
เฉลี่ย  40.99 44.81 -3.82 2.05 43.04 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผลการสอบO-Net  ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2557 

 
 



สาระวิชา 
จ านวน 

คน 

คะแนน 
เฉลี่ยระดับ
โรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ส่วนต่างกับ
ระดับประเทศ 

คะแนน
เฉลี่ย

เพิ่มข้ึน
5% 

เป้าคะแนน
เฉลี่ยปี

การศึกษา
2557 

ภาษาไทย 21 35.45 44.25 -8.8 1.77 37.22 
คณิตศาสตร ์ 21 21.82 25.45 -3.63 1.09 22.91 
วิทยาศาสตร์ 21 25.82 37.95 -12.13 1.29 27.11 
สังคมศึกษา  21 31.09 39.37 -8.28 1.55 32.64 
ภาษาอังกฤษ 21 26.00 30.35 -4.35 1.30 27.30 
สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

21 48.18 58.03 -9.85 2.41 50.59 

ศิลปะ 21 39.09 43.63 -4.54 1.95 41.04 
การงานอาชีพ 21 33.45 44.46 -11.01 1.67 35.12 
รวมคะแนน  260.90 323.49 -62.59 13.05 273.95 
เฉลี่ย  32.61 40.44 -7.82375 1.63 34.24 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. งานบริหารงานบุคคล 



 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน
ตามความต้องการ และความจ าเป็น ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ ส่งเสริมวินัย คุณธรรม
และจริยธรรม จัดสวัสดิการ ตลอดจนสร้างขวัญก าลังใจและความก้าวหน้าในวิชาชีพ โดยสรุปดังนี้ 

ตารางแสดงจ านวนครูและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ปี 2558 

ที ่ การพัฒนา จ านวน(คน) หมายเหตุ 
1 ศึกษาต่อและจบการศึกษาระดับปริญญาโท 2 ครูรวมผู้บริหาร 
2 ศึกษาต่อและจบปริญญาเอก -  
3 วิทยฐานะ คศ.3 12  
4 ผ่านการอบรมเพ่ือการพัฒนาในวิชาชีพ -  
 

4. งานบริหารงบประมาณ 

ตารางแสดงข้อมูลงบประมาณ 

  งบประมาณ ( รับ – จ่าย ) 
 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ 691,150 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 645,950 
อาหารกลางวัน  98,000   

รวมรายรับ 789,150 รวมรายจ่าย 645,950 
 
     งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง คิดเป็นร้อยละ..........-.............ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละ..........-.............ของรายรับ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ประมาณการงบประมาณปี 2559 

รายรับรวมทั้งสิ้น 



ที ่ รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 
 1. รายรับจากเงินงบประมาณ   

1.1 งบบุคลากร   
1.2 งบด าเนินการ   
1.3 งบลงทุน   
1.4 งบเงินอุดหนุน   

 1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว 398,050  
 2 เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 44,000  
 3 เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน 75,830  
 4 เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน 42,790  
 5 เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน 43,650  
 6 เงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 86,830  
 7 เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 98,000  
 รวมรายรับ จากเงินงบประมาณ 789,150  
 2.รายรับจากเงินนอกงบประมาณ   

2.1 ดอกเบี้ยเงินฝาก -  
2.2 ค่าธรรมเนียม -  
2.3 เงินบริจาคเพ่ืออาหารกลางวัน 146,261.28  
2.4 อ่ืนๆ -  

 รวมรายรับ จากเงินนอกงบประมาณ 146,261.28  
 รวม รายรับทั้งสิ้น 935,411.28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2558 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 



1 โครงการ
โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ และ
ทักษะในการดูแลสุขภาพ 
2. เพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามัยของ
นักเรียนให้มีสุขภาพดี มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น 
เป้าหมาย 
1. นักเรียนได้เข้าร่วมโครงการครบ 
ร้อยละ 100 
2. นักเรียนมีสุขภาพดีทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ ร้อยละ 100 
3. นักเรียนทุกคนได้รับการดูแล
สุขภาพ มีสุขภาพดี ตามเกณฑ์ของ
กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข 

- อาหารกลางวัน /อาหาร
เสริมนม 

- ทดสอบสมรรถภาพ 
- ชั่งน้ าหนัก – วัดส่วนสูง 
- ต ร ว จ สุ ข ภ า พ ทุ ก วั น

จันทร์ 
- ออกก าลังกายทุกวันพุธ 
- แปรง ฟันหลั งอาหาร

กลางวัน 
- โครงการส้วมสุขสันต์ 
- รักษาความสะอาดทุก

วัน 
- ประกวดวาดภาพส้วม 

สุขสันต์ 
 

1. คณะครู – นักเรียน 
พนักงานบริการเข้าร่วม
โครงการ 100 % 
2. คณะครู – นักเรียน 
พ นั ก ง า น บ ริ ก า ร ใ น
โ ร ง เ รี ยน  มี สุ ขภาพดี 
ร้อยละ 90 
3. ได้รับรางวัลโรงเรียน
ส่ง เสริมสุขภาพระดับ
ท อ ง ใ น ปี ก า ร ศึ ก ษ า 
2553 ปีการศึกษา 2554 
และปีการศึกษา 2555 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้การด าเนินงานดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
และหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องมีการ
ท างานร่วมกัน 
3. เพ่ือหาทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน
ที่ยากจน 
เป้าหมาย 
1. นักเรียนทุกคนได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และตรงสภาพ
ปัญหา 

- ป ร ะ ชุ ม ว า ง แ ผ น 
รวบรวมข้อมูล 

- จัดท าระเบียนสะสม ชั้น  
อ. 1 –  ม. 3 

- ป ร ะ เ มิ น พ ฤ ติ ก ร ร ม
นักเรียน SDQ 

- คัดกรองนักเรียน แยก
เป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง 
กลุ่มมีปัญหา 

- กิจกรรมโฮมรูม 
- การสื่อสารกับผู้ปกครอง 
- การเยี่ยมบ้าน 

 
 

1. นักเรียนทุกคนได้รับ
การ พัฒนา ให้ เป็ นผู้ มี
ความรู้ ความสามารถ มี
คุณ ธ ร รม  จ ริ ย ธ ร ร ม 
ตามที่ พึงประสงค์ของ
สังคม ร้อยละ 95 
2. นักเรียนทุกคนได้รับ
การดูแลช่วยเหลืออย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 
ร้อยละ 95 
3. ได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง ระดับเขตการศึกษา 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

   - กิจกรรมแก้ไขปัญหา
นักเรียนตามกลุ่ม  
คัดกรอง จัดหา

 



ทุนการศึกษาให้เด็ก
ยากจน 

- สรุปรายงานประเมินผล 
3 โครงการอาหาร

กลางวัน 
วัตถุประสงค์ 
1. ช่วยให้นักเรียนที่มีฐานะยากจน
และขาดแคลนได้รับประทานอาหาร
กลางวันทุกวัน 
2. นักเรียนทุกคนได้รับประทาน
อา ห า ร ก ล า ง วั น ที่ มี คุ ณ ค่ า ท า ง
โภชนาการทุกวัน 
3. สร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองและ
ชุมชน ว่าลูกหลานจะได้รับการศึกษา
และมีภาวะโภชนาการที่ดี 
เป้าหมาย 
1. นักเรียนในโรงเรียนทุกคนได้
รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่า
โภชนาการทุกวัน 
2. นักเรียนทุกคนมีสุขนิสัยที่ดี และมี
มารยาทในการรับประทานอาหาร 

1. แต่งตั้งครูเวรประจ าวัน 
จัดซื้ออาหาร 
2.ว่าจ้างผู้ปกครอง
นักเรียนท าอาหาร 
3. ครูเวรช่วยตักอาหารให้
เ ด็ กพร้ อมรั บประทาน
อาหารร่วมกับนักเรียนที่
โรงอาหารทุกวัน 

1. ร้อยละ 100 นักเรียน
ที่มีฐานะยากจนและขาด
แคลน ได้รับประทาน
อาหารกลางวันทุกวัน 
2. ร้อยละ 100  
นักเรียนได้รบัประทาน
อาหารกลางวันที่มีคุณค่า
โภชนาการทุกวัน 
3. ร้อยละ 80 น าความรู้
และประสบการณ์ไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ 
ทัศนศึกษา 
นอกสถานที่ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เด็กได้มีโอกาสไปศึกษา
แหล่ ง เ รี ย น รู้ น อก เหนื อ จ าก ใน
ห้องเรียน 
2. เพ่ือให้เด็กมีประสบการณ์ตรง 
 

- จัดท าโครงการ 
- ประชุมวางแผน

ด าเนินการ 
- ค าสั่งแต่งตั้งรับผิดชอบ 
- น านักเรียนตั้งแต่ระดับ

อนุบาล 1 – ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 3  ไป
ทัศนศึกษานอกสถานที ่
 

1.  นักเรียน ร้อยละ 
100 ได้มีไปศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกเหนือจากใน
ห้องเรียน 
2.  นักเรียน ร้อยละ 
100 มีประสบการณ์ตรง 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

  เป้าหมาย 
1. เด็กจ านวน 164 คน ได้มีโอกาส
ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกเหนือจาก
ห้องเรียน 

  



2. เด็กจ านวน 164 คน ได้รับ
ประสบการณ์ตรง 

5 โครงการ
ส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม 
นักเรียน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักเรียนประพฤติตนเป็นผู้
มีคุณธรรม จริยธรรม มีมารยาทที่ดี
งาม มีความกตัญญูกตเวที เมตตา 
กรุณา และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
2. เพ่ือให้โรงเรียน ผู้ปกครอง จัด
กิจกรรม ร่วมกันมีความเข้าใจซึ่งกัน
และกัน 
3. เพ่ือให้นักเรียนสามารถด ารงชีวิต
อยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข  

1.   จั ด อ บ ร ม พั ฒ น า
คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม
นักเรียน 
2. สวดมนต์ ไหว้พระ ทุก
วัน หลังเลิกเรียน 
3. จัดกิจกรรมวันไหว้ครู 
วันเข้าพรรษา วันพ่อ วัน
แม่ วันเด็ก 

1. ครู  นักเรียน 
ผู้ปกครองได้ร่วมกันท า
กิจกรรมวันส าคัญ ทาง
พระพุทธศาสนาของชาติ 
แ ล ะ ท า ง ป ร ะ เ พ ณี
วัฒนธรรม ร่วมกัน เช่น 
วันไหว้ครู วันวิสาขบูชา 
วั นอาสาฬหบู ช า  วั น
เ ข้ า พ ร ร ษ า  วั น แ ม่
แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ 
วันเด็ก ร้อยละ 100 

6 โครงการประกัน
คุณภาพภายใน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือรวบรวมข้อมูลงานทั้ง 4 
2. เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและ
เป็นจริง 
3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4. เพ่ือสรุปผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
5. เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ต่อ
สาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
6. เพ่ือรองรับการประเมินภายนอก 

- จัดประชุมคณะครู และ
แบ่งหน้าที่ รับผิดชอบ 

- ด าเนินการตามแผน 
- มีการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 
- ติดตามประเมินผลและ

รายงานผล 

1. การศึกษาระดับ
ปฐมวัย ถึง ระดับมัธยมมี
การพัฒนาดีขึ้น ร้อยละ 
90 
2. ผลสัมฤทธิ์อยู่ ใน
เ ก ณ ฑ์ ที่ ม า ต ร ฐ า น
ก าหนด ร้อยละ 90 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

  เป้าหมาย 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
2. โรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับงานทั้ง 
4 งานเป็นปัจจุบัน 

  



3. ผู้ปกครองและชุมชนมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา การเรียน
การสอนได้เป็นอย่างดี 

7 โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้
(ห้องสมุดใน
โรงเรียน) 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้โรงเรียนมีห้องสมุดที่
ทันสมัยเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ 
2. เพ่ือจัดหาหนังสือและสื่อวัสดุ
อุปกรณ์ บริการแก่ ครู – นักเรียน 
3.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรัก
การอ่าน 
4. ครูและนักเรียนใช้บริการ
ห้องสมุด 

1. จัดท าโครงการ 
2.จัดหาสิ่งพิมพ์ ไว้บริการ
สมาชิก 
3. จัดซื้อหนังสือส่งเสริมการ
อ่านให้มากขึ้น 
4. ส่งเสริมการใช้สื่อ ICT 
เพ่ือการเรียน 
5.ติดตาม ก ากับ ประเมินผล 
6. สรุปผล รายงาน 

1. ครู – นักเรียน ร้อยละ 
90 มีนิสัยรักการอ่าน 
2. ชุมชน ร้อยละ 50 เข้า
มาใช้บริการห้องสมุด 
3. ห้องสมุดโรงเรียน
ได้รับการปรับปรุงและ
พัฒนา 

8 โครงการพัฒนา
บุคลากร 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรใน
โรงเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ 
มีทักษะ ในการจัดกิจกรรมการสอน 
2. เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามีคุณภาพและได้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
 

1. อบรมคอมพิวเตอร์ครู / 
กรรมการสถานศึ กษา /
ชุมชน 
2. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม แก่บุคลากร 
3. กิจกรรมส่งเสริมการ
พัฒนาตนเอง 
4. สรุป / รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1. ร้อยละ 93 ของ
บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องจนได้รับผลงาน
ช านาญการพิเศษ 
2. การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

  เป้าหมาย 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร ทุกคน ได้
เข้าประชุม อบรมสัมมนา และมีการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2. คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้
มาตรฐานผ่านการประเมินของ  

  



สมศ. 100 % 
9 โครงการจัดซื้อ

สื่อการเรียนการ
สอนประเภท
สื่อคอมพิวเตอร์ 
และ ICT 

วัตถุประสงค์ 
1. โรงเรียนจัดซื้อสื่อคอมพิวเตอร์เพ่ือ
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่าง
น้อยปีละ 5 เครื่อง 
2. โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
3. สร้างความม่ันใจแก่ผู้ปกครอง 
ชุมชนและสังคม ว่าลูกหลานจะได้รับ
การศึกษาและประสบการณ์ที่มี
คุณภาพ 
เป้าหมาย 
1. นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้จากสื่อที่
ทันสมัย และหลากหลาย 
2.นักเรียนทุกคนมีความรู้ 
ความสามารถและทักษะพ้ืนฐานใน
การใช้สื่อคอมพิวเตอร์ 
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในทุกกลุ่มสาระสูงขึ้น ร้อยละ 84 
 

1. เสนอโครงการ 
2.ด าเนินการตามโครงการ 
3.จัดซื้อสื่อคอมพิวเตอร์ 
4. ลงทะเบียนสื่อ 
5.ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล 
6. สรุปผล 

1. นักเรียน ร้อยละ 88 
ได้เรียนรู้จากสื่อที่
ทันสมัย และหลากหลาย 
2. นักเรียน ร้อยละ 88 
มีความรู้ ความสามารถ
และทักษะพื้นฐานในการ
ใช้สื่อคอมพิวเตอร์ 
3. นักเรียนมีความรู้ 
ความสามารถน าความรู้ 
ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

10 โครงการการ
บริหารงาน
การเงินให้มี
ประสิทธิภาพ
และเป็นระบบ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน 
2. เพ่ือการเป็นระเบียบในการ
จัดเก็บและค้นหา 
3. เพ่ือไม่ให้เกิดการเสียหายแก่
ทางราชการ 

1. ประชุมจัดท าโครงการ 
2.ด าเนินงานตามโครงการ 
- การรับ – จ่ายเงิน 
- การน าฝากเงิน,การน าส่งเงิน 
- การเก็บรักษาเงิน 
- การตรวจสอบเงิน 
- การรายงานเงิน 

1. ร้อยละ 100 การ
บริหารงาน การเงิน มี
ประสิทธิภาพเป็นระบบ 
โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ และ
ก่อให้เกิดผลดีต่อทาง
ราชการ 



เป้าหมาย 
การจัดสรรเงิน การเบิกเงิน การ
เก็บรักษา การจัดท าบัญชี การ
ส่ง ใบส าคัญ คู่จ่าย ตลอดจน
การจัดท า รายงานต่างๆ ให้
ถูกต้อง เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
สามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา 

- การเก็บเอกสาร 
3. การประเมินผลและรายงาน 
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โครงการพัฒนา
ระบบงานและ
ด าเนินการงาน
พัสดุโรงเรียน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้การด าเนินงานพัสดุ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ถูกต้องตามระเบียบทางราชการ 
2. เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบ 
และทันตามก าหนด 
3. เพ่ือด าเนินการระบบบัญชี 
พัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เป็นระเบียบ 
หมวดหมู่ ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง
เป็นปัจจุบัน 
4. เพ่ือควบคุม ดูแล บ ารุงรักษา 
จัดหา ตรวจสอบ เบิกจ่าย 
จ าหน่าย ให้ถูกต้องตามระเบียบ
ทางราชการ 
 

  

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

  เป้าหมาย 
1. เพ่ือให้การปฏิบัติการ
ด าเนินงานพัสดุโรงเรียนเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ ปี  2535 อย่าง
ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 

1. เสนอโครงการ / แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ 
2. ด าเนินการตามโครงการ 
- การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดท า
บัญชี พัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ควบคุมดูแล บ ารุงรักษา การ
จัดหา การตรวจสอบ การ
เบิกจ่าย การจ าหน่าย 

1. ด าเนินงานพัสดุ
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้องตาม
ระเบียบทางราชการ 
เป้าหมาย 100 % 
2. การด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างให้ถูกต้องตาม
ระเบียบและทันตาม



3. การก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล 
4. สรุปผลและรายงานผล
โครงการ 

ก าหนด เป้าหมาย 
100% 
3. การด าเนินการระบบ
บัญชี พัสดุ ครุภัณฑ์ ให้
เป็นระเบียบหมวดหมู่ 
ถูกต้องอย่างต่อเนื่องเป็น
ปัจจุบัน เป้าหมาย 
100% 
4. การควบคุมดูแล 
บ ารุงรักษา จัดหา 
ตรวจสอบ เบิกจ่าย
จ าหน่ายให้ถูกต้อง ตาม
ระเบียบทางราชการ 
เป้าหมาย 100% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 



กรอบแนวคิด และ ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทิศทางในการพัฒนาการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 

 

 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2555–2558 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเป็นกรอบ
หรือแนวทางให้สถานศึกษาในสังกัด และในก ากับน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา เทคนิคท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ใช้เทคนิค SWOT Analysis ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าคะแนนเฉลี่ย
ปัจจัยภายนอก 0.39 ปัจจัยภายใน 0.37 เป็นสถานภาพที่เอ้ือ และแข็ง อยู่ในต าแหน่งดาวรุ่ง (Stars) และได้
ก าหนดทิศทางการพัฒนา ดังนี้    วิสัยทัศน์     

        ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง เป็นเลิศคุณธรรม น าคุณภาพ สู่สากล โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม     
         พันธกิจ   



           พัฒนาและ
ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอยา่งมคีณุภาพ คณุธรรม ตามมาตรฐาน การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

และน าไปสู่สากล โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม      
 ค่านิยมร่วม          
            สร้างเครือข่ายคุณภาพการศึกษา น าพาสู่มาตรฐาน ประสานสัมพันธ์ มุ่งมั่นบริการ
  เป้าประสงค์         
    1.ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง และตาม
ศักยภาพ    2.ผู้เรียนทุกคน มีคุณธรรมและวัฒนธรรมองค์กร 5 ส านึกในความ
เป็นชาติไทย ความเป็นพลเมือง ในระบอบประชาธิปไตย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
       3.ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และพัฒนาสู่สากล     4.ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาเป็นมืออาชีพ      5.หน่วยงานทางการ
ศึกษาในสังกัดมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาเข้มแข็งตามหลัก      ธรรมาภิาล  

กลยุทธ์           

   1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สู่สากล                                                                             
  2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ จิตส านึกในความเป็นชาติไทย ความเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                                                            
   3. เพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงคุณภาพทางการศึกษาได้ทั่วถึงเต็มศักยภาพ                                                     

             4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ                                                                                          
  5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล  

การควบคุมกลยุทธ์ 

 ควบคุมก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการทุกปี พร้อมทั้งประเมินผล 
เพ่ือปรับแผนใหม่ เมื่อถึงครึ่งแผน (2556) และเมื่อสิ้นสุดแผน (2558) 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

นโยบายของคณะรัฐมนตรี 

 โดยมีจุดมุ่งหมาย 3 ประการคือ 

 ประการที่หนึ่ง  เพ่ือน าประเทศไทยไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจที่สมดุลมีความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ภายในประเทศมากขึ้น ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ส าคัญของการสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน การพัฒนา
คุณภาพและสุขภาพคนไทยในทุกช่วงวัยถือเป็นปัจจัยชี้ขาดความสามารถในการอยู่รอดและแข่งขันได้ของ
เศรษฐกิจไทย 

 ประการที่สอง   เพ่ือน าประเทศไทยสู่สังคมที่มีความปรองดองสมานฉันท์และอยู่บนพ้ืนฐานของ
หลักนิติธรรมที่เป็นมาตรฐานสากลเดียวกันและมีหลักปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อประชาชนคนไทยทุกคน 

 ประการที่สาม   เพ่ือน าประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 อย่างสมบูรณ์ โดย
สร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม และการเมืองและความมั่นคง 

 ดังนั้น ภารกิจของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงต้องสอดคล้องกับแผนบริหาร
ราชการแผ่นดิน 4 ปีของรัฐบาล ที่ได้แถลงต่อรัฐสภาใน 2 นโยบาย คือ 



 1. นโยบายเร่งด่วน ด้านการศึกษา ได้แก่ 

   1.1 เร่งน าสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ควบคู่ไปกับการขจัดความยากจน ยาเสพติด และอิทธิพลอ านาจมืด โดยน้อมน ากระแส
พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เข้าใจ เข้าถงึ พัฒนา” เป็นหลักปฏิบัติในแนวทางสันติวิธี โดย
เน้นการส่งเสริมความร่วมมือในทุกภาคส่วนกับประชาชนในพื้นท่ี อ านวยความยุติธรรมอย่างทั่วถึง เพิ่มโอกาส
ทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและความเสมอภาค พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่ เคารพอัต
ลักษณ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมการกระจายอ านาจการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบที่
สอดคล้องกับลักษณะพ้ืนที่โดยไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้จะมีการ บูรณาการการบริหารจัดการทุกภาคส่วนให้มี
เอกภาพทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ รวมทั้งปรับปรุง พัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้
สอดคล้อง ทันสมัยกับสภาพความเป็นจริงของปัญหาที่เกิดข้ึน ตลอดจนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่
สงบอย่างเป็นธรรม 

   1.2 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ให้แก่โรงเรียน โดยเริ่มทดลองด าเนินการใน
โรงเรียนน าร่องส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา พ.ศ. 2555 ควบคู่กับการเร่งพัฒนาเนื้อหาที่
เหมาะสมตามหลักสูตรบรรจุลงในเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) รวมทั้งจัดท าระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย
ตามมาตรฐานการให้บริการในสถานศึกษาท่ีก าหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 

 

 

 

 

 

 2. นโยบายการศึกษา 
   2.1 เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย อันประกอบด้วย
การยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากล จัดให้มีโครงการต าราแห่งชาติที่บรรจุความรู้ที่ก้าวหน้าและได้
มาตรฐานทั้งความรู้ที่เป็นสากลและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการอ่าน พร้อมทั้งส่งเสริมการ เรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น จัดให้มีระบบการจัดการความรู้ ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษา  ทุกระดับให้รองรับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกและทัดเทียมกับมาตรฐานสากลบนความเป็นท้องถิ่นและ    ความเป็นไทย เพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาทุกระดับชั้นโดยวัดผลจากการผ่านการทดสอบมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ 
ขจัดความไม่รู้หนังสือให้สิ้นไปจากสังคมไทย จัดให้มีครูดีเพียงพอในทุกห้องเรียน ให้มีโรงเรียนและสถาบัน
อาชีวศึกษาคุณภาพสูงในทุกพ้ืนที่ พัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับโลก พัฒนาระบบการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้
คู่คุณธรรมมุ่งการสร้างจริยธรรมในระดับปัจเจก รวมทั้งสร้างความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ความเสมอภาพ 
และด าเนินการให้การศึกษาเป็นพ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยที่แท้จริง ปรับปรุงโครงสร้างระบบบริหาร
การศึกษา โดยการกระจายอ านาจสู่พ้ืนที่ให้เสร็จสมบูรณ์โดยเริ่มจากพ้ืนที่  ที่มีความพร้อม 
   2.2 สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดยค านึงถึง  การ
สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ 
ผู้บกพร่องทางกายและการเรียนรู้ รวมทั้งชนกลุ่มน้อย โดยส่งเสริมการให้ความรู้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาถึงแรก



เกิดให้ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพทั้งแม่และเด็ก สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอย่าง
มีคุณภาพตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยจัดให้มีการเทียบโอนวุฒิการศึกษาส าหรับกลุ่มท่ีมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น กลุ่มแม่บ้าน จัดให้มีระบบสะสมผลการศึกษาและการเทียบโอนเพื่อขยาย
โอกาสให้กว้างขวางและลดปัญหาคนออกจากระบบการศึกษา 
   นอกจากนี้ จะด าเนินการลดข้อจ ากัดของการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา
ชั้นสูง โดยจัดให้มี “โครงการเงินกู้เพ่ือการศึกษาท่ีผูกพันกับรายได้ในอนาคต” โดยให้ผู้กู้เริ่มใช้คืนต่อเมื่อมี
รายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงตัวได้พักช าระหนี้แก่ผู้เป็นหนี้กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา โดยปรับเปลี่ยนการช าระหนี้
เป็นระบบที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต ปรับปรุงระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อทุกระดับให้เอ้ือต่อการกระจาย
โอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะจัดให้มีระบบคัดเลือกกลางเพ่ือเข้าศึกษาต่อให้มหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพและ
เป็นธรรม ด าเนิน “โครงการ 1 อ าเภอ 1 ทุน” เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้ไปเรียนต่อต่างประเทศ จัด
การศึกษาชุมชนเพื่อมุ่งให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิต 
   2.3 ปฏิรูปครู ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง โดยปฏิรูประบบการผลิตครูให้มี
คุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดีและมีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู ปรับปรุงระบบ
เงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้าของครูโดยใช้การประเมินเชิงประจักษ์ที่อิงขีด
ความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก จัดระบบการศึกษาและฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง แก้ปัญหาหนี้สินครูโดยการพักช าระหนี้และการปรับโครงสร้างหนี้ตามนโยบาย
แก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาล พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือใช้ในการกระจายครู ขจัดปัญหาการขาด
แคลนครูในสาระวิชาหลัก เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษา 
   2.4 จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ โดยกระบวนการสร้างประสบการณ์ระหว่างเรียนอย่างเหมาะสม และสนับสนุน 
 

 
 
 
การสร้างรายได้ระหว่างเรียน และสนับสนุนให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าได้ทันทีโดยความร่วมมือระหว่าง
แหล่งงานกับสถานศึกษา ส่งเสริมให้มีศูนย์อบรมอาชีวศึกษาเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถ
เรียนรู้หาประสบการณ์ก่อนไปประกอบอาชีพโดยให้สถาบันอาชีวศึกษาด าเนินการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละ
อาชีพ รวมทั้งจัดให้มีศูนย์ซ่อมสร้างประจ าชุมชนเพ่ือฝึกฝนช่างฝีมือและการสร้างทักษะในการให้บริการแก่
ประชาชน 
   ทั้งนี้ จะด าเนินการร่วมกับภาคเอกชนอย่างจริงจัง เพ่ือส่งเสริมการศึกษาในสายอาชีวศึกษาให้
เป็นที่ยอมรับและสามารถมีรายได้สูงตามความสามารถ 
   2.5 เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ  โดยใช้เป็น
เครื่องมือในการเร่งยกระดับคุณภาพ และการกระจายโอกาสทางการศึกษา จัดให้มีระบบการเรียนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติเพื่อเป็นกลไกในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนรู้ให้เป็นแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
และเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการศึกษา พัฒนาระบบ “ไซเบอร์โฮม” ที่
สามารถส่งความรู้มายังผู้เรียนโดยระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้ใช้อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพ่ือการศึกษา ขยายระบบโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาให้กว้างขวาง ปรับปรุง
ห้องเรียนน าร่องให้ได้มาตรฐานห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเร่งด าเนินการให้ “กองทุนเพื่อพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา” สามารถด าเนินการตามภารกิจได้ 



   2.6 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างทุนปัญญาของชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก ระดมสรรพก าลังเพ่ือพัฒนาระบบเครือข่ายการวิจัยแห่งชาติเพ่ือสร้างทุนทาง
ปัญญาและนวัตกรรม ผลักดันให้ประเทศสามารถพ่ึงตนเองได้ทางเทคโนโลยีเพ่ือน าไปสู่ 
การสร้างรากฐานใหม่ของเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพ่ือการวิจัยส าหรับสาขาวิชา 
ที่จ าเป็นพัฒนาโครงสร้างการบริหารงานวิจัยของชาติโดยเน้นความสัมพันธ์อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
ระหว่างองค์กรบริหารงานวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษา 
   2.7 เพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน โดย
ร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการวางแผนการผลิต และพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพและ
ปริมาณเพียงพอ สอดคล้องตามความต้องการของภาคการผลิตและบริหาร เร่งรัดการจัดท ามาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพรับรองสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ และการจัดท ามาตรฐานฝีมือแรงงานให้ครบทุก
อุตสาหกรรม 
 
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการด าเนินงานที่ส าคัญ 

 

กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2555 – 2558 โดยยึด
นักเรียนเป็นศูนย์กลาง มุ่งกระจายโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมทั้งในเมืองและชนบท  บน
พ้ืนฐานที่ว่าประชาชนที่เข้มแข็งและมีความรู้คือทุนที่มีพลังในการต่อสู้กับความยากจน โดยจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพส าหรับเด็ก เยาวชน ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทุกคนให้เท่าเทียมกันทั้งในเมืองและชนบท ตั้งแต่ปฐมวัย
จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเทียบเท่า พัฒนาความเป็นพลเมืองโลกที่ทันสมัย มีทักษะหลากหลาย มี
ความสามารถในการแข่งขันสู่ตลาดโลก โดยบูรณาการการจัดการศึกษาภายใต้ 8 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 
อันได้แก่  

 
 
 
 
   1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภท    
    2. การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค  
    3. การปฏิรูปครู เพื่อยกฐานะครูและวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง  
     4. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝึกอาชีพให้
สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ      
      5. การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้การศึกษาทัดเทียมกับ
นานาชาติ     6. การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และบริการทางวิชาการ เพ่ือสร้าง
นวัตกรรมและการพัฒนาประเทศ         
        7. การเพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพ่ือ
รองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน                        8. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหาร
จดัการ ดังนั้นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา จึงยึดแนวคิดพ้ืนฐาน 3 ประการ เพ่ือน าหลักการสู่ 
การปฏิบัติ ดังนี้           1.  ค านึงถึงศักยภาพและ
บริบทรอบ ๆ ตัวผู้เรียน         2.   พัฒนาและ



ยกระดับองค์ความรู้และกระบวนการเรียนการสอนให้ทัดเทียมอารยะประเทศด้วยการบริหารจัดการและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่            
 3.   มุ่งสู่เป้าหมายของการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับศักยภาพ 
ให้แข่งขันได้ในระดับสากล 

            ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จึงก าหนดกรอบ
แนวคิดว่า การศึกษาจะต้องเป็นไปเพ่ือการพัฒนาประเทศ  ดังนั้น ผลผลิตของการศึกษา จะต้องน าไปสู่การ
เตรียมประชาชนคนไทยในอนาคต ที่มีความเป็นไทย มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพเพียงพอที่จะก้าวสู่
ความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก โดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางและกระจายโอกาสทาง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมท้ังในเมืองและชนบท  

                       ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม ที่สนองนโยบายรัฐบาลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กล่าวคือ 

          ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภท  

        1. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา    
             2. จัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา  
           3. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้          4. การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา   
            5. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก  
            6. การประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียน  

 

 

       7. นวัตกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา เศรษฐกิจสร้างสรรค์ อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม                  8. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประชาธิปไตย ดนตรี นาฏศิลป์ไทย กีฬาไทย 
และกีฬาพ้ืนบ้าน       9. การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์   
       10. ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
         11. โรงเรียนในฝันสู่มาตรฐาน    
        12. พัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษา   
           13. ส่งเสริมเพ่ือให้นักเรียนระดับต าบลมีงานท า 
          14. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพนักเรียน
ในโรงเรียนขนาดเล็ก       

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค  



     1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน     2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือก เน้นเด็กตกหล่น ออกกลางคัน 
และจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่เรียนต่อ และนักเรียนพักนอนในพ้ืนที่ยากล าบาก   
         3. การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม 
          4. การจัดการศึกษาเพ่ือนักเรียน
พิการโดยโรงเรียนศึกษาพิเศษ        5. การจัดการ
ศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์   

          ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปฏิรูปครู เพื่อยกฐานะครูและวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง 

        1. พัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ      
      2. การสนับสนุนบุคลากรให้สถานศึกษา (คืนครูให้นักเรียน)  
       3. ครูคลังสมอง 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรี
ประชาคมอาเซียน 

1.  จัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
2.  ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
3. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศท่ีสอง 
4. สร้างความตระหนักรู้การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กับสถานศึกษา

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ  

1. การบริหารจัดการในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-base) 
2. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการด าเนินงาน (Output) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จึงก าหนดจุดมุ่งหมาย 4 ประการ ดังนี้        
    1. การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล      
         1.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก
เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 3 เพิ่มศักยภาพนักเรียนด้านเทคโนโลยี และด้านภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน         1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน 



อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน อ่านคล่อง เขียนคล่อง และคิด
ค านวณที่ซับซ้อนขึ้น           1.3 นักเรียนทุกคนมีความ
ส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม       
      1.4 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและผ่านการ
รับรอง 
จากการประเมินคุณภาพภายนอก          
   2.  การลดความเหลื่อมล้ าและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา    
                     2.1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่ชนบท ได้แก่ โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา โรงเรียนดีประจ าอ าเภอ โรงเรียนดีศรีต าบลและโรงเรียนขนาดเล็ก   
                 2.2 นักเรียนและสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับ   การพัฒนาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ     
            2.3 นักเรียนในโรงเรียน
เฉพาะความพิการ นักเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และนักเรียนพิการในโรงเรียนเรียนร่วม ได้รับการ
พัฒนาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ         3.  
ผู้บริหารโรงเรียนและครูมีศักยภาพอย่างสูงด้านการจัดการเรียนรู้  โดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนและ
ครูใหย้ึดมั่นในจรรยาบรรณ  มีศักยภาพสูงด้านการจัดการเรียนรู้ให้ประสบผลส าเร็จ โดยเน้นการจัดสรร
งบประมาณให้โรงเรียน รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากร จากองค์กรต่างๆ เพื่อพัฒนาครูและ
ผู้บริหารตามความต้องการจ าเป็นในระหว่างวันหยุดหรือปิดภาคเรียน      
    4.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างเข้มแข็ง          4.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการนิเทศ ติดตาม
ความก้าวหน้าของโรงเรียนและช่วยเหลือแก้ไขการด าเนินงาน หากโรงเรียนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตาม
เป้าหมาย             4.2 สถานศึกษาบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วมตามหลัก ธรรมาภิบาล เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการเรียนรู้ ช่วยเหลือดูแลนักเรียน และพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวม ร่วมกับสถานศึกษา  

 

 

 5.  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในส่วนกลาง ลดบทบาทและกระจาย
อ านาจการบริหารจัดการ รวมทั้งบูรณาการการท างาน      
        5.1  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน บูรณาการ
การท างานระหว่างส านัก และส่งเสริม สนับสนุน การท างานของหน่วยงานในสังกัด โดยลดบทบาทการสั่งการ 
และเพ่ิมบทบาทใน การช่วยเหลือ สนับสนุน นิเทศ ติดตาม ประเมินผล     
           5 . 2  ส านั ก ง านคณะกรรมกา ร



การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน บูรณาการการท างานกับองค์กรภายนอกที่ร่วมจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือลดช่องว่าง
การท างานระหว่างองค์กร  

นโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

  1. เร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ 
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยปฏิรูปให้มีความเชื่อมโยงกันทั้งหลักสูตรและการเรียนการสอนในโลก ยุค
ใหม่ และการพัฒนาครู ระบบการทดสอบ การวัดและประเมินผล โดยจะเริ่มจากวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และภาษาต่างประเทศ   2. ปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู จ านวนการผลิตที่สอดคล้องกับความ
ต้องการ มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนในโลกยุคใหม่ พัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะครูให้
เชื่อมโยง    กับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ดูแลระบบสวัสดิการครู เพื่อขวัญและก าลังใจ   
        3. เร่งน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาใช้ในการปฏิรูปการเรียนรู้  สร้างมาตรฐานการเรียนการสอน และพัฒนาครู การพัฒนาเนื้อหาสาระ เพ่ือ
เป็นเครื่องมือให้เกิดระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต                                                                             
  4. พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบได้กับระดับสากล ผลักดันกรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มาใช้ก าหนดทักษะ ความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับ     ความ
ต้องการของผู้ใช้ เพื่อการมีงานท า มีความก้าวหน้า และมีค่าตอบแทนตามทักษะ ความรู้ ความสามารถ มี
มาตรการจูงใจให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาในลักษณะทวิภาคี เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียน
อาชีวศึกษามากขึ้น                                       
   5. ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาเร่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน มากกว่าการขยาย  เชิง
ปริมาณ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี จัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐาน และ   การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก  
       6. ส่งเสริมให้เอกชนและทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมจัดและสนับสนุนการศึกษามาก
ขึ้น โดยรัฐก ากับ ควบคุมเท่าที่จ าเป็น เพ่ือรักษาคุณภาพมาตรฐาน     
        7. เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ให้ประชาชนทุก
กลุ่ม โดยรัฐก ากับควบคุม เท่าที่จ าเป็น เพ่ือรักษาคุณภาพมาตรฐาน     
      8. ให้ความส าคัญกับการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ให้สอดคล้อง กับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม อัตลักษณ์ ตามความต้องการประชาชนในพื้นท่ี โดยให้
ความส าคัญกับความปลอดภัย การสร้างขวัญก าลังใจให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 

 

 

 นอกจากนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานข้างต้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายที่สอดคล้องกับแผนระดับชาติที่เก่ียวข้อง ได้แก่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง      (พ.ศ. 2552-2559) และ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) ของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้     ด้วยตระหนักดีว่าการศึกษายัง
มีโอกาสพัฒนาได้ในสังคมไทย เนื่องจากพ่อแม่ผู้ปกครองยังคงคาดหวัง    และให้ความส าคัญอย่างสูงต่อ
การศึกษาของบุตรหลานของตน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงตระหนักว่าในการปฏิบัติงาน



ในระยะต่อไป ต้องเน้นย้ าจุดเน้นที่ได้ด าเนินการต่อเนื่องมาจาก ปีงบประมาณ 2556 และพัฒนาเพ่ิมเติมใน
ประเด็นที่เป็นความท้าทาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

วิสัยทัศน์ 



 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นองค์กรหลักขับเคลื่อนการจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากล พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

พันธกิจ 

 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย และ
ห่างไกลยาเสพติด มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากลด้วย
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและกระจายอ านาจตามหลักธรรมาภิบาล 

ค่านิยมองค์การ 
 

 องค์กรที่มีชีวิต  พร้อมจิตเอ้ืออาทร  มีอาภรณ์คือความขยัน  ใจยึดมั่นหลักยุติธรรม 

 

เป้าประสงค์ 
 

 1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
  2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเสมอภาค       
   3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตาม
ศักยภาพ     
     4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล และเป็น
กลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
 5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่วนกลาง ลดบทบาทและกระจายอ านาจสู่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา รวมทั้งบูรณาการการท างานภายในส านักต่าง ๆ   
   6. เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาคุณภาพ ครูและ
บุคลากรมีความปลอดภัยและมั่นคง 
 
ผลผลิต 
 ผลผลิตของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      

                1)  ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา  

   2)  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  

   3)  ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  

   4)  เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ  

  5)  เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  6)  เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ  

 โดยมีหน่วยงานก ากับ ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา คือ ส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา จ านวน 183 เขต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต และส านัก



บริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งมีสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นหน่วยปฏิบัติการในการจัดการศึกษา เพ่ือให้ภารกิจ
ดังกล่าวสามารถตอบสนองสภาพปัญหาและรองรับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ  

กลยุทธ ์
 

 จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดกล
ยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ านวน 6 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 
 

 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้       
    กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม    
      กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุม
ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ                 
                      กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ     
          กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษา            กล
ยุทธ์ที่ 6  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  

จุดเน้นการด าเนินงาน 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ก าหนดจุดเน้นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ 1 จุดเน้นด้านผู้เรียน 

 1.1 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ และความสามารถทางวิชาการ เพื่อพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
(Students’ Competencies) ดังต่อไปนี้        
    1.1.1 นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาที่สมดุลเหมาะสมกับวัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข      
            1.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลัก 
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า   ร้อยละ 3        
            
            
                 1.1.3 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา ด้านค านวณ และด้านการใช้เหตุผล     
1.1.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง    
    1.1.5 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีสมรรถนะในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  



     1.1.6 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  
เหมาะสมตามช่วงวัย   1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีคุณลักษณะและ
ทักษะทางสังคมที่เหมาะสม (Students’ Characteristics & Social Skills) ดังต่อไปนี้   
         1.2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้        1.2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการ
แก้ปัญหาและอยู่อย่างพอเพียง       1.2.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มี
ความมุ่งม่ันในการศึกษาและการท างาน และสามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงาม
ของไทย           1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ (Students with Special Needs)     
            1.3.1 เด็กพิการ
ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลาย      1.3.2 เด็ก
ด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรและอัตลักษณ์แห่งตน
                    
1.3.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พื้นฐาน
ทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ     
    1.3.4 นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ องค์กร
เอกชน และสถานศึกษาทางเลือก ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ                                                                   

                       1.3.5 เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษได้รับการคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเยียวยาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย  

ส่วนที่ 2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา       
     2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง (Continuous Professional Development)      
      2.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก                               2.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ
ตามมาตรฐานที่ก าหนด และสามารถจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลให้นักเรียนพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
       2.1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้
ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนในการสื่อสาร อย่างน้อย 1 ภาษา   
         2.1.4 ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้    
          2.2 การพัฒนาระบบ
แรงจูงใจ เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและก าลังใจ และแสดงศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ (Incentives and Rewarding System)    
 2.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
  2.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจ ได้รับการจูงใจในการพัฒนาผู้เรียน เต็ม



ศักยภาพ  2.2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลงานการสอนที่แสดงศักยภาพการสอนอย่างมือ
อาชีพ เป็นเชิงประจักษ์และได้รับการเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม     
    2.3 การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินัย มีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม (Professional Ethics) 
       2.3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชพี      
         2.3.2 ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ ที่มุ่งพัฒนาการศึกษาของชาติ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม 
                 2.3.3 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะในการเข้าถึงและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ส่วนที่ 3 จุดเน้นด้านการบรหิารจัดการ       
  3.1 สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา บริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วม และมี
ความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน (Participation and Accountability)    
      3.1.1 สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกและที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้รับการแก้ไข แทรกแซง ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและเป็นผู้ประสานงาน
หลัก เพ่ือให้สถานศึกษาท าแผนพัฒนาเป็นรายโรงร่วมกับผู้ปกครองชุมชน และองค์กรอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง                                                        
     3.1.2 สถานศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของนักเรียน สร้างความเชื่อม่ันแก่ผู้ใช้บริการและสังคม    
       3.1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
บริหารจัดการ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลอย่างเข้มแข็ง โดยมุ่งการมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบต่อผลการ
ด าเนินงาน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของนักเรียน สร้างความเชื่อม่ันแก่ผู้ใช้บริการและสังคม   
           3.1.4 องค์
คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ด าเนินการและติดตามประเมินการด าเนินการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็ง เพื่อประโยชน์สูงสุดคือคุณภาพการจัดการเรียนรู้เพ่ือนักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็ม
ศักยภาพ         
  3.2 สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามระดับ
มาตรฐาน (Management with Quality and Standards)      
     3.2.1 สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามระดับมาตรฐานที่สูงขึ้น เทียบเคียงกับ
ประเทศผู้น าด้านคุณภาพการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน        
   3.2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ    ตาม
ระดับมาตรฐานที่สูงขึ้น เทียบเคียงกับประเทศผู้น าด้านคุณภาพการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน 

 

 

                         ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. 



 
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง  
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมี
ความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อ
บาปตามหลักของศาสนา  
12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 

แผนปฏิบัติการ  ปีงบประมาณ  2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ทิศทางและกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา โรงเรียนบ้านก้างปลา 

 วิสัยทัศน์ 
  โรงเรียนบ้านก้างปลา จัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม น้อมหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น า  ICT  และภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้จัดการการเรียนรู้ เป็นครูมืออาชีพ  ชุมชนมีส่วน
ร่วม 
  

 พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. จัดการศึกษาให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
3. จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนมีคุณภาพ จริยธรรม มีค่านิยมที่ดี 

และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
5. เฝ้าระวังดูแลและส่งเสริมสุขภาพของผู้เรียน 
6. พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
7. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียน 
 

 เป้าหมาย 
1. นักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมทุกคน 
2. นักเรียนทุกคนจบการศึกษาภาคบังคับ 
3. นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการเรียนรู้ตามหลักสูตร โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่

น้อยกว่าร้อยละ 70 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4. นักเรียนทุกคนสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
5. พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพทุกคน 

 

 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
  ยิ้มง่าย    ไหว้สวย   ร่ ารวย ความดี 
 

 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
  การทอผ้าด้วยกี่กระตุก 
 
 
 
 

 



 

 

 กลยุทธ์ในการพัฒนา 

       กลยุทธ์ที่  1   พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทาง
เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องในการเรียนรู้ 

จุดเน้นที ่1.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระหลัก เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 4 
 จุดเน้นที ่2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น                         
จุดเน้นที ่3.  เพ่ิมศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งในสองของภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้                                                                                                                                                                       
 จุดเน้นที ่8.  นักเรียน  ครู  บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  

    กลยุทธ์ที่  2  ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

จุดเน้นที ่4.  นักเรียนทุกคนมีความส านึกในความรักชาติ                                                                                                         
จุดเน้นที ่6.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผล
สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ 

      กลยุทธ์ที่  3   ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง  ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ 

           จุดเน้นที ่5.  สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ ที่เน้นให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ลดการออกกลางคัน ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

     กลยุทธ์ที่  4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ 

จุดเน้นที ่1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระหลัก เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 4                                       
จุดเน้นที ่3. เพ่ิมศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพ่ือพัฒนาความเป็นหนึ่งในสองของภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้     
           จุดเน้นที ่8.  นักเรียน  ครู  บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา 
ได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซยีน                                                           



  กลยุทธ์ที่  5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

         จุดเน้นที ่1.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระหลัก เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 4 
 จุดเน้นที ่3.  เพ่ิมศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อ
พัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งในสองของภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้                                                                                
จุดเน้นที ่9.  สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและผ่านการรับรองการ
ประเมินภายนอก    

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนบ้านก้างปลา 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์                                                                                                      
2.  ซื่อสัตย์สุจริต                                                                                                               
3.  มีวินัย      

4.  ใฝ่เรียนรู้                                                                                                                       
5.   อยู่อย่างพอเพียง                                                                                                           
6.  มุ่งม่ันในการท างาน      

7.  รักความเป็นไทย                                                                                                              
8.  มีจิตสาธารณะ 

   แนวทางการพัฒนาในอนาคต                                                                                                                              

 โรงเรียนบ้านก้างปลา ได้มีการทบทวนสภาพเป็นจริง ติดตามข้อมูลข่าวสาร และศึกษาแนวคิดและ
กระบวนทัศน์ใหม่ตลอดจนนวัตกรรมต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา โรงเรียนพร้อมจะพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรทุกคน 
ให้เรียนรู้และพัฒนาตามศักยภาพของตนเอง จากวิสัยทัศน์ ของโรงเรียนบ้านก้างปลา มีเป้าหมายและนโยบาย
ที่ชัดเจน โดยมีการเตรียมผู้เรียน บุคลากร และองค์ประกอบต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงาน/
โครงการของโรงเรียน การจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านก้างปลา ได้มุง่บูรณาการเรียนรู้เข้ากับ ชีวิต ศาสนาและ
วัฒนธรรมอย่างชัดเจน โดยก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามแผนระยะต่าง ๆ ควบคู่ไปกับแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนและแนวนโยบายการบริหารโรงเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรมีการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องโดยน าเทคโนโลยีมาสนับสนุน และอ านวยความสะดวกท้ังในด้านการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการในทุกๆด้าน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนและบุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนให้มีการบูรณาการทั้งด้านภาษา เทคโนโลยี ศาสตร์และศิลป์ และการจัดกิจกรรม
เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 

สามารถสรุปแนวทางการพัฒนาได้ดังนี้ 

1. การพัฒนาด้านคุณภาพของผู้เรียนทั้งในด้านวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และทักษะในการ
ด าเนินชีวิต                                                                                                                                              
2. พัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียน ในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตนและส่งเสริมทักษะเฉพาะทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลย ีและการวิจัย                                                                                                          



3. การพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                                                     
4. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค                                       
5. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  ห้องสมุด  สื่อเทคโนโลยี 

    เป้าหมายดัชนี/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1-7 เป้าหมายด้านปัจจัย (INPUT) พัฒนาโรงเรียน 

 1. มีแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนและเชื่อว่าท าได้จริง                                                                   
 2. มีเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนที่ทุกคนเข้าใจถูกต้อง                                                           
 3. มีความสะอาด เป็นระเบียบ สวยงามเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกคน      
  4. มีบริเวณโดยรอบร่มรื่นสวยงามด้วยร่มเงาธรรมชาติ                                                                
 5. มีบรรยากาศอบอุ่นเหมือนบ้าน                                                                                                    
 6. มีความปลอดภัย ปลอดสารเสพติดและอบายมุข                                                                             
 7. เปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ผู้น าศาสนามีส่วนร่วมนิเทศ
ประเมิน                และพัฒนาโรงเรียน 

8-14 เป้าหมายด้านกระบวนการ (PROCESS) จัดการเรียนรู้ 

 8. จัดบรรยากาศห้องสมุดเหมือนบ้าน มีหนังสือ สื่อใหม่เพียงพอเหมาะสม                                                
 9. ปรับปรุงใช้สื่อการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการต่างๆอย่างคุ้มค่า     
  10.ใช้ศูนย์การเรียนรู้งานอาชีพครบวงจร นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน                                           
 11. เป็นศูนย์กีฬาชุมชนแบบครบวงจร มีสนามกีฬา กิจกรรมดูแลรักษา       
  12. มีห้องสุขานักเรียนที่สะอาดเพียงพอ ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ                                                 
 13. ใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สื่อเทคโนโลยีทันสมัยในการเรียนรู้                                        
 14. ผู้บริหารเป็นที่ยอมรับในการเป็นนักพัฒนาและผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

15-21 เป้าหมายด้านกระบวนการ(PROCESS) ปลูกฝังนิสัยนักเรียน 

 15. ฝึกความมีวินัย                                                                                                       
 16. ฝึกการแสดงความเคารพ                                                                                                 
 17. ฝึกความอดทน              
  18. ฝึกนิสัยผ่านกิจกรรมชีวิต 6 มิติ                                                                                    
 19. ปลูกฝังจิตส านึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (บ้าน วัด/มัสยิด โรงเรียน)                                               
 20. สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนท าความดีทุกวัน (กาย วาจา ใจ)     
  21. ผู้บริหารและครูและครูปฏิบัติตนเป็นต้นแบบที่ดี(กาย วาจา ใจ) 

22-28 เป้าหมายด้านผลผลิต 

 22. ชื่อเสียงโรงเรียนดี                                                                                                   
 23. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเดิมหรือเท่ากับหรือมากกว่าค่าเฉลี่ย สพฐ. (ใฝ่เรียน)                       
 24. อ่านเขียนคิดเลขคล่องในชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ/หรือ สื่อสารภาษาอาเซียนได้ในชั้น ม.3 (ใฝ่
รู้)  



           25. มีวินัย มีความเคารพ มีความอดทน(ใฝ่ดี)       
   26. มีจิตอาสาและจิตส านึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม(รับผิดชอบส่วนรวม)                                                 
  27. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี(สุขภาพดี)                                                                          
  28. ใช้เทคโนโลยีได้ 1 ใช้ภาษาอาเซียนได้ 1 มีงานอาชีพ 1 (ทันโลก) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ขึ้นไป 

หลักการด าเนินงาน 

 การมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพ การให้โอกาสทางการศึกษา 

แผนกลยุทธ์โรงเรียนดีศรีต าบล 

 1. แผนกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

   1.1 โครงการพัฒนาปรับปรุงและประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา                                                       
  1.2 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้                                                                                         
  1.3 โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผล                                                                                        
  1.4 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ                                                                                              
  1.5 โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                                                               
  1.6 โครงการนิเทศภายใน                                                                                                           
  1.7 โครงการแนะแนวการศึกษา                                                                                                    
  1.8 โครงการประกันคุณภาพภายใน                                                                                                
  1.9 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กพิเศษ                                                                               
  20. โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                                                                                 
  21. โครงการพัฒนาการเรียนรู้ปฐมวัย                                                                                     
  22. โครงการระบบดูแลนักเรียน                                                                                           
  23. โครงการอาหารกลางวัน                                                                                             
  24. โครงการสหกรณ์โรงเรียน                                                                                          
  25. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้(ห้องสมุด) 

 2. แผนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 

  2.1 โครงการพัฒนาบุคลากร                                                                                                       
  2.2 โครงการศึกษาดูงาน                                                                                                              
  2.3 โครงการสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลลากร  

 3. แผนกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาโรงเรียนให้มีบรรยากาศ 

  3.1 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

 4. แผนกลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายการพัฒนา 



  4.1 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ                                                                                                            
  4.2 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน                                                                                 
  4.3 โครงการประชาสัมพันธ์การศึกษากับชุมชน 

 แผนพัฒนาโรงเรียนดีศรีต าบล ปีงบประมาณ 2556 – 2559     
 แผนพัฒนาโรงเรียนดีศรีต าบล 

  1. แผนพัฒนากายภาพ                                                                                                   
  2. แผนพัฒนาแหล่งเรียนรู้                                                                                            
  3. แผนพัฒนาครู                                                                                                         
  4. แผนพัฒนาคุณภาพนักเรียน                                                                                           
  5. แผนแสวงหาการสนับสนุน                                                                                         
  6. แผนประสานการช่วยเหลือ 

 

  

  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนที่ 1  แผนพัฒนากายภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ หมายเหตุ 
2556 2557 2558 2559 

1 
2 
3 
4 

กิจกรรมกลุ่มท าความสะอาด 
กิจกรรมพัฒนาการเกษตร 
กิจกรรมงานบ้านงานประดิษฐ์ 
กิจกรรมดนตรี-นาฏศิลป์ 

/ 
/ 
/ 
/ 

/ 
/ 
/ 
/ 

/ 
/ 
/ 
/ 

/ 
/ 
/ 
/ 

 

แผนที่ 2 แผนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ หมายเหตุ 
2556 2557 2558 2559 

1 
2 
 
3 
4 
 
5 
 

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้(ห้องสมุด) 
โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 
กิจกรรมรักการอ่าน 
โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
 
/ 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
 
/ 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
 
/ 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
 
/ 

 

แผนที่ 3 แผนพัฒนาครู 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ หมายเหตุ 
2556 2557 2558 2559 

1 
2 
 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

โครงการนิเทศภายใน 
โครงการพัฒนาปรับปรุงและประเมินผลการใช้
หลักสูตร 
โครงการพัฒนาบุคลากร 
โครงการศึกษาดูงาน 
โครงการสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากร 
โครงการประชาสัมพันธ์การศึกษากับชุมชน 
กิจกรรมทัศนศึกษา 
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

 

 

 

 

แผนที่ 4  แผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ หมายเหตุ 
2556 2557 2558 2559 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้(ห้องสมุด) 
กิจกรรมรักการอ่าน 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กพิเศษเรียนร่วม 
กิจกรรมงานบ้านงานประดิษฐ์ 
กิจกรรมดนตรี-นาฏศิลป์ 
กิจกรรมงานเกษตร 
โครงการแนะแนว 
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โครงการประกันคุณภาพภายใน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมลูกเสือ 
โครงการพัฒนาการเรียนรู้ปฐมวัย 
โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

 

 

แผนที่ 5 แผนแสวงหาการสนับสนุน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ หมายเหตุ 
2556 2557 2558 2559 

1 
 
2 
3 
4 
5 
 

โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนประเภท
สื่อคอมพิวเตอร์และสื่อICT 
โครงการแนะแนว 
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
โครงการประชาสัมพันธ์การศึกษากับชุมชน 
 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
 

 

 

แผนที่ 6 ประสานการช่วยเหลือกับคู่พัฒนา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ หมายเหตุ 
2556 2557 2558 2559 

1 
 

โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

/ 
 

/ 
 

/ 
 

/ 
 

 

 
 
 



 

โครงการ   พัฒนาปรับปรุงและประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 

แผนงาน   บริหารงานวิชาการ 

สนองกลยุทธ์   ที่ 3  

มาตรฐานที่   5  

สนองผลผลิตหลักที่  1,2 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านก้างปลา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวกรรณิกา  ศักดิ์ศิริรัตน์, นางไพบูลย์  จันทนา 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2558  -  30 กันยายน  2559 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2545 ได้ก าหนดให้

กระบวนการศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอด
ความรู้ การฝึกการอบรม การสืบสวนทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการการสร้างองค์
ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมสังคมแห่งการเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเกิดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 

อนึ่งเพ่ือให้การใช้หลักสูตรสถานศึกษาบรรลุตามความมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ สถานศึกษาต้องมีการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมกับผู้เรียน ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ โดยยึด
หลักการเรียนรู้ว่าผู้เรียนทุกคนมีความส าคัญ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ตลอดจนพัฒนาปรับปรุง
ระบบสาระสนเทศและปฏิรูปการเรียนรู้ควบคู่ไปด้วย 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมกับผู้เรียน ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองและความเจริญก้าวหน้าทาง
วิทยาการใหม่ๆ 

2. เพ่ือประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
3. เป้าหมาย 



ผลผลิต 
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านก้างปลาได้เรียนครบตามหลักสูตรก าหนด 

 

ผลลัพธ์ 

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผู้เรียน 
2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. มีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น ร้อยละ 97 

 
4. ขั้นตอนการด าเนินการ 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
3 
4 
 
 
 
 
 
5 
6 
 

ขออนุมัติโครงการ 
จัดท าแผนการด าเนินงาน 
ตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินงานตามกิจกรรม 
- ส ารวจ 
- วางแผนปรับปรุง 
- ระดมความคิด 
- จัดท าปรับปรุงหลักสูตร 
- ประเมินผลการใช้หลักสูตร 
ติดตามผลและการประเมินผล 
สรุปและรายงานผล 

ต.ค. 2558 
ต.ค. 2558 
ต.ค. 2558 
ต.ค. 2558- ก.ย. 2559 
 
 
 
 
 
ก.ย. 2559 
ก.ย. 2559 

นางสาวกรรณิกา 

 
5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผู้เรียน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6. งบประมาณการด าเนินการ 
ที ่ รายละเอียดงบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 

ค่าจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ค่าประชุมวางแผน 
ค่าด าเนินการตามกิจกรรม 
ค่าเอกสารทางวิชาการ 

500 
300 
8,000 
1,200 

 

รวม 10,000  
 

 



 

7. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้อง
กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ผู้เรียน 

สังเกต/ตรวจสอบ แบบประเมินผล 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2. สถานศึกษาสามารถใช้หลักสูตรกับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

ลงชื่อ                                    ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวกรรณิกา  ศักดิ์ศิริรัตน์) 

ครูโรงเรียนบ้านก้างปลา 

 

ลงชื่อ                                    ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายพลไชย  พลเพชร) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านก้างปลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

แผนงานงบประมาณ  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและ
จริยธรรม 

แผนงาน   บริหารงานวิชาการ 

สนองกลยุทธ์   ที่ 2 , 3  

มาตรฐานที่   4 , 6 , 10 

สนองผลผลิตหลักที่  1,2 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวกรรณิกา  ศักดิ์ศิริรัตน์ และคณะครูทุกท่าน 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2558  -  30 กันยายน  2559 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

1. หลักการและเหตุผล                                                                                                                           
ด้วยกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ เป็นกระบวนการที่ได้จัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนมีทักษะใน
การท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณา
การโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงจ าเป็นที่จะต้องจัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์ เพื่อ
ประกอบในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและนักเรียนได้เรียนรู้จริง และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 ผลลัพธ์ 

1. ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ สรุปความคิดอย่างเป็นระบบ และมีความคิด
แบบองค์รวม 

2. ผู้เรียนสามารถสรุปเนื้อหาสาระและเชื่อมโยงการน ามาวางแผน / โครงงาน 
3. ผู้เรียนสามารถเข้าร่วมทักษะทางวิชาการต่างๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน 
4. ผู้เรียนสามารถในการท างานและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
5. มีห้องปฏิบัติการที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอน 

2.2 ผลผลิต 
1. มีผลผลิตทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น 
2. มีห้องปฏิบัติการในการเรียนรู้ 
3. มีการพัฒนาสื่อและแหล่งการเรียนรู้ 



4. นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนรู้ 
5. นักเรียนมีนิสัยรักการท างาน 

2.3 เป้าหมาย                                                                                                                                   
1. นักเรียนทุกคนมีทักษะในการท างาน การเรียนคิดเป็นร้อยละ 100 

3. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ผลที่ได้ ระยะเวลาด าเนินการ ค่าใช้จ่าย ผู้เกี่ยวข้อง 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
6 
 
 

กิจกรรมรักการอ่าน 
 
 
 
 
กิจกรรมการแข่งขันทักษะ
ภายในภายนอกโรงเรียน 
 
 
 
 
กิจกรรมพัฒนาการเกษตร 
- ประชุมวางแผน 
- เสนอจัดซื้อตามแผน 
- ด าเนินการตามแผน 
- สรุปรายงาน 
 
 
 
 
กิจกรรมงานบ้านงาน
ประดิษฐ์ 
- จัดซื้อวัสดุในการเรียนการ
สอนงานคหกรรม 
- จัดซื้อเชื้อเพลิงในการ
ประกอบอาหาร 
กิจกรรมดนตรี-นาฏศิลป์ 
- จัดซื้อวัสดุในการเรียนการ
สอนรายวิชาดนตรี-
นาฏศิลป์ 
กิจกรรมอาหารไทยยอด
นิยม 
- จัดซื้อวัสดุในการเรียนการ

1. นักเรียนรู้จักใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 
2. ปลูกฝังนิสัยรักการ
อ่านและแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองร้อยละ 90 
1. นักเรียนมีความ 
สามารถในการเข้า
แข่งขันทักษะด้านต่างๆ
ทั้งในและนอกโรงเรียน
ร้อยละ 94 
2. มีการราบงานผล 
1. ครูสอนงานเกษตรมี
อุปกรณ์การสอนในการ
พัฒนางานเกษตร 
2. งานเกษตรมีการ
พัฒนาดีขึ้น 
3. นักเรียนท างานอย่าง
มีความสุขแลละภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง ร้อย
ละ 90 
1. มีวัสดุ อุปกรณ์ ฝึกให้
นักเรียนได้ใช้งานบ้าน 
งานประดิษฐ์ 
 
 
 
1. มีวัสดุ อุปกรณ์ในการ
จัดการเรียนการสอน
ดนตรี-นาฏศิลป์ ร้อยละ 
97 
 
 
1. มีวัสดุ อุปกรณ์ในการ

1 ตุลาคม 2558 – 
30 กันยายน 2559 
 
 
 
1 ตุลาคม 2558 – 
30 กันยายน 2559 
 
 
 
 
1 ตุลาคม 2558 – 
30 กันยายน 2559 
 
 
 
 
 
 
 
1 ตุลาคม 2558 – 
30 กันยายน 2559 
 
 
 
 
1 ตุลาคม 2558 – 
30 กันยายน 2559 
 
 
 
 
1 ตุลาคม 2558 – 

2,000 
 
 
 
 
30,000 
 
 
 
 
 
5,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,000 
 
 
 
 
 
2,000 
 
 
 
 
 
- 

นางอริสา 
 
 
 
 
นางปรีดา 
 
 
 
 
 
น.ส.กรรณิกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางมนธิรา 
 
 
 
 
 
นางมะลิวัลย์ 
 
 
 
 
 
นางมนธิรา 



 
 
 
7 
 
 
 
 
8 

สอนรายวิชางานอาหารไทย
ยอดนิยม 
 
กิจกรรมงานทอผ้ากี่กระตุก 
- จัดซื้อวัสดุในการเรียนการ
สอนรายวิชางานทอผ้ากี่
กระตุก 
- พัฒนาห้องทอผ้า 
กิจกรรมส่งเสริมการคิด 
วิเคราะห์ 

จัดการเรียนการสอน
อาหารอาหารไทยยอด
นิยม ร้อยละ 97 
 
1. มีวัสดุ อุปกรณ์ในการ
จัดการเรียนการสอนงาน
ทอผ้ากี่กระตุก ร้อยละ 
97 
1. นักเรียนได้ฝึกการคิด
วิเคราะห์ แยกแยะสิ่ง
ต่างๆได้ ร้อยละ 95 
2.มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 

30 กันยายน 2559 
 
 
 
1 ตุลาคม 2558 – 
30 กันยายน 2559 
 
 
1 ตุลาคม 2558 – 
30 กันยายน 2559 

 
 
 
 
10,000 
 
 
 
2,000 
 
 

 
 
 
 
น.ส.กรรณิกา 
 
 
 
น.ส.กรรณิกา 

5.  งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น  55,000  บาท       

6.  การประเมิน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เงื่อนไขความส าเร็จ 
ผลลัพธ์ 
1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีทักษะการ
คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบอยู่ในเกณฑ์
ดี 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนสามารถเขียน
โครงงานได้อยู่ในเกณฑ์ดี 
3. ร้อยละ 50 นักเรียนมีความสามารถ
พิเศษในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ 
4. ร้อยละ 80 นักเรียนมีนิสัยรักการ
ท างานและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
5. มีห้องปฏิบัติการที่เหมาะสมต่อการ
เรียนการสอน 
ผลผลิต 
1. ร้อยละ 80 ขึ้นไปนักเรยีนมีผลการ
เรียนอยู่ในระดับดี 
2. มีห้องการงานอาชีพที่ดี 
3. มีสื่อการเรียนการสอน 
4. มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการ
สอน 
5. ร้อยละ 80 ขึ้นไปมีนิสัยรักการท างาน 

 
1. แบบประเมิน 
 
2. รูปแบบโครงงาน 
 
3. รูปภาพ รางวัล   
เกียรติบัตร 
4. แบบประเมิน 
 
5. แบบสรุปรายงาน 
 
 
1.แบบประเมินผลการ
เรียนแบบรายงานผลการ
เรียน 
2. ห้องการงาน 
3. มีสื่อการสอน 
4. มีชิ้นงานของนักเรียน 
5. โครงงานที่นักเรียนท า 

 
1.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี
ขึ้น 
 
2.นักเรียนมีชิ้นงานจากการท า
โครงงาน 
 
3.นักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตร 
 
4.นักเรียนชอบช่วยเหลือผู้ปกครอง ครู 
ท างาน 
5.มีห้องที่ได้มาตรฐาน 
 
 
1. ครูได้เปลี่ยนพฤติกรรมการสอน 
นักเรียนมีผลการเรียนสูงข้น 
2. มีห้องการงานใหม่ 
3. มีสื่อการสอน 
4. มีชิ้นงานของนักเรียน 
5. มีชิ้นงานที่นักเรียนท าจากโครงงาน 

 



 

                                                                                                                          

ลงชื่อ                                    ผู้เสนอโครงการ        ลงชื่อ                                ผู้อนุมัติโครงการ              

       ( นางสาวกรรณิกา  ศักดิ์ศิริรัตน์)                                    ( นายพลไชย  พลเพชร ) 

         ครูโรงเรียนบ้านก้างปลา                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านก้างปลา 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         



                                                                                                                  

ชื่อโครงการ                          โครงการพัฒนาการวัดผลและประเมินผล 

แผนงาน                               งานบริหารวิชาการ 

สนองกลยุทธ์                        ที่ 3 

มาตรฐานที่                          1 , 2 , 3 , 4 , 5 

สนองผลผลิตหลักที่              1, 2 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ          โรงเรียนบ้านก้างปลา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ             นางสาวกรรณิกา  ศักดิ์ศิริรัตน์, นางไพบูลย์   จันทนา 

ลักษณะโครงการ                   โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ              1 ตุลาคม  2558 - 30 กันยายน 2559  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………. 

1. หลักการและเหตุผล 

การวัดและการประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 มีกรอบ
การประเมินตามหลักสูตรแกนกลางและแนวการน าเนินการในการวัดและประเมินผลการเรียนที่สถานศึกษา
ก าหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เหมาะสมกับสถานศึกษาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ให้ผู้สอน
ใช้พัฒนาผู้เรียน  เพราะจะช่วยให้ได้รับข้อมูลสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความส าเร็จ
ทางวงการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้ง ข้อมูลที่จะได้ประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการและเรียนรู้
เต็มตามศักยภาพสถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา จะต้องจัดท าหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในวัด
และ ประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา  เพื่อให้บุคคลกรที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติรวมกัน  และเป็นไปใน
มาตรฐานเดียวกัน   สถานศึกษาต้องมีผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการวัดและประเมินทั้งในระดับชั้นเรียนรู้
ของผู้เรียนจากการวัดละประเมินทั้งในระดับชั้นเรียน  ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่  และระดับชาติ  
ตลอดจนการประเมินภายนอก  เพื่อใช้เป็นข้อมูล สร้างความม่ันใจเกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียน  แก้ผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ครูได้ระดมก าลังสร้างเครื่องมือวัดผลไว้ตลอดปีการศึกษา 
2.2 เพ่ือจัดท าหลักเกณฑ์และปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา 
2.3 เพ่ือจัดให้มีการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

และระดับชาติ 
 



 
3. เป้าหมาย 

ผลผลิต 
1. นักเรียนได้รับการประเมินครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ผลลัพธ์ 
1. โรงเรียนมีเครื่องมือวัดและประเมินผลครบทุกชั้น ทุกสาระการเรียนรู้ 
2. โรงเรียนมีระเบียบการวัดและประเมินผลของโรงเรียน 
3. โรงเรียนมีผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการวัดและประเมินผลทั้งในระดับชั้นเรียนระดับสถานศึกษา 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการศึกษา 
4. โรงเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยพัฒนาการดีขึ้นกว่าเดิม 5% 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1. 
2. 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
4. 

ประชุมคณะกรรมการชี้แจงและวางแผน 
จัดซื้อ จัดหา จัดท า เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับ
การประเมินผล ข้อสอบ และแบบ ปพ. ต่างๆ 
ด าเนินงาน 
- จัดท าแบบวัดผลประเมินผลแต่ละรายสาระ
การเรียนรู้ 
- จัดท าแบบประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์
และ การสื่อสาร 
- จัดท าแบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
- จัดท าแบบประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน 
ติดตามและประเมินผลโครงการ 

ตุลาคม 2558 
ตุลาคม 2558-กันยายน 
2559 
 
ตุลาคม 2558-กันยายน 
2559 
 
 
 
 
 
 
 
25-30 กันยายน 2559 

นางสาวกรรณิกา 
นางไพบูลย์ 
และคณะครูทุกท่าน 

 
5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 75 
2. โรงเรียนมีแบบประเมินด้านต่างๆ อย่างครบถ้วนทุกสาระและทุกภาคเรียน 

6. งบประมาณการด าเนินการ 
จัดซื้ออุปกรณ์ท าเครื่องมือวัดและประเมินผล แบบ ปพ.  เงิน   10,000  บาท 

7. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดผลประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทดสอบ 

รายงานผลการเรียน 
แบบทดสอบ 
แบบสอบถาม 

 



 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ครูทุกคนด าเนินการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอน โดยประเมินตามสภาพจริง 
2. ครูทุกคนรู้ระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา 
3. โรงเรียนมีเครื่องมือวัดประเมินผลที่ได้มาตรฐาน 

 

ลงชื่อ                                    ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวกรรณิกา  ศักดิ์ศิริรัตน์) 

ครูโรงเรียนบ้านก้างปลา 

 

ลงชื่อ                                    ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายพลไชย  พลเพชร) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านก้างปลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชื่อโครงการ                      วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

แผนงานงบประมาณ             การเปลี่ยนแปลงเจตคติของนักเรียนที่มีต่อผลการเรียน 

แผนงาน                           วิชาการ 

สนองผลผลิตที ่                     มาตรฐานที่ 7          กลยุทธท์ี่ 3      

ลักษณะโครงการ                   ต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ              นางสาวกรรณิกา ศักดิ์ริรัตน์, นางไพบูลย์ จันทนา 

ระยะเวลาด าเนินการ              1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 

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

1. หลักการและเหตุผล 

        การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้ 
สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจและความต้องการของผู้เรียน โดยให้(สอนน ากระบวนการวิจัยมา 
ผสมผสานหรือบูรณาการใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและให้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
สามารถใช้กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติเริ่มตั้งแต่การวิเคาระ 
ปัญหา การวางแผนแก้ปัญหา การด าเนินการแก้ปัญหาหรือพัฒนา และรายงานผลการเรียนรู้และน า
ผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 

2. วัตถุประสงค์ 

ผลลัพธ์ 

1. เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถท าการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในข้ันเรียน 
3. เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอบ 
4. เพ่ือสนองเจตนารมณ์ของหลักสูตรที่การให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านเก่ง ดี มีคุณธรรม 
5. เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน    

ผลผลิต 

1. ครูโรงเรียนบ้านก้างปลามีทักษะและกระบวนการท าวิจัย 
2. นักเรียนมีผลคุณภาพทางการเรียนที่ดีข้ัน 
3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
4. บุคลากรครโูรงเรียนบ้านก้างปลามีงานวิจัยคนละ 2 เรื่องในหนึ่งปีการศึกษา 



 

3. เป้าหมาย 

      ครูมีการวิจัยและจัดกระบวนการเรียนการรู้ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง คิด
เป็นร้อยละ97                                                                                                                         
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที่  กิกรรม ระยะเวลาด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

1  
2  
3  
4  
5 

เสนอโครงการต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา      
ประชุมชี้แจงบุคลากรในโรงเรียนก่อนปิดภาคเรียน
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์                          
ด าเนินการตามโครงการ                           
ติดตามผลการท าวิจัย โดยครูทุกคนต้องส่งงานวิจัย
ภาคเรียนละ1 เรื่องทุกคน                         
รายงานผล 

-20 – 25 ก.ย.2558                
28 ก.ย. 2558                    
1-30 ต.ค.2558                    
1 พ.ย.2558                       
20 มี.ค.2559 และ 20 ก.ย.
2559                              
25 มี.ค.2559 และ 25 ก.ย. 
2559 

น.ส.กรรณิกา      
และคณะครูทุกคน 

5. งบประมาณ                  
 เงินงบประมาณ  1,000  บาท        
   6. การประเมินโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1.ครูมีทักษะในการท าวิจัย 
2.ผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้น 
3.จ านวนงานวิจัยของครูมี ร้อยละ
80 

 
1.จัดอบรม 
2.ท าการทดสอบ 
3.ก ากับติดตาม 

 
เอกสารด าเนินงาน 
แบบทดสอบ 
แบบสรุป 

ผลลัพธ์ 
1.ครูสามารถแก้ปัญหาการเรียน
การสอนได้มากข้ึน 
2.ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
การสอน 

 
1.รวบรวมปัญหาการเรียนการสอน
เพ่ือท าวิจัย 
2.สังเกตการมาเรียนของนักเรียน 

 
งานวิจัย 
 
แบบสังเกต 

 

 



ลงชื่อ                                    ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวกรรณิกา  ศักดิ์ศิริรัตน์) 

ครูโรงเรียนบ้านก้างปลา 

 

ลงชื่อ                                    ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายพลไชย  พลเพชร) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านก้างปลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อโครงการ                       โครงการจัดซื้อสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 



แผนงาน                               งานบริหารวิชาการ 

สนองกลยุทธ์                          ที ่ 3 

มาตรฐานที ่                           7    สนองผลผลิตหลักท่ี 1,2 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ             โรงเรียนบ้านก้างปลา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ               นางมนธิรา  สุวรรณสิงห์   และคณะครูทุกคน 

ลักษณะของโครงการ               โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ                1  ตุลาคม  2558 – 30 กันยายน  2559 

............................................................................................................................. .................................................

....... 
 

1. หลักการและเหตูผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไข้เพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 2 ) พุทธศักราช 
2545 มาตรา 4 “การศึกษา” หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม 
โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ จรรโลง ความก้าวหน้า
ทางวิชาการ  การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้
บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้นอกจากจัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนแล้ว สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ก็เป็นส่วนส าคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

ดังนั้นสถานศึกษาจึงมีการจัดหาสื่อเทคโนโลยี การสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนานักเรียนให้เป็นคน
ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1   ผลลัพธ ์
    2.1.1  เพื่อจัดหาและจัดท าสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
    2.1.2  เพื่อจัดหาสื่อการเรียนระบบ  ICT เพ่ือการเรียนรู้ 
    2.1.3  เพ่ือส่งเสริมการใช้  Internet  เพ่ือการเรียนรู้ 
2.2   ผลผลิต 
    2.2.1  สถานศึกษามีการจัดหาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
    2.2.2  นักเรียนร้อยละ  90  ได้ใช้สื่อ  ICT  และ  Internet   เพ่ือการเรียนรู้ 

        3.    เป้าหมาย  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระสูงขึ้น  ร้อยละ  84 
       
4.  กิจกรรมและการด าเนินการ 



       4.1  ประชุมคณะครูชี้แจงรายละเอียดของโครงการ 
       4.2   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
       4.3  ขออนุมัติโครงการจากผู้บริหาร 
       4.4  ด าเนินงานตามโครงการ 
                1  จัดหาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 
                2  จัดหาสื่อการเรียนรู้  ICT 
                3   ส่งเสริมการใช่ลื่อ   Internet   เพ่ือการเรียนรู้ 
       4.5  ติดตาม  ก ากับ  และประเมินผลโครงการ 
       4.6  สรุปผลและรายงานผล 
     5.  ขั้นตอนการด าเนินงาน   

ที่                          

1 
2 
3 
4 
 
 
 
 
5 
6 

          กิจกรรม                                          

ประชุมคณะครูชี้แจงโครงงาน 
ขออนุมัติโครงการจากผู้บริหาร 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
ด าเนินงานตามโครงการ 
-จัดหาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 
-จัดหาสื่อการเรียนรู้ด้วยระบบ ICT 
-ส่งเสริมการใช้สื่อ  Internet  เพ่ือการ
เรียนรู้ 
ก ากับ  ติดตาม  และประเมินผล 
สรุปผลรายงานผลของโครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ              
ต.ค.  2558                
ต.ค.  2558 
ต.ค. 2558 – พ.ย. 2559 
ต.ค. 2558- ก.ย. 2559 
 
 
 
 
 
20 – 25  มี.ค. 2559 
และ 20 – 25 ก.ย. 2559 
25 – 30 ก.ย. 2559 

         ผู้รับผิดชอบ 

    นางมนธิรา 
    และคณะครูทุกคน 

 
      6.  งบประมาณ  56,000     บาท 
      7.  การประเมนิผล 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล     เครื่องมือที่ใช้วัด 
1.โรงเรียนมีสื่ออุปกรณ์อย่าง
เพียงพอ 
2.  นักเรียนได้ใช้สื่อ  Internet  
เพ่ือการเรียนรู้มากข้ึน 

การส ารวจข้อมูล 
 
บันทึกการใช้สื่อและสังเกตการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

แบบส ารวจ 
 
แบบบันทึกการใช้สื่อและแบบ
สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
 
 
 
                              ( ลงชื่อ )                                      ผู้เสนอโครงการ 



                                          ( นางมนธิรา  สวุรรณสงิห์ ) 
                                              ครู โรงเรียนบ้านก้างปลา 
 
                            
                               ( ลงชื่อ )                                      ผู้อนุมัติโครงการ 
                                             ( นายพลไชย       พลเพชร ) 
                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านก้างปลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อโครงการ                    โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  (ห้องสมุดโรงเรียน)           

แผนงาน   บริหารวิชาการ        

มาตรฐานที ่                     3         



สนองกลยุทธ์                   ที่  3         

สนองผลผลิตหลักที ่          1,2         

หัวหน้าโครงการ                  นายพลไชย   พลเพชร       

ผู้รับผิดชอบโครงการ              นางไพบูลย์  จันทนา , นางลลิดา  ผุยมาตย์   

หน่วยงานที่รับผิดชอบ             โรงเรียนบ้านก้างปลา       

ลักษณะโครงการ                  โครงการต่อเนื่อง       

ระยะเวลา                          1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559   
 ................................................................................................................................................ 

1. หลักการและเหตุผล 
ห้องสมุดเป็นแล่งวิทยาการท่ีมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการจัดการศึกษาของโรงเรียน

   เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ครู นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครอง ชุมชน ตระหนักถึงความส าคัญและเห็น
คุณค่าของ  ห้องสมุด  อันเป็นแหล่งค้นคว้าศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาศักยภาพของแต่ละคน
ให้เต็มตามศักยภาพ การพัฒนากิจกรรมห้องสมุดเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ นักเรียนทุกคนมีนิสัยรักการอ่านและยังเป็นการส่งเสริมนักเรียนมีทักษะทางวิชาการเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเองต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้โรงเรียนมีห้องสมุดที่ทันสมัย เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้และส่งเสริมการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน 
2.2 เพ่ือจัดหาหนังสือและสื่อวัสดุอุปกรณ์ให้บริการแก่นักเรียน คณะครูและบุคคลทั่วไป 
2.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
2.4 ครูและนักเรียนใช้บริการห้องสมุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  
2.5 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

3. เป้าหมาย  ครูและนักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ร้อยละ 90 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ประชุมคณะครูชี้แจงรายละเอียดของโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ขออนุมัติโครงการจากผู้บริหาร 
4. ด าเนินการตามโครงการ 
 - จัดหาสื่อสิ่งพิมพ์ไว้บริการสมาชิก 
 - จัดซื้อหนังสือส่งเสริมการอ่านให้มากยิ่งขึ้น 
 - ส่งเสริมการใช้สื่อ ICT เพ่ือการเรียนรู้ 
5. ติดตาม ก ากับ และประเมินผลของโครงการ 
6. สรุปผล และรายงาน 



5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

กิจกรรม วัน  เดือน  ปี ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมคณะครู ชี้แจงโครงการ 
2.ขออนุมัติโครงการจากผู้บริหาร 
3.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
4.ด าเนินงานตามโครงการ 
- จัดซื้อหนังสือส่งเสริมการอ่าน 
- จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน 
- จัดท าป้านนิเทศ 
- จัดซื้อวัสดุตกแต่งห้องสมุด 
5.ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
6.สรุป และรายงานผลของโครงการ 

ต.ค.  2558 
ต.ค.  2558 
พ.ย.- ธ.ค. 2558 
ต.ค. 2558- ก.ย. 2559 
 
 
 
 
 
 
30 ก.ย. 2559 

นางไพบูลย์  จันทนา 
นางลลิดา  ผุยมาตย์ 

6. งบประมาณ   30,000  บาท 
7. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล     เครื่องมือที่ใช้วัด 
1.ครูและนักเรียนใช้บริการห้องสมุด 
2.ชุมชนสามารถเข้ามาใช้ห้องสมุด
ศึกษา ค้นคว้า 
3.ห้องสมุดโรงเรียนได้รับการปรับปรุง
และพัฒนา 

-การติดตามผลสอบถาม 
สัมภาษณ์ 
-การติดตามผล ส ารวจข้อมูล 
 
-การติดตามผล ส ารวจข้อมูล 

-แบบสอบถาม สัมภาษณ์ 
-แบบส ารวจ สังเกต 
 
-แบบส ารวจ สังเกต 

 

  

  ลงชื่อ                         ผู้เสนอโครงการ                        ลงชื่อ                              ผู้เสนอ
โครงการ         

        (นางไพบูลย์  จันทนา)                                                   (นางลลิดา  ผุยมาตย์  ) 

       ครูโรงเรียนบ้านก้างปลา                                                   ครูโรงเรียนบ้านก้างปลา 

                          

                       ลงชื่อ                                    ผู้อนุมัติโครงการ 

                                      (นายพลไชย  พลเพชร) 

                                 ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านก้างปลา 

ชื่อโครงการ   นิเทศภายในสถานศึกษา 

แผนงาน   บริหารงานวิชาการ 

สนองกลยุทธ์   ที่ 3 , 4 , 5  



มาตรฐานที่   10 

สนองผลผลิตหลักที่  2 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านก้างปลา 

หัวหน้าโครงการ   นายพลไชย  พลเพชร 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวกรรณิกา  ศักดิ์ศิริรัตน์ , นางไพบูลย์  จันทนา 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2558  -  30 กันยายน  2559 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

1. หลักการและเหตุผล                                                                                                             
การนิเทศภายในสถานศึกษา เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมคุณภาพของการจัดการศึกษา การปฏิบัติงาน
นิเทศภายในสถานศึกษาจึงเป็น การปฏิบัติงานสนับสนุนความสามารถของครู เพื่อให้ประสบ
ความส าเร็จในการปฏิบัติหน้าที่และเกิดผลดีต่อการจัดการศึกษา และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า การ
นิเทศเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะท าให้สถานศึกษา สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น การ
นิเทศภายในสถานศึกษาเป็นภารกิจของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ความร่วมมือในการที่จะ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพการนิเทศภายใน
สถานศึกษาสามารถส่งเสริม สนับสนุน แก้ไขปรับปรุง และพัฒนาภารกิจของสถานศึกษาได้เป็นอย่าง
ดี 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้คณะครูมีความเข้าใจในระบบการนิเทศภายในและเห็นความส าคัญของการนิเทศ ภายใน 
2.2 เพ่ือกระตุ้นให้คณะครูได้ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยยึด

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.3 เพ่ือส่งเสริมให้คณะครูได้รับความรู้ ประสบการณ์ใหม่ รู้จักตนเอง เห็นข้อบกพร่องและน าสิ่งที่

เสนอแนะมาพัฒนางาน ปรับปรุง แก้ไขการจัดกิจกรรมกรเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
3. เป้าหมาย                                                                                                                   

1. ครูทุกคนได้รับการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกเดือน                                                
2. ครูทุกคนปรับปรุง พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ตลอดเวลา 

3. ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ร้อยละ 90                              
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ศึกษารวบรวมข้อมูล สภาพปัจจุบัน ปัญหา 

น าเสนอโครงการ ขออนุมัติ 
ต.ค. 2558 นางสาวกรรณิกา  ศักดิ์ศิริ

รัตน์ 



นางไพบูลย์  จันทนา 
2 ประชุมแผนการด าเนินงาน / มอบหมายงาน ต.ค. 2558 นายพลไชย  พลเพชร 
3 ด าเนินงานตามกิจกรรม 

- ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน 
- ประชุมครูประจ าเดือน 
- ประชุมครูทางวิชาการ 
- การเยี่ยมชั้นเรียน 
- การอบรมประชุมสัมมนา 
- การศึกษาดูงาน 
- การสนทนาทางวิชาการ 
- การบิหารเอกสารทางวิชาการ 

 
พ.ย. 2558 
ทุกสิ้นเดือน  
พ.ย. 2558 
เดือนละ 1 ครั้ง 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
ม.ค. 2559 
ต.ค. 2558 - ก.ย. 
2559 
ธ.ค. 2558 - ก.ย. 
2559 

 
นายพลไชย  พลเพชร 
นายพลไชย  พลเพชร 
นายพลไชย  พลเพชร 
นายพลไชย  พลเพชร 
นายพลไชย  พลเพชร 
นายพลไชย  พลเพชร 
นายพลไชย  พลเพชร 
นางสาวกรรณิกา  ศักดิ์ศิริ
รัตน์ 

4 สรุปรายงานประเมินผลการด าเนินงานตาม
โครงการ 

ก.ย. 2559 นางสาวกรรณิกา  ศักดิ์ศิริ
รัตน์ 

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ                                                                                                        
สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนการนิเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. งบประมาณการด าเนินการ  2,000  บาท 

ที ่ รายละเอียดงบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูล สภาพปัจจุบัน ปัญหาน าเสนอ

โครงการ ขออนุมัติ 
  

2 ประชุมการวางแผนการด าเนินงาน/มอบหมายงาน   
3 ด าเนินการตามแผนนิเทศ   
4 สรุปรายงาน ประเมินผลการด าเนินงาน   
 รวม 2,000  

6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
- ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน 
- ประชุมครูประจ าเดือน 
- ประชุมครูทางวิชาการ 
- การเยี่ยมชั้นเรียน 
- การอบรมประชุมสัมมนา 
- การศึกษาดูงาน 
- การสนทนาทางวิชาการ 
- การบิหารเอกสารทางวิชาการ 

การตรวจสอบ 
การตรวจสอบ 
การตรวจสอบ 
การสังเกต การตรวจสอบ 
การตรวจสอบ 
การสังเกต การตรวจสอบ 
การสังเกต การตรวจสอบ 
การสังเกต การตรวจสอบ 

สมุดบันทึกการประชุม 
สมุดบันทึกการประชุม 
สมุดรายงานทางวิชาการ 
สมุดนิเทศเยี่ยมชั้นเรียน 
สมุดบันทึกการเข้ารับการอบรม 
แบบสังเกต แบบสอบถาม 
สมุดบันทึกการสนทนา 
สมุดบันทึกการบริการเอกสาร 

 
7. ผลที่คาดหวังว่าจะได้รับ 



คณะครูมีเจตคติท่ีดีต่อการนิเทศภายใน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ห้องเรียนมีบรรยากาศน่าเรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนสูงขึ้น 

 
 

ลงชื่อ                                    ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวกรรณิกา  ศักดิ์ศิริรัตน์) 

ครูโรงเรียนบ้านก้างปลา 

 

ลงชื่อ                                    ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายพลไชย  พลเพชร) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านก้างปลา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อโครงการ                    การแนะแนวการศึกษา 



แผนงาน                                งานบริหารวิชาการ 

สนองผลผลิตหลักที ่                 1,2 

มาตรฐานที ่                           7 กลยุทธ์ที่2 ,3 

ผู้รับผิดชอบโครงการ                 นางมะลิวัลย์   สั้นจันดา 

ลักษณะโครงการ                    โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ               1  ตุลาคม  2558  -  30 กันยายน  2559 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

1. หลักการและเหตุผล 

  กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เหมาะสมตามความ 
แตกต่างระหว่างบุคคล สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน เสริมสร้างทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์
การเรียนรู้ในเรื่องพหุปัญญา และการสร้างสัมพันธภาพดี ซึ่งผู้สอนทุกคนต้องท าหน้าที่แนะแนวให้ปรึกษาใน
ชีวิต การศึกษาต่อและพัฒนาตนเองสู่โลกอาชีพและการมีงานท า 

การแนะแนวเป็นกระบวนการที่จ าเป็นต่อการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2502 และเพ่ือให้การด าเนินงาน แนะแนวบรรลุ
ตามผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ โดยบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและใช้กระบวนการ
แนะแนวตามบทบาทหน้าที่รวมทั้งด้านบริการจัดการ ให้มีความยืดหยุ่นหลากหลาย เพื่อเอ้ืออ านวยตามความ
เหมาะสมของสภาพท้องถิ่น 

2. วัตถุประสงค์ 
ผลลัพธ์ 

1.นักเรียนทุกคนเข้ารวมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นและเลือกเรียนตามถนัดของตนเอง 
2.จัดและพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัยให้นักเรียนอย่างหลากหลายและจัดกิจกรรมแนะ

แนวให้เป็นไปตามหลักสูตร 
ผลผลิต 

1.เพื่อให้มีกิจกรรมที่หลากหลายให้นักเรียนเลือกตามสามารถและความถนัดของตนเอง 
2.เพื่อให้นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม   
3. เพ่ือให้นักเรียนแสดงทักษะตามความสามารถวางแผนในในความถนัดของตนเอง 
4. เพ่ือให้นักเรียนสามารถวางแผนในการด าเนินทักษะชีวิตของตนเอง 

3. เป้าหมาย 

โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและสนใจของ
นักเรียน ร้อยละ 97 

 



4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่   กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 21 – 25 ก.ย. 2558 นางมะลิวัลย์ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน

จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
27 ก.ย.2558 

3. ด าเนินการตามโครงการ ต.ค. 2558 -30 ก.ย. 2559 
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 30 ก.ย. 2559 
 

5. งบประมาณ เงินงบประมาณ  2,000   บาท 
 

6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1.นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน 
2.นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกคน 
ผลลัพธ์ 
1.นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมและกล้า
แสดงออกในทางท่ีเหมาะสม 
2.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านกิจกรรมทุก
คน 

 
1.จัดกิจกรรมต่างๆให้นักเรียนปฏิบัติ 
2.ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่จัด
ขึ้น 
 
1.จัดกิจกรรมต่างๆให้กับนักเรียน 

 
การลงทะเบียน 
 
 
เอกสารการ
ด าเนินการเข้าร่วม
กิจกรรม 

 

ลงชื่อ                                        ผู้เสนอโครงการ 

      (นางมะลิวัลย์  สั้นจันดา) 

      ครูโรงเรียนบ้านก้างปลา 

 

ลงชื่อ                                      ผู้อนุมัติโครงการ 

       (นายพลไชย  พลเพชร) 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านก้างปลา 

 

 

โครงการ                               ประกันคุณภาพภายใน 



แผนงานงบประมาณ             สร้างสังคมแห่งการเรียนตลอดชีวิต พัฒนาคมให้มีความรู้คู่คุณธรรม และ
จริยธรรม 

แผนงาน                              กลุ่มงานวิชาการ 

สนองผลผลติหลักที ่              1, 2 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  มาตรฐานที่ 12     กลยุทธ์ที่ 2 

ลักษณะโครงการ                   ต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบ                         นางไพบูลย์  จันทนา  ,   นางสาวกรรณิกา     ศักดิ์ศิริรัตน์ 

ระยะเวลาด าเนินการ             1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

1. หลักการและเหตุผล 

การจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี  ถือปีเป็นภาระหน้าที่ส าคัญประการหนึ่งที่
สถานศึกษาต้องด าเนินการ ซึ่งเป็นไปตามระบบการท างานที่มีคุณภาพ อีกท้ังพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติยังก าหนดชัดเจนในมาตรา 48 ว่า  ให้สถานศึกษามีการจัดท ารายงานประจ าปี  เสนอต่อหน่อยงานต้น
สังกัด  หน่อยงานที่เกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐาน
การศึกษา  เพื่อรองรับการประเมินภายนอก 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 ผลลัพธ์ 
      1. เพ่ือรวบรวมข้อมูลงานทั้ง 4 งาน 

2. เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และเป็นจริง 
3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4. เพ่ือสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 

การศึกษา 
6. เพ่ือรองรับการประเมินภายนอก 

2.2 ผลผลิต 
1. ครูจ านวน 16 คนได้ทราบข้อมูลและสามารถน าไปพัฒนาการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
2. โรงเรียนและชุมชนได้ทราบข้อมูลในการพัฒนาการศึกษาได้เป็นอย่างดี 

3. เป้าหมาย 
สถานศึกษามีมาตรการศึกษา ที่มุ่งพัฒนาและวางแผนการศึกษา ร้อยละ 100 
 



 
 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่                   กิจกรรม    ระยะด าเนินการ     ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดประชุมคณะครู 1 ตุลาคม 2558 นางไพบูลย์ จันทนา 
2 แบ่งหน้าที่รับผิดชอบตามมาตรฐาน 1 ตุลาคม 2558  
3 ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 1 ต.ค.58  -  30  ก.ย.59  
4 ติดตามประเมินผลและรายงานผล เดือนกันยายน 2559  

 
5. งบประมาณ 

เงินงบประมาณ       5,000    บาท 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
1. การศึกษาตั้งแต้ระดับปฐมวัยจนถึงมัธยมมีการ พัฒนาดีขึ้น 
2. ผลสัมฤทธิ์ อยู่ในเกณฑ์ท่ีมาตรฐานก าหนด 
ผลลัพธ์ 
  1.โรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับงานทั้ง 4 งาน เป็นปัจจุบัน 
  2.ผู้ปกครองและชุมชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการ พัฒนาการ
เรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 

 
- สังเกต 
- สอบถาม 
- ส ารวจ 
- ดูจาก

ผลสัมฤทธิ์ 

 
-แบบ ปพ.ต่างๆ 
- แบบส ารวจและ
แบบสอบถาม 
-ผลงานที่ปรากฏ 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2. โรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับงานทั้ง 4 งาน เป็นปัจจุบัน 
3. ผู้ปกครองและชุมชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 

ลงชื่อ                                    ผู้เสนอโครงการ 

(นางไพบูลย์  จันทนา) 

          ครูโรงเรียนบ้านก้างปลา 

 

ลงชื่อ                                    ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายพลไชย  พลเพชร) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านก้างปลา 



ชื่อโครงการ                     โครงการจัดซื้อสื่อและซ่อมแซมสื่อการเรียนการสอนประเภท
สื่อคอมพิวเตอร์และสื่อ ICT  

แผนงานงบประมาณ              สร้างสังคมแห่งกรเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและ
จริยธรรม  

แผนงาน                             งานบริหารวิชาการ 

สนองผลผลิตหลักที ่                 2 , 3 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน    มาตรฐานที่ 7 

ลักษณะโครงการ                  โครงการต่อเนื่อง 

หน่วยงานที่รับผิดกชอบ          โรงเรียนบ้านก้างก้างปลา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ              นางมนธิรา  สุวรรณสิงห์ 

ระยะเวลาด าเนินการ               1   ตุลาคม  2558  -  กันยายน   2559 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

1. หลักการและเหตุผล 
ในยุคปัจจุบันสื่อการเรียนการเรียนการสอนนับว่ามีบทบาทและความส าคัญยิ่งต่อการจัดการเรียนการ

สอนเพ่ือให้ผู้เรียนรู้ที่ยั่งยืน  สื่อ ICT เป็นสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อประเภท
คอมพิวเตอร์นับว่ามีความส าคัญและมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนรู้แก่เด็กในปัจจุบันจากการส ารวจ
สภาพปัญหาและความต้องการพบว่าทางโรงเรียนยังขาดแคลนสื่อคอมพิวเตอร์จ านวนมาก  ที่มีอยู่ก็เก่าและ
ช ารุดใช้งานไม่ได้  ท าให้ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนแก่เด็กนักเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับ
ประถมศึกษา   จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  ผลลัพธ ์
1. โรงเรียนจัดซื้อสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อยปีละ 5 เครื่อง  และ

จัดหาสื่อ ICT เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน  
2. โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ 
3. สร้างความม่ันใจแก่ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมว่าลูกหลานจะได้รับการศึกษา และประสบการที่มี
คุณภาพ 
2.2 ผลผลิต 
1. นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้จากสื่อที่ทันสมัยและหลากหลาย 
2. นักเรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถและทักษะพ้ืนฐานในการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ 

3. เป้าหมาย 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระสูงขึ้น  ร้อยละ 84 
 



 
 
 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

         กิจกรรม             ระยะเวลา          ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมคณะครู เพ่ือเสนอโครงการ 
2.ประชุมชี้แจงมอบหมายงาน และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
3.ขออนุมัติการใช้งบประมาณต่อคณะกรรมการศึกษา 
4.ด าเนินการตามโครงการ 
    4.1จัดซื้อสื่อคอมพิวเตอร์ 
    4.2 ลงทะเบียนสื่อ 
5.ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
6.สรุปผล และรายงานผลโครงการต่อบริหาร 

ตุลาคม 2558 
ตุลาคม 2558 
ตุลาคม 2558 
 
 
 
1ต.ค.58 – 30 ก.ย.2559 
ทุกสิ้นภาคเรียน1-15
กันยายน 2559 

นางปรีดา  จันทะมน 

5. งบประมาณ 
รวม      220,000      บาท 

6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1.นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้จากสื่อที่
ทันสมัยและหลากหลาย 
2. นักเรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถ
และทักษะพื้นฐานในการใช้
สื่อคอมพิวเตอร์ 

-ก ากับติดตาม นิเทศภายใน 
-การรายงานการประเมินตนเอง
ของครูผู้สอน 
-การรายงานคุณภาพการศึกษา
ประจ าปี 
-ทดสอบความรู้ความสามารถ
ของผู้เรียน 

-แบบบันทึกการนิเทศ 
-แบบสังเกตการณ์เรียนการสอน 
-แบบส ารวจความพึงพอใจของ
นักเรียน ผู้ปกครอง 
-แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ผลลัพธ์ 
1.โรงเรียนจัดซื้อสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้
ในการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย ปี
ละ 5 เครื่อง 
2.โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้
นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้อย่างพึงพอใจ 
3. สร้างความม่ันใจแก่ผู้ปกครอง ชุมชน 
และสังคมว่าลูกหลานจะได้รับการศึกษา
และพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

-ดูหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง 
-ดูทะเบียนสื่อการเรียนการสอน 
-ดูจากตารางใช้ห้อง
คอมพิวเตอร์ 
-การรายงานคุณภาพการศึกษา
ประจ าปี 
-ค าสั่งการตรวจรับพัสดุ 
-การก ากับ นิเทศภายใน 
-ตารางการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 

แบบสอบถาม 
แบบประเมินผล 



 
 

 

ลงชื่อ                                    ผู้เสนอโครงการ 

                                                   (นางมนธิรา  สุวรรณสิงห์) 

ครูโรงเรียนบ้านก้างปลา 

 

ลงชื่อ                                    ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายพลไชย  พลเพชร) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านก้างปลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการ                      โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กพิเศษเรียนร่วม 

แผนงานงบประมาณ                สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาคนให้มีความรู้คู่
คุณธรรม   และจริยธรรม 

แผนงาน                               งานวชิาการ 

สนองผลผลิตหลักที่            1, 2,  3 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน    มาตรฐานที ่7 

ลักษณะโครงการ                    โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ              นางปรีดา    จันทะมน ,นางสาวพัชราพร  มุงคุณแสน 

ระยะเวลาด าเนินการ             1  ตุลาคม  2558 -  30 กันยายน    2559 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

1. หลักการและเหตุผล 
ด้วยทางโรงเรียนบ้านก้างปลาเป็นโรงเรียนแกนน าในการจัดการเรียนส าหรับเด็กพิเศษเรียนร่วมในปี      

การศึกษา 2555  นี้ได้ท าการคัดกกรองนักเรียนซึ่งมีเด็กพิเศษเรียนร่วมจ านวน  20 คน  เพ่ือนเป็นการสร้าง
ความ  เสมอภาคทางการศึกษาให้ประชากรในวัยเรียนทกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12  ปี ตาม
สิทธิและโอกาสอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและตรงตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  ตลอดจนให้เด็กได้มีโอกาส   ใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างหลากหลายในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทางโรงเรียนจึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  ผลลัพธ ์
     2.1.1  นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือการจัดการศึกษา
ประเภทต่างๆ  ให้ได้รับการศึกษาตามศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ตาม
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และ  พ.ศ.  2551 
     2.1.2   โรงเรียนมีสื่อและอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ได้เรียนรู้อย่าง  
หลากหลายและทันสมัยตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
2.2.    ผลผลิต 
     2.2.1   นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ได้เรียนรู้จากสื่อที่หลายและได้รับการพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย   อารมณ์   สังคมและสติปัญญาที่ดีขึ้น 

3. เป้าหมาย 
นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนได้รับการพัฒนาทุกด้าน   ร้อยละ  80 
 
 
 
 



 
 

4. กิจกรรมการด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
1. เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
2. แต่งตั้งคณะท างาน 
3. ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน 
4. ตรวจสอบราคาและด าเนินการจัดซื้อสื่อ 
5. การน าสื่อไปใช้จัดการเรียนการสอน 
6. สรุปและรายงานต่อผู้บริหาร 

1 – 10 ต.ค. 2558 
15-20  ต.ค. 2558 
15-20  พ.ย. 2558 
ม.ค. 2559 – ธ.ค. 2559 
ตลอดปีการศึกษา 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

นางปรีดา  จันทะมน 

 
5. งบประมาณ 

งบประมาณ  จ านวนเงิน   2,000  บาท 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1. นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ได้เรียนรู้
จากสื่อท่ีหลากหลายและได้รับการพัฒนา
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญาที่ดีข้ึน ร้อยละ 80 

 
- นิเทศภายใน 
- ดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- ดูแผน IEP 
- รายงานการประเมินตนเอง 

 
- บันทึกการนิเทศภายใน 
- ดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- ดูแผน IEP 
- รายงานการประเมิน
ตนเอง 

ผลลัพธ์ 
1.นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือจัดการศึกษา
ประเภทต่างๆ ให้ได้รับการศึกษาตาม
ศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 
2.โรงเรียนที่มีสื่อและอุปกรณ์การเรียนให้
นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ได้เรียนรู้
อย่างหลากหลายและทันสมัยตามศักยภาพ 

 
- ทดสอบ 
- นิเทศภายใน 
- ดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 
- ดูหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง 
-ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ 
-หลักฐานการยืมสื่อและการใช้
สื่อ 

 
- แบบทดสอบ 
- บันทึกการนิเทศภายใน 
 
 
 
-หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง 
-ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ 
-หลักฐานการยืมสื่อการใช้
สื่อ 

 

ลงชื่อ                                          ผู้เสนอโครงการ 
(นางปรีดา  จันทะมน) 
ครูโรงเรียนบ้านก้างปลา 



ลงชื่อ                                          ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายพลไชย  พลเพชร) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านก้างปลา 

ชื่อโครงการ   พัฒนาการเรียนรู้ปฐมวัย 

แผนงาน   บริหารงานวิชาการ 

สนองกลยุทธ์   ที่ 3  

มาตรฐานที่   7 

สนองผลผลิตหลักที่  3 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านก้างปลา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางภาวดี  จันทร์สว่าง , นางลลิดา  ผุยมาตย์ 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2558  -  30 กันยายน  2559 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2551 การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ให้จัดในสถานศึกษา ดังนั้นการจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับแรกเพ่ือวางรากฐาน
ชีวิตของเด็กไทยให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ มีพัฒนาการสมวัยอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา บนพ้ืนฐานของความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยใช้กิจกรรมกระตุ้นและ
ส่งเสริมพัฒนาการของสมองอย่างเต็มที่ รวมทั้งเตรียมเด็กให้พร้อมที่จะเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และระดับที่สูงขึ้น 

การศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กบนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่
สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละบุคคลภายใต้บริบททาง วัฒนธรรม อารยธรรม และวิถีชีวิตทาง
สังคม ซึ่งมีลักษณะเฉพาะและแตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเป็นไปด้วยดี โรงเรียนบ้าน
ก้างปลา จึงได้จัดท าโครงการ ส่งเสริม การศึกษาเด็กระดับปฐมวัย 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 ผลผลิต 

1. เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัย 
2. เพ่ือจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่หลากหลายและได้รับประสบการณ์ตรง 

  2.2 ผลลัพธ์                                                                                                                         
       1.นักเรียนมีความรู้ ทักษะและกระบวนการ ในการไปศึกษาหาความรู้จากสื่อการเรียนรู้
และกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย 



3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ นักเรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ร้อยละ 92 
3.2 ด้านคุณภาพ นักเรียนระดับปฐมวัย มีการพัฒนาการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพครบทุกด้าน บรรลุ

เป้าหมายหลักสูตร ร้อยละ 92 
 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผนการด าเนินงานศึกษารวบรวม

ข้อมูลสภาพปัจจุบัน ปัญหา 
1  ต.ค.  2558  

 
 
นางภาวดี  จันทร์สว่าง 
นางลลิดา  ผุยมาตย์ 

 

2 ศึกษารวบรวมข้อมูล สภาพปัจจุบัน ปัญหา 
น าเสนอโครงการ อนุมัติ 

1  พ.ย.  2558 

3 จัดตกแต่งห้องเรียน 1  พ.ย.  2558 
4 จัดมุมประสบการณ์ทั้งในและนอกห้องเรียน พ.ย.  2558 – ธ.ค. 2558 
5 จัดหาสื่อที่เหมาะสม เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 1ต.ค.2558-30 ก.ย. 2559 
6 จัดท าแบบประเมินพัฒนาการอย่างมีระบบและมี

หลักฐาน 
ก.ย. 2559 

7 สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 30 ก.ย. 2559 
 

5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
5.1 นักเรียนแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
5.2 นักเรียนมีความคิดรวบยอด 
5.3 นักเรียนมีจินตนาการ และมีความคิดสร้างสรรค์ 

6. งบประมาณการด าเนินการ 
ที ่ รายละเอียดงบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 ตกแต่งห้องเรียน 1,000  
2 จัดซื้อและผลิตสื่อ 3,000  
3 จัดสภาพแวดล้อม, เครื่องเล่นของเล่น 3,000  
4 จัดท าเอกสารแบบบันทึก 1,000  
5 จัดซื้อวัสดุประจ าชั้น 1,000  
6 จัดท าแหล่งความรู้ในชุมชน -  
7 จัดท าแฟ้มผลงาน 500  
8 ท าวิจัยในชั้นเรียน 500  
รวม 10,000  
 

 



 

 
7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

1.นักเรียนในระดับปฐมวัยมีศักยภาพ
สูงขึ้น 

การประเมินผล แบบประเมิน 

2.นักเรียนในระดับปฐมวัยมีพัฒนาการ
ทุกด้านดีขึ้น 

การสังเกต การสังเกต 

3.คณะครูและผู้บริหารเห็นความส าคัญ
ของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
8.2 นักเรียนปฐมวัย ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ 
8.3 โรงเรียนได้รับการพัฒนา เพ่ือรับการประเมินคุณภาพ 

 

 

ลงชื่อ                                    ผู้เสนอโครงการ 

(นางลลิดา  ผุยมาตย์)                                                                            
ครูโรงเรียนบ้านก้างปลา 

 

ลงชื่อ                                    ผู้เสนอโครงการ 

(นางภาวดี  จันทร์สว่าง)                                                                                      
ครูโรงเรียนบ้านก้างปลา 

 

ลงชื่อ                                    ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายพลไชย  พลเพชร)                                                                        
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านก้างปลา 

 



 

 

 

ชื่อโครงการ   การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

แผนงาน   บริหารงานวิชาการ 

สนองกลยุทธ์   สพฐ. ข้อที่ 3 สมศ. ข้อที่ 5  

มาตรฐานที่   1 , 2 , 3 , 4 , 5 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านก้างปลา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวกรรณิกา  ศักดิ์ศิริรัตน์ และคณะครู 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 

ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2558  -  30 กันยายน  2559 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนในระดับต่างๆ ทั้งในระดับชาติ O-Net , NT ระดับเขตพ้ืนที่ (Las) ปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทั้งในภาพรวม ระดับชาติ และระดับสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านก้างปลา ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ คือ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนข่อนข้างต่ าเมื่อเทียบกับระดับกลุ่ม ระดับจังหวัดและระดับประเทศ เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนสูงขั้น จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 ผลผลิต 

1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระ 
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียนตามความสามารถ ความสนใจ และความถนัด 

  2.2 ผลลัพธ์ 

       1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น 

       2. นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความสามารถ ความสนใจ และความถนัด ร้อย
ละ 100 

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น ร้อยละ 5 
2. นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความสามารถ ความสนใจ และความถนัด ร้อยละ 100 



3.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น  
2. นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ความสามารถ ความสนใจ และความถนัด 
3. โรงเรียนมีแผนกลยุทธ์ กิจกรรม โครงการเพ่ือการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ชัดเจน มีรูปแบบและกิจกรรมที่หลากหลาย ตลอดจนมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 
4. โรงเรียนมีฐานข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลและ
สารสนเทศ เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. โรงเรียนมีระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานที่ชัดเจน 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
4.1 เสนอโครงการ 
4.2 ประชุมวางแผน 
4.3 ด าเนินงาน 
4.4 ติดตามประเมินผล 
4.5 สรุปรายงานผล 

5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการ ต.ค. 2558 นางสาวกรรณิกา และคณะ 
2 ประชุมชี้แจง/กิจกรรม พ.ย. 2558 ฝ่ายบริหาร 
3 การด าเนินกิจกรรม 

- กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม 
- กิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่อง 
- ค่ายภาษา 
- ค่าย ICT 
- ภาษาไทยวันละค า 
- การแข่งขันทักษะตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
- คลังข้อสอบ 

พ.ย. 2558-ก.ย. 
2559 

 
- ครูประจ าชั้น/ครูประจ าวิชาทุก
คน 
- นางปรีดา , นางอริสา 
- นางวราภรณ์ , นางอริสา 
- นางมนธิรา  สุวรรณสิงห ์
- นางปรีดา , นางไพบูลย์ 
- หัวหน้ากลุ่มสาระ 
 
- นางสาวกรรณิกา , นางปรีดา , 
นางไพบูลย์ 

4 ติดตามผล ประเมินผล ก.ย. 2559 ฝ่ายบริหาร 
5 สรุปผลและรายงานผล ก.ย. 2559 นางสาวกรรณิกา และคณะ 
 

6. งบประมาณที่ใช้ 
- งบประมาณ  จ านวน  30,000  บาท 

7. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 



1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
โดยเฉลี่ยในทุกกลุ่มสาระ 
2. นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
ความสามารถ ความสามารถ และความถนัด 
3. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 
100 

- ตรวจสอบข้อมูลจาก
ผลสัมฤทธิ์ 
- สังเกต 
- สอบถาม 
- บันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 

- แบบทดสอบ 
- แบบบันทึกการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ 
- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
- แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
8.2 นักเรียนอ่านหนังสือจนเกิดเป็นนิสัยและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
8.3 โรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชนในการจัดการเรียนการสอน 

 

 

ลงชื่อ                                    ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวกรรณิกา  ศักดิ์ศิริรัตน์)                                                                            
ครูโรงเรียนบ้านก้างปลา 

 

ลงชื่อ                                    ผู้อนุมัติโครงการ 

   (นายพลไชย  พลเพชร)                                                                
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านก้างปลา 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

โครงการ                           จัดหาสื่ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

แผนงาน                            บริหารงานวิชาการ 

สนองกลยุทธ์                     ที่  3 

มาตรฐานที ่                       7 

สนองผลิตหลักท่ี                1,2 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ        โรงเรียนบ้านก้างปลา 

หัวหน้าโครงการ                 นายพลไชย   พลเพชร 

ผู้รับผิดชอบโครงการ           นางณิชากร   พลเวียง 

ลักษณะโครงการ                โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ         1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน  2559 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติพุทธศักราช  2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดให้กระบวนการ

ศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคลและสังคม โดยถ่ายทอดความรู้การฝึกอบรม การ
สืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการการสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัด
สภาพแวดล้อมสังคมแห่งการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคลเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา ความรู้  และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข อนึ่งเพ่ือให้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์  ช่องชั้นที่ 1,2และ3 ด าเนินไปในทิศทางที่เหมาะสมกับผู้เรียน สาระการ
เรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผู้เรียนได้
เรียนรู้และสรุปองค์ความรู้ด้วยตัวเอง 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือจัดหาสื่ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
2.2 เพ่ือส่งเสริมทักษะการใช้สื่ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 



2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
3. เป้าหมาย 

3.1 ครูมีสื่ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   ร้อยละ90 
3.2 นักเรียนมีทักษะในการใช้สื่ออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์   ร้อยละ80 
3.3 นักเรียนได้รู้และสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  ร้อยละ80 
 
 
 
 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ รายละเอียด   ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
3 
4 
 
 
 
5 
6 

ขออนุมัติโครงการ 
จัดท าแผนการด าเนินงาน 
ตั้งขณะกรรมการรับผิดชอบ 
ด าเนินงานตามแผน 

   - ส ารวจความต้องการ 
   - ซื้อสื่ออุปกรณ์ 
   - ใช้สื่ออุปกรณ์ 
ก ากับติดตามและประเมินผลการใช้สื่อ  
สรุปและรายงานผล 

1 ต.ค.  2558 
1 ต.ค. 2558 
1  ต.ค.2558 
1 ต.ค.2558-30ก.ย.
2559 
 
 
 
30 ก.ย.2559 
30 ก.ย.2559 

นางณิชากร  พลเวียง 

5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ใช้สื่ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และผู้เรียนได้

เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลอย่างสม่ าเสมอ 
6. งบประมาณการด าเนินการ 

ที ่ รายละเอียดงบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 
2 

จัดซื้อสื่ออุปกรณ์วิทย์ ระดับช่วงชั้นที่ 1,2 
จัดซื้อสื่ออุปกรณ์วิทย์ ระดับช่วงชั้นที่ 3 

5,000 
5,000 

 

รวม 10,000  
7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
ใช้สื่ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และผู้เรียนได้
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเป็นกลุ่ม
หรือรายบุคคลอย่างเสมอภาค 

สังเกต 
สอบถาม 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 



1. ครูที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 1,2 และ 3 ใช้สื่ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
2. นักเรียนช่วงชั้นที่ 1,2และ 3 มีทักษะในการใช้สื่ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
3. นักเรียนช่วงชั้นที่ 1,2และ 3 ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและเสมอภาค 
 

ลงชื่อ                                    ผู้เสนอโครงการ 
(นางณิชากร  พลเวียง) 
ครูโรงเรียนบ้านก้างปลา 

ลงชื่อ                                    ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายพลไชย  พลเพชร) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านก้างปลา 
ชื่องาน/โครงการ                    ตรวจสอบและจ าหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ 
แผนงาน                           การบริหารงบประมาณ 
มาตรฐานที่                            8 
กลยุทธ์ที่                             2,5 
สนองผลผลิตหลักท่ี                 1,2 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ          โรงเรียนบ้านก้างปลา 
ลักษณะโครงการ             โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ                         นางสาวค ามาย  บุญสนอง 
ระยะเวลาด าเนินงาน           1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 
.......................................................................................................................................................................... 
           1.หลักการและเหตุผล 
                 พัสดุครุภัณฑ์ที่โรงเรียนมีและใช้งานอยู่ในสภาพปัจจุบัน   ย่อมมีการสูญสิ้นและหมดสภาพการ
ใช้งานตามระยะเวลาที่เหมาะสมของแต่ละอย่าง   การตรวจสอบสภาพเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยในการใช้งาน   จึงได้จัดระบบการตรวจสอบนี้ขึ้น 
           2.วัตถุประสงค ์
            2.1 ผลผลิต (Outputs) เพ่ือความปลอดภัยของการใช้งานพัสดุและครุภัณฑ์ในหน่วยงาน 
           2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) เพ่ือหาทางป้องกันความขาดแคลนพัสดุและครุภัณฑ์ที่จ าเป็นของ 
หน่วยงาน 
          3.เป้าหมาย 
                โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ช านาญการเพ่ือด าเนินการตรวจสอบพัสดุและครุภัณฑ์ของ
โรงเรียนที่มีอยู่ว่าเหมาะสมกับการใช้งานเพียงใด เพ่ือหาทางป้องกันและแก้ไขสภาพการขาดแคลนก่อนสิ้น
ปีงบประมาณ ให้ได้ 100% 
          4.กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 วางแผนและจัดการระบบการตรวจสอบสภาพของ

พัสดุและครุภัณฑ ์
ตลอดปีงบประมาณ  

 
นางสาวค ามาย 
คณะครู-บุคลากร 

2 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
จ านวนและสภาพของพัสดุและครุภัณฑ์ 

1-10 ตุลาคม 2558 



3 จ าหน่ายพัสดุและครุภัณฑ์ที่ช ารุดเสียหายหรือหมด
สภาพการใช้งาน 

10-15 ตุลาคม 2558 ในโรงเรียน 

4 สรุปและรายงานของสภาพพัสดุและครุภัณฑ์ 1-30 กันยายน  2559 
 
         5.การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
 1.ผลผลิต (Outputs) 
มีวัสดุครุภัณฑ์ที่มีสภาพพร้อมที่จะ
ใช้และเกิดประโยชน์สูงสุด 

การรายงาน -แบบรายงาน 

 2.ผลลัพธ์ (Outcomes) 
มีวัสดุครุภัณฑ์เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

การตรวจสอบ -แบบตรวจสอบ 

        6.เงินงบประมาณ                  1,000              บาท 
        7.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
              โรงเรียนมีวัสดุครุภัณฑ์การศึกษาท่ีดีและเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน 
        8.การอนุมัติโครงการ 
 

(ลงชื่อ).....................................ผู้เสนอโครงการ   
      (นางสาวค ามาย  บุญสนอง)                                
         ครูโรงเรียนบ้านก้างปลา 
 
(ลงชื่อ)....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายพลไชย   พลเพชร) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านการปลา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ชื่อโครงการ                    โครงการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน 

แผนงาน                               งานบริหารงบประมาณ 

มาตรฐานที ่                           8 

ผลผลิตหลักที ่                        1,2 

สนองกลยุทธ์หลักที ่                 1 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ              โรงเรียนบ้านก้างปลา 

ลักษณะโครงการ                      ต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบ                           นางปรีดา      จันทะมน 

ระยะเวลาด าเนินงาน                 1  ตุลาคม  2558  -    30   กันยายน  2559 

............................................................................................................................. ............................................. 
            1.หลักการและเหตุผล 
                  การใช้ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างในโรงเรียนจ าเป็นมากที่จะต้องมีงบประมาณในการสนับสนุนเมื่อ
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างมีการช ารุดหรือเสียหาย  เพื่อเป็นการใช้ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างในโรงเรียนที่มีอยู่แล้ว
ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด  และประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างใหม่  ซึ่งจะเกิดผลดีและ
ปลอดภัยกับการปฏิบัติงานของบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน 
            2.วัตถุประสงค์ 
                 2.1 ผลผลิต (Outputs) ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนมีสภาพที่ดีพร้อมใช้งานได้ 
                 2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) ครภุัณฑ์และสิ่งก่อสร้างใช้ได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดมีเพียงพอต่อความ
ติองการ 
           3. เป้าหมาย   ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างในโรงเรียนอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน  100% 
           4.กิจกรรมและการด าเนินการ 
ที ่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. ส ารวจข้อมูลพื้นฐานของสภาพการใช้งานของ
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างในโรงเรียนที่มีอยู่ 

ตลอดปีงบประมาณ คณะครู-บุคลากรใน
โรงเรียน 

2. วิเคราะห์สภาพของครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ตลอดปีงบประมาณ คณะครู-บุคลากรใน



เพ่ือการซ่อมแซม โรงเรียน 
3. ด าเนินการซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

ในส่วนที่เห็นสมควรซ่อมแซมตามกรอบงบ
ประมานที่ได้รับจัดสรร 

ตลอดปีงบประมาณ นางปรีดา  จันทะมน 

4. สรุปและรายงานประเมินผลการด าเนิน 1-30  กันยายน 2559 นางปรีดา  จันทะมน 
           
 
 
 
 

5.งบประมาณการด าเนินการ 
                เงินงบประมาณ  หมวดค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง  จ านวน   50,000     บาท 
           6.ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
                 ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนมีสภาพที่ดีพร้อมใช้งานได้ 
 
        7.การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครือ่งมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
ผลผลิต (Outputs)  
ส ารวจเครื่องครุภัณฑ์ท่ีช ารุด 

- -แบบส ารวจ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) -ส ารวจเครื่องครุภัณฑ์ที่ช ารุด -แบบส ารวจ 
       

 8.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
                ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนมีสภาพที่ดีพร้อมใช้งานได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด และเพียงพอ
ต่อความต้องการ 
        9.การอนุมัติโครงการ 
 
                                                                                             

(ลงชื่อ)......................................ผู้เสนอโครงการ 
          (นางปรีดา   จันทะมน) 
          ครูโรงเรียนบ้านก้างปลา 
 
 
(ลงชื่อ)...................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายพลไชย    พลเพชร) 
      ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านก้างปลา 

 

 

 



 

 

 

 

 

ชื่อโครงการ                การบริหารงานการเงินให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 
แผนงาน                     บริหารงบประมาณ 
มาตรฐานที ่                 8 
สนองกุลยุทธ์               ที่  2,5 
สนองผลผลิตหลักที ่       1,2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางวราภรณ์ บัวชุม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ      โรงเรียนบ้านก้างปลา 
ลักษณะโครงการ             โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา                      1 ตุลาคม   2558 - 30  กันยายน 2559 
....................................................................................................................................................... 

1.หลักการและเหตุผล 
            การบริหารงานด้านการเงิน  เป็นส่วนส าคัญของการบริหารรงเรียนอีกงานหนึ่ง  ที่จะต้องปฏิบัติและ
รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ   เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  และจ าเป็นต้องมีระบบการ
ควบคุม  ก ากับ  ติดตาม  การปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการเงิน โดยปกติจะต้องมีการออก
ใบเสร็จรับเงิน  และบันทึกบัญชีทุกครั้ง  และการใช้จ่ายเงินต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย  เพ่ือไม่ให้
เกิดการเสียหายทางราชการ 
2.วัตถุประสงค์ 
            ผลผลิต(Outputs) 
            1.เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เป็นระบบและปัจจุบันผลลัพธ์(Outcomes) 
            2.เพื่อการเป็นระเบียบในการจัดเก็บและค้นหา 
            3.เพ่ือไม่ให้เกิดการเสียหายแก่ทางราชการ 
3.เป้าหมาย  
        เจ้าหน้าที่การเงินจะต้องปฏิบัติงานด้ายความระมัดระวังและซ่ือสัตย์  ซึ่งเริ่มตั้งแต่ได้รับจัดสรรเงินการ
เบิกเงิน  การเก็บรักษา การจัดท าบัญชี การส่งใบส าคัญคู่จ่าย  ตลอดจนการจัดท ารายงายต่างๆให้ถูกต้อง
100% เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ สามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา  
4.วิธีการและข้ันตอนในการด าเนินงาน 
                         กิจกรรม                วัน  เดือน  ปี 



1.ประชุมจัดโครงการ 
2.ด าเนินงานตามโครงการ 
   -การรับ-การจ่าย 
   -การน าฝากเงิน,การน าส่งเงิน 
    -การเก็บรักษาเงิน 
    -การตรวจสอบเงิน 
    -การรายงานเงิน 
    -การเก็บเอกสาร 
3.การประเมินผลงานและรายงาย 

กันยายน  2558 
ตุลาคม  2558 -กันยายน 2559 
ทุกเดือน 
ทุกเดือน 
ทุกเดือน 
ทุกเดือน 
ทุกวันที่15ของเดือน 
ทุกเดือน 
30 กันยายน 2559 

  
5.งบประมาณ          6,000   บาท 
6.การประเมินผล 
        ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ   วิธีการวัดและประเมินผล           เครื่องมือที่ใช้ 
1.คณะกรรมการตรวจสอบการ
ลงบัญชีทุกเดือน 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใน 
3.ตรวจสอบการจัดการเอกสารที่
เป็นปัจจุบัน 

-การตรวจบัญชี 
 
-การตรวจสอบภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
-การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
 

-การปฏิบัติ 
 
-การปฏิบัติจริง 
 
-การปฏิบัติจริง 

 
7.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
         การบริหารงานการเงินมีประสิทธิภาพเป็นระบบ โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้และก่อให้เกิดผลดีต่อ
ทางราชการ 
 
 

ลงชื่อ.......................................ผู้เสนอโครงการ 
        ( นางวราภรณ์ บัวชุม ) 
       ครูโรงเรียนบ้านก้างปลา 
 
ลงชื่อ......................................ผู้อนุมัติโครงการ 
       ( นายพลไชย  พลเพชร ) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านก้างปลา 

 

 



 

 

 

 

 

 

ชื่อโครงการ   พัฒนาระบบงานและด าเนินการงานพัสดุโรงเรียน 

แผนงาน   บริหารงานงบประมาณ 

สนองกลยุทธ์   ที่ 2 , 5  

มาตรฐานที่   8 

สนองผลผลิตหลักที่  1 , 2 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวค ามาย  บุญสนอง 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2558  -  30 กันยายน  2559 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

1. หลักการและเหตุผล 
ด้วยคณะรัฐมนตรีได้ก าหนดนโยบายบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการให้มีการกระจายอ า

นานการบริหารการศึกษาจากส่วนกลางไปสู้ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษาให้มากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งก าหนดของข่าย
ความรับผิดชอบของหน่วยทุกระดับให้ชัดเจน ให้สถานศึกษาความคล่องตัวในการเลือกวิธีการด าเนินการตาม
นโยบาย  รวมทั้งสนับสนุนให้บุคคลและองค์กรมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชนในรูปคณะกรรรมการ
การสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีนโยบายดังกล่าวมาปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานพัสดุ โดยเฉพาะในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งจะต้องปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม เรื่องมอบอ านาจการจัดซื้อจัดจ้างจากเลขาธิ การคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้นฐาน ทั้งนี้ให้หน่อยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเองมากที่สุด
และให้ตรงตามความต้องการของหน่วยงานอันจะส่งผลให้การศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เพ่ือให้ไปเป็น
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 งานโรงเรียน จึงจ าเป็นที่จะต้องปฏิบัติและ
ด าเนินการจัดท าเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบทางราชการโดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้าง การ



ลงบัญชี การลงทะเบียน การเบิกจ่าย การควบคุม การจ าหน่ายและการด าเนินการอ่ืนๆที่ก าหนดไว้ในระเบียบ
จึงได้จัดโครงการนี้เพ่ือเป็นหลักในการปฏิบัติงานต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
ผลผลิต 
2.1 เพ่ือให้การด าเนินงานพัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบทางราชการ 
2.2 เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบและทันตามก าหนด 
ผลผลิต 
2.3 เพ่ือด าเนินการระบบบัญชี พัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เป็นระเบียบ หมวดหมู่ถูกต้องอย่างต่อเนื่องเป็น
ปัจจุบัน 
2.4 เพ่ือควบคุมดูแล บ ารุงรักษา จัดหา ตรวจสอบ เบิกจ่าย จ าหน่ายให้ถูกต้องตามระเบียบทาง
ราชการ 
 

3. เป้าหมาย 
เพ่ือให้การปฏิบัติการด าเนินงานพัสดุโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 100% 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
3 
 
 
 
4 
5 

เสนอโครงการ 
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการตามโครงการ 
- การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดท าบัญชี พัสดุ ครุภัณฑ์ 
การควบคุมดูแล บ ารุงรักษา การจัดหา การ
ตรวจสอบ การเบิกจ่าย การจ าหน่าย 
การก ากับติดตามและประเมินผล 
สรุปผลและรายงานผลโครงการ 

1 ตุลาคม 2558 
1 ตุลาคม 2558 
1 ตุลาคม 2558 – 30 
กันยายน 2559 
 
 
1 ตุลาคม 2558 
30 กันยายน 2559 

นางสาวค ามาย บุญสนอง 

 
5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

5.1 การด าเนินงานพัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบทางราชการ เป้าหมาย 100% 
5.2 การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบและทันตามก าหนด เป้าหมาย 100% 
5.3 การด าเนินการระบบบัญชี พัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เป็นระเบียบ หมวดหมู่ถูกต้องอย่างต่อเนื่องเป็น
ปัจจุบัน เป้าหมาย 100% 
5.4 การควบคุมดูแล บ ารุงรักษา การจัดหา การตรวจสอบ การเบิกจ่าย การจ าหน่ายให้ถูกต้องตาม
ระเบียบทางราชการ เป้าหมาย 100% 

6. งบประมาณการด าเนินการ 
ที ่ รายละเอียด งบประมาณ หมายเหตุ 



1 ค่าวัสดุด าเนินการ 
- ค่าวัสดุการจัดท าบัญชี พัสดุ ครุภัณฑ์ 

  

รวม 3,000  
 

7. การประเมินผล 
ที ่ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดผลและ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ 

1 - ตรวจสอบเอกสารต่างๆที่จัดท า - ตรวจสอบ 
- สอบถาม 

- แบบประเมิน 

 
 
 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. การด าเนินการงานพัสดุ ครุภัณฑ์ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 100% 
2. การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบและทันตามก าหนด 100% 
3. การจัดท าเอกสารหลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับงานพัสดุ เป็นระบบอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบันถูกต้อง
ตามระเบียบของทางราชการ 100% 

 

ลงชื่อ                                    ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวค ามาย  บุญสนอง)                                                                      
ครูโรงเรียนบ้านก้างปลา 

 

ลงชื่อ                                    ผู้อนุมัติโครงการ 

   (นายพลไชย  พลเพชร)                                                               
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านก้างปลา 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ชื่อโครงการ   จัดซื้อจัดจ้างพัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน 

แผนงาน   บริหารงบประมาณ 

สนองผลผลิตหลักที่  1,2 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่  8      

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางวราภรณ์  บัวชุม 

ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2558 – 30  กันยายน  2559 

............................................................................................................................. ................................................. 

1.  หลักการและเหตุผล 

 การบริหารงาน 4 งาน ได้แก่  งานบริหารบุคคล  งานบริหารวิชาการ  งานบริหารทั่วไป และงาน
บริหารงบประมาณ  เป็นส่วนส าคัญของการบริหารโรงเรียนที่จะต้องปฏิบัติและรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ 
ควบคู่กับการเรียนการสอน พัสดุครุภัณฑ์ของส านักงานก็จ าเป็นต้องใช้ เนื่องจากในปัจจุบันนี้ โรงเรียนยังไม่มี
ห้อง และไม่มีอุปกรณ์ ส าหรับการบริหารงาน จึงได้จัดท าโครงการนี้เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ต่างๆในการปฏิบัติงาน
ต่อไป 

2.  วัตถุประสงค์ 

 2.1  ผลลัพธ ์

  1.  เพื่อให้สถานศึกษามีห้องงาน 4 งาน และครุภัณฑ์ส าหรับการปฏิบัติงาน 

  2.  เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

  3.  เพื่อให้โรงเรียน  ผู้ปกครอง  มีห้องที่เป็นสัดส่วนในการประชุม ปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
นักเรียน 

 2.2  ผลผลิต 



  1.  ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง 

3. เป้าหมาย  โรงเรียนมีพัสดุครุภัณฑ์ในการใช้งาน  100% 

4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี้แจง   ตุลาคม  2558 นางวราภรณ์  บัวชุม 
2 จัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ์   พ.ย.58 –  ก.ย.59 ฝ่ายการเงิน 
3 ตรวจสอบติดตามและลงทะเบียน  30 ก.ย.2559 พัสดุและการเงิน 
5.  งบประมาณ   

  เงินงบประมาณ  47,000 บาท 

6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1. โรงเรียนมีห้องในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
2.  โรงเรียนและผู้ปกครองมีความเข้าใจอันดีต่อกัน 

 
- ตรวจสอบ 
- สอบถาม 

 
- แบบตรวจสอบ 
- แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ 
1.  ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 90  
2.  ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคน  มีความเข้าใจ
ในระบบการเรียนการสอน 

 
-  สอบถาม 
-  สอบถาม 
 

 
-  แบบสอบถาม 
-  แบบสอบถาม 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  โรงเรียนบ้างก้างปลามีห้องและวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือส่งเสริมการเรียน
การสอน 

8.  การอนุมัติโครงการ 

 

ลงชื่อ                                      ผู้เสนอโครงการ 
(นางวราภรณ์  บัวชุม) 
ครูโรงเรียนบ้านก้างปลา 
 
ลงชื่อ                                    ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายพลไชย  พลเพชร) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านก้างปลา 



 

 

 

 

 

 

 

โครงการ    เรียนฟรี 15 ปี  อย่างมีคุณภาพ 
แผนงานงบประมาณ  เสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางสังคม 
แผนงาน    งบประมาณ 
สนองผลผลติหลักที่  1, 2 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่  15        
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางวราภรณ์  บัวชุม 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ต.ค.2558 – 30  ก.ย. 2559 
..........................................................................................................................................................
............ 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  มาตรา 49  ได้บัญญัติไว้ว่า  ‘ บุคคลย่อมมีสิทธิ
เสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย ’ ซึ่งเป็นข้อก าหนดที่เก่ียวกับการจัดการศึกษา  ประกอบกับค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีได้
ก าหนดเป็นนโยบายเร่งด่วน ที่จะเริ่มด าเนินการตามเจตนารมณ์ดังกล่าวในปีแรก โดยก าหนดไว้ในข้อ 1.3 การ
ลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ข้อ 1.3.1 ว่า “  ให้ทุกคนมีโอกาสรับการศึกษาฟรี 15 ปี  โดยสนับสนุน
ต าราในวิชาหลักให้แก่ทุกสถานศึกษา ให้มีชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนฟรี ” ต้ังแต่อนุบาลไปจนถึง
มัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  ผลลัพธ ์
    เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส าหรับรายการ หนังสือ
เรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน 
 2.2  ผลผลิต 
   นักเรียนโรงเรียนบ้านก้างปลา จ านวน 164  คน  เรียนฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

3.เป้าหมาย นักเรียนโรงเรียนบ้านก้างปลาทุกคน เรียนฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 100 % 

4.กิจกรรมและการด าเนินการ 



ที ่ กิจกรรม ระยะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดประชุมคณะครู ต.ค.58 นายพลไชย  พลเพชร 
2 แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ต.ค.58 นางวราภรณ์  บัวชุม 
3 แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงิน ต.ค.58 นางวราภรณ์  บัวชุม 
4 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการ

ใช้จ่ายเงิน 
ต.ค.58 นางวราภรณ์  บัวชุม 

5 ด าเนินการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบ
นักเรียน,อุปกรณ์การเรียนให้
ผู้ปกครอง 

ครั้งที่ 1วันที่ 1 พ.ค.58   
ครั้งที่ 2 วันที่ 1 พ.ค.59 

คณะกรรมการที่ได้แต่งตั้ง 

6 ติดตามใบเสร็จรับเงิน พ.ค.-มิ.ย.59 ครูประจ าชั้นทุกชั้น 
7 ประเมินผลการด าเนินงาน ก.ย.59 นางวราภรณ์  บัวชุม 
5.  งบประมาณ                                                      บาท 
 เงินงบประมาณ   โดยแยกจ่ายดังนี้ 
 1. ค่าหนังสือเรียน  จ านวนเงิน        75,830          บาท 
 2. ค่าอุปกรณ์การเรียน จ านวนเงิน 29,840           บาท 
 3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน  จ านวนเงิน 43,650          บาท 
 4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวนเงิน  86,830          บาท 
                    4.1 ทัศนศึกษา   76,830         บาท 
                    4.2 วิชาการ    40,000        บาท 
                    4.3 ลูกเสือ     20,000        บาท 
                    4.4  สืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ต  5,090        บาท 
          4.5  ค่ายธรรมะ                 20,000       บาท  
6.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
- นักเรียนโรงเรียนบ้านก้างปลา ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาทุกคน 
 
ผลลัพธ์ 
- นักเรียน 100 % ได้เรียนฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 
- สอบถาม 
 
 
 
- สอบถาม 

 
- แบบสอบถาม 
 
 
 
- แบบสอบถาม 
 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
             1.  ผู้ปกครองและชุมชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนโดยรัฐบาลได้
สนับสนุนการเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
              2.  นักเรียนทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการได้รับการศึกษา 
              3.  ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และสนับสนุนส่งเด็กเข้ามาเรียนหนังสือ 
8.  การอนุมัติโครงการ 
 

(ลงชื่อ)..........................................ผู้เสนอโครงการ 



                                                (นางวราภรณ์  บัวชุม) 
                                               ครูโรงเรียนบ้านก้างปลา 
 
 
(ลงชื่อ)........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                               (นายพลไชย  พลเพชร) 
                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านก้างปลา 
 
 

ชื่อโครงการ                      โครงการศึกษาดูงาน 

แผนงาน                                       การบริหารงานบุคคล 

สนองกลยุทธ์  สพฐ.                    กลยุทธ์ที่  4 

สนองมาตรฐานที่                       7 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ                  โรงเรียนบ้านก้างปลา 

ผู้รับผิดชอบ                           นางสุภาวดี   วิลัยศร 

ลักษณะโครงการ                         ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ                     1  ตุลาคม  2558 – 30 กันยายน 2559 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………… 

1. หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้มีโอกาสได้ไปทัศนศึกษาและดูงานจากสถาบันต้นแบบ   เพื่อน ามา

เป็นแนวทางในการปรับปรุง  พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  จ าเป็นที่จะต้องให้
เห็นสภาพความเป็นจริงเพ่ือให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนาในทุกๆด้าน 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 ส่งเสริมให้คณะครูได้ไปทัศนศึกษาและดูงานจากสถานศึกษาต้นแบบและเกิดทักษะ แนวคิดใหม่ๆ 

มาเพ่ือที่จะน ามาพัฒนาทุกๆด้านของสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
2.2 คณะครูน าเอาประสบการณ์จากการศึกษาดูงานมาพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ให้มี

ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น 
3. เป้าหมาย 

3.1 ด้านปริมาณ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักการภารโรง โรงเรียนบ้านก้างปลาจ านวน  18  
คน  มีโอกาสไปทัศนศึกษาดูงาน 
3.2  ด้านคุณภาพ   คณะครู นักการภารโรง มีความรู้ความเข้าใจและสามารถน าประสบการณ์ใหม่ๆ 
มาพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งข้ึน  ร้อยละ 100 



4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
4.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
4.2 ประชุมวางแผนชี้แจงกิจกรรมตามโครงงาน 
4.3 ด าเนินการตามโครงการ 
4.4 ติดตามและประเมินโครงการ 
4.5 สรุปผลโครงการ 

 
 

5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ส ารวจข้อมูลและความ
เป็นไปได้ของโครงการ 
2.วางแผนด าเนินกิจกรรม 
3.น าคณะฯเดินทางไปทัศน
ศึกษา 
4. สรุปผลและรายงานผลการ 
 

ตุลาคม 2558 
 
ตุลาคม 2558 -30 กันยายน 2559   
ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 
30 กันยายน 2559 
 

นางสุภาวดี 

 
6. งบประมาณ  10,000  บาท 
7. การเสนอ/อนุมัติโครงการ 

 

ลงชื่อ                                    ผู้เสนอโครงการ 
(นางสุภาวดี  วิลัยศร) 
ครูโรงเรียนบ้านก้างปลา 
 
ลงชื่อ                                    ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายพลไชย  พลเพชร) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านก้างปลา 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

งาน/โครงการ                     โครงการสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากร 

แผนงาน                           ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ สพฐ.              กลยุทธ์ที่ 3 

สนองมาตรฐานที่                  7 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ       โรงเรียนบ้านก้างปลา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ                นางณิชากร พลเวียง 

ลักษณะโครงการ                  โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ           1 ตุลาคม 2558 - 30 กนัยายน 2559 

............................................................................................................................. ............ 
1.หลักการและเหตุผล 
           พ้ืนฐานความต้องการของมนุษย์อย่างหนึ่ง คือความต้องการขวัญและก าลังใจในการท างาน เพ่ือ
ประสิทธิภาพของผลงานมากขึ้น ฉะนั้นเพ่ือพัฒนาบ ารุงขวัญของบุคลากรให้มีก าลังใจในการท างานและพัฒนา
งานให้มีศักยภาพมากขึ้น โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
2.วัตถุประสงค์ 
             2.1 เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียนมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
             2.2 เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียนท างานด้วยความสามัคคีเป็นทีมงานที่เข้มแข็ง 
3เป้าหมาย 
             3.1 บุคลากรในโรงเรียนทุกคนมีความกระตือรือร้นในการท างานมากข้ึน100% 
                3.2 บุคลากรในโรงเรียนสร้างงานด้วยคุณภาพ 
                3.3  บุคลากรในรงเรียนท างานด้วยความสามัคคีเป็นหมู่คณะ 
4.กิจกรรมและรายระเอียดในการใช้งบประมาณ 
 
ที ่           กิจกรรม   ระยะเวลา   งบประมาณที่ใช้         ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมจัดสวัสดิการแก่บุคลากร 1ต.ค.58-30ก.ย.59  นางณิชากร พลเวียง 
2 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน/เยี่ยมไข้ 1ต.ค.58-30 ก.ย.59   
3 กิจกรรมการให้ค าปรึกษาช่วยเหลือ 1ต.ค.58-30ก.ย.59   



4 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือนร่วมงาน ปีละครั้ง 
1ต.ค.58-30ก.ย.59 

  

5 กิจกรรมยกย่อง/เชิดชูเกียรติ/เกษียณอายุ
ราชการของบุคลากร 

1ต.ค.58-30ก.ย.59 10,000  

 
5. ทรัพยากรที่ต้องการ 
        5.1 เงินงบประมาณ                  จ านวน          10,000                    บาท 
6. การประเทินผล 
 
     ตัวชี้วัดความส าเร็จ                วธิีการประเมิน             เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต(Outputs) 
บุคลากรทีความรับผิดชอบ มีความมุ่งม่ันในการ
ปฏิบัติงาน มีการท างานอย่างเป็นระบบ 

การสังเกต 
การสอบถาม  
การรายงาน 

การสังเกต 
การสอบถาม  
การรายงาน 

ผลลัพธ์(Outcomes) 
การปฏบิัติงานในโรงเรียนมีคุณภาพ และเป็นที่
ยอมรับของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

การสังเกต 
การสอบถาม 

การสังเกต 
การสอบถาม 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
              1) ระบบงานในโรงเรียนมีการท างานอย่างมีระบบ 
             2) มีการประสานความร่วมมือระหว่างการปฏิบัติงานในโรงเรียน 
             3) คณะครูในโรงเรียนมีความรักความสามัคคีในด้านการท างานและด้านอื่นๆ 
 
 
(ลงชื่อ)                                    ผู้เสนอโครงการ 
(นางณิชากร  พลเวียง) 
ครูโรงเรียนบ้านก้างปลา 
(ลงชื่อ)                                   ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายพลไชย พลเพชร) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านก้างปลา 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

งาน/โครงการ   โครงการพัฒนาบุคลากร 

แผนงาน    งานบริหารบุคคล 

สนองกลยุทธ์ สพฐ.  กลยุทธ์ที่  3 

สนองมาตรฐานที่   7 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านก้างปลา 

ผู้รับผิดชอบ   นางณิชากร  พลเวียง , นางสุภาวดี  วิลัยศร  

ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2558 - 30 กนัยายน 2559 

............................................................................................................................. .................................................

...... 

1. หลักการและเหตุผล 

 การบริหารงานในโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จนั้น บุคคลที่มีความส าคัญคือ ผู้บริหารโรงเรียน และ 
ครู  ถ้าหากผู้บริหารและครู ขาดความรู้ ความสามารถ และทักษะในการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน การบริหารหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา ฯลฯ การบริหารงาน ใน
โรงเรียนก็จะไม่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  ดังนั้นผู้บริหารและครู  จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาตนเอง อย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง  เพ่ือให้เป็นคนที่ทันสมัยทันเหตุการณ์  มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  สามารถใช้สื่อนวัตกรรม  เทคโนโลยีที่ทันสมัย  และเป็นมืออาชีพ 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนให้มีความรู้ความสามารถ  มีทักษะในการจัด กิจกรรมการ

สอน 
2.2 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษามีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของชุมชน 

3. เป้าหมาย 
3.1  ผู้บริหาร  ครู  บุคลากร  ทุกคน  ได้เข้าประชุม  อบรมสัมมนา  และมีการพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 
3.2  คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐานผ่านการประเมินของ  สมศ. 



4.  กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณท่ีใช้ ผู้รับผิดชอบ 
1 อบรมคอมพิวเตอร์ครู/กรรมการ 

สถานศึกษา/ชุมชน 
ต.ค. 58  -  30 ก.ย. 59 5,000   

นางณิชากร  พลเวียง
นางสุภาวดี  วิลัยศร   2 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  

จริยธรรมแก่บุคลากร 
ต.ค. 58  -  30 ก.ย. 59 2,500 

3 กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาตนเอง ต.ค. 58  -  30 ก.ย. 59 2,500 
4 สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน 30 ก.ย. 59 - 

5.  ทรัพยากรที่ต้องการ 

 5.1  เงินงบประมาณ  หมวด  ค่าวัสดุและใช้สอย  จ านวน  10,000  บาท 

6.  การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
ร้อยละของบุคลากรที่ได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

การสังเกต 
การสอบถาม 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ 
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

การรายงาน แบบรายงาน 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 7.1  บุคลากรในโรงเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
 7.2  การตัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูมีคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน 

8.  การอนุมัติโครงการ 

    (ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ 
      (นางณิชากร  พลเวียง) 
     ครูโรงเรียนบ้านก้างปลา   

   

    (ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ 
      (นางสุภาวดี  วิลัยศร) 
     ครูโรงเรียนบ้านก้างปลา   

  

(ลงชื่อ).........................................ผู้อนุมัติโครงการ 



                  (นายพลไชย  พลเพชร) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านก้างปลา 
 

 

 

งาน/โครงการ                    โครงการจัดจ้างวิทยากรภายนอก 

แผนงาน                                งานบริหารบุคคล 

สนองกลยุทธ์  สพฐ.                     กลยุทธ์ที่ 3 

สนองมาตรฐานที่                         7 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ                โรงเรียนบ้านก้างปลา 

ผู้รับผิดชอบ                                นางณิชากร  พลเวียง 

ลักษณะโครงการ                          โครงการใหม่ 

ระยะเวลาด าเนินการ                    1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 

1. หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนบ้านก้างปลาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล – 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 คณะครูที่ท าการสอนส่วนมาก สอนไม่ตรงวุฒิการศึกษา ดังนั้นจึงท าให้ขาดแคลนครูที่มี
ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ที่จะท าการสอนให้นักเรียนมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยเฉพาะวิทยากร
ภายนอกด้านการทอผ้ากี่กระตุก โรงเรียนบ้านก้งปลาจึงจ าเป็นต้องจ้างวิทยากรในสาขาวิชานี้มาท าการสอน 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนกับครูที่มีความรู้ด้านการทอผ้า 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างในการเล่นดนตรีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน 

3. เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงประมาณ 
     1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านก้างปลา จ านวน 176 คน ได้เรียนรู้ด้านการทอผ้ากี่กระตุกทุกคน และมี

ทักษะในการท างานร้อยละ 95 
     1.2 คณะครู จ านวน 14 คน มีความรู้ด้านการทอผ้ากี่กระตุก 

 2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
     2.1  นักเรียนมีทักษะในการทอผ้า 



               2.2 ช่วยส่งเสริมทักษะในการเรียนการสอน ท าให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียน 
     2.3 นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 
 
 
 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณท่ีใช้ ผู้รับผิดชอบ 
1 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสอบ

คัดเลือกครูอัตราจ้าง 
ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59  นางณิชากร พลเวียง 

2 ด าเนินการสอบคัดเลือก ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59   
3 แต่งตั้งผู้ที่ได้รับการพิจารณา ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59   
4 สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน 30 ก.ย. 59 12,000  

 
5. งบประมาณ 12,000  บาท 

 
6. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
นักเรียนมีทักษะในการทอผ้า 

การสังเกต 
แบบสอบถาม 

การสังเกต 
แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ 
ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

การสังเกต การสังเกต 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านการทอผ้า 
2. นักเรียนมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะรู้จักการท างานเป็นกลุ่ม 

 

 

ลงชื่อ                                    ผู้เสนอโครงการ 
(นางณิชากร  พลเวียง) 
ครูโรงเรียนบ้านก้างปลา 
 
 



ลงชื่อ                                    ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายพลไชย  พลเพชร) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านก้างปลา 
 

 

 

โครงการ   จ้างครูสอนในสาขาวิชาขาดแคลน(ดนตรี นาฏศิลป์ พลศึกษา) 

ลักษณะโครงการ  ใหม่ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านก้างปลา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางณิชากร  พลเวียง 

ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม   2558 – 30  กันยายน  2559 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
ด้วยโรงเรียนบ้านก้างปลา ไม่มีครูที่จะท าการสอนในสาขาวิชาดนตรี  นาฏศิลป์  พลศึกษา ดังนั้นเพ่ือ

บรรเทาความเดือดร้อนในการจัดการเรียนการสอน สายปฏิบัติการสอนของโรงเรียนที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
การศึกษาของนักเรียน จึงมีความจ าเป็นต้องจ้างครูในสายงานดังกล่าว 

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนการขาดแคลนอัตราก าลังครู  
2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติการเรียนการสอนกับครูโดยตรง 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ ได้จ้างครูตรงตามวุฒิ สายปฏิบัติการสอน 
3.2 เชิงคุณภาพ ได้แก้ไขปัญหาโรงเรียนขาดแคลนครู สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่อ 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที กิจกรรม ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนออนุมัติโครงการ ตุลาคม  2558 นางณิชากร  พลเวียง 
2. จัดหาครูที่มีวุฒิตามที่ต้องการ ตุลาคม  2558-พฤษภาคม 2559 
3. ด าเนินงานตามโครงการ 

(ด าเนินการสอน) 
ตุลาคม 2558-กันยายน 2559 

4. สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน 30 กันยายน  2559 
 

5. งบประมาณ 



- 35,000  บาท 

 

 

 

6. ประเมินผล 
 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. โรงเรียนได้รับครูสายปฏิบัติตรงตามวุฒิ 
2. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลที่ดีแก่นักเรียน 

1. ก ากับ ติดตาม
ประเมินผล 
2. สัมภาษณ์ 

1. ก ากับ ติดตาม
ประเมินผล 
2. สัมภาษณ์ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนมีลูกจ้างชั่วคราว สายปฏิบัติการสอนตรงตามวุฒิ 
2. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง 

 

 

ลงชื่อ                                    ผู้เสนอโครงการ 

     (นางณิชากร  พลเวียง) 

    ครูโรงเรียนบ้านก้างปลา 

 

ลงชื่อ                                    ผู้อนุมัติโครงการ 

     (นายพลไชย  พลเพชร) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านก้างปลา 

 

 

 

 



 

 

 

 

ชื่อโครงการ                           ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

แผนงาน                               กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

สนองกลยุทธ์ที ่                       1,2,3 

มาตรฐานด้านผู้เรียน                 6 สนองผลผลิตหลักท่ี1.2 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ              โรงเรียนบ้านก้างปลา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ             นางมลธิยา  วิลัยรัตน ์

ลักษณะโครงการ                ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ             1 ตุลาคม 2558  - 30 กนัยายน 2559 

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

1. หลักการและเหตุผล 
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จึง

จ าเป็นต้องมีการปลูกฝังประชาธิปไตยให้แก่นักเรียนตั้งแต่เยาว์ เพื่อจะได้รับความรู้และรู้จักบทบาทหน้าที่
ต่างๆ ที่พึงรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องเหมาะสมตามวิถีทางประชาธิปไตยในสภาพปัจจุบัน
นักเรียนส่วนมากยังขาดวินัยในตนเอง ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของส่วนรวม มีความเห็นแก่ตัว เพราะ
นักเรียน และขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตตามระบอบประชาธิปไตย โรงเรียนจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
จัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับนักเรียน ให้นักเรียนปรับตัวให้เข้ากับเพ่ือนได้ร่วมกิจกรรมกับและกล้าแสดงออกใน
แนวทางท่ีถูกต้อง เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีวินัยตรงต่อเวลาไม่เห็นแก่ตัวในหน้าที่และยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น 
3. เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้วิถีทางประชาธิปไตยได้อย่างถูกต้อง 
4. เพ่ือเผยแพร่การจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับประชาธิปไตยไปสู่ชุมชน 
 

3. เป้าหมาย 
ปริมาณ  นักเรียนในโรงเรียนบ้านก้างปลาทุกคน 



คุณภาพ  นักเรียนทุกคนมีความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย ร้อยละ 97 
 1. นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ ท าประโยชน์ต่อสังคม มีทักษะทางสังคม และทักษะชีวิต
ที่ด ี
 2. นักเรียนได้ปฏิบัติตามวิถีทางของระบอบประชาธิปไตย 
 
 
 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม วัน   เดือน   ป ี
1 ประชุมวางแผนด าเนินงาน   ตุลาคม  2558 
2 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ    ตุลาคม  2558 
3 เลือกตั้งกรรมการนักเรียน   พฤษภาคม  2559 
4 แต่งตั้งกรรมการนักเรียน   พฤษภาคม  2559 
5 สรุปและประเมินผล 30  กันยายน  2559 
 

5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ  2,000  บาท 

6. งบประมาณการด าเนินการ 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัดและ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

1. นักเรียนอาสาท างานด้วยความสมัครใจ 
2. นักเรียนเข้าใจและสนใจการเลือกตั้ง
ระบอบประชาธิปไตย 
3. นักเรียนสนใจและติดตามการท างาน
ของตนเอง 
4. นักเรียนรู้ขอบเขตในระบอบ
ประชาธิปไตยและมีระเบียบวินัย 

สังเกต 
สังเกต 
 
สัมภาษณ์ 
 
สังเกต 

แบบส ารวจ 
แบบประเมิน 
 
แบบสอบถาม 
 
แบบทดสอบ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนกล้าแสดงออก 
2. นักเรียนมีความสามัคคี 
3. นักเรียนมีความรับผิดชอบ 

ลงชื่อ                                    ผู้เสนอโครงการ 

(นางมลธิยา  วิลัยรัตน์)                                                                         
ครูโรงเรียนบ้านก้างปลา 



 

ลงชื่อ                                    ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายพลไชย  พลเพชร)                                                                     
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านก้างปลา 

 

 

ชื่อโครงการ     ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

แผนงาน                             ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สนองผลผลิตหลักที่    2   มาตรฐานที่ 10 กลยุทธ์ที่ 1, 2, 3      

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนบ้านก้างปลา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางมะลิวัลย์   สั้นจันดา 

ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ     1  ตุลาคม  2558 -  30 กันยายน  2559 

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

1.  หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก  ทั้งด้านการสื่อสาร  เทคโนโลยีต่างๆ  ซึ่งนอกจาก
จะส่งผลกระทบต่อเยาวชนในเชิงบวกแล้ว  ในเชิงลบก็มีผลเช่นเดียวกัน  เป็นต้นว่าก่อให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจ
ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด  ปัญหาการแข่งขันในรูปแบบต่างๆ  ปัญหาครอบครัว  และอ่ืนๆที่เป็น
ผลเสียต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของทุกคนที่เกี่ยวข้อง 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542  ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการจัด
การศึกษา  ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  และ
คุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  ในการที่จะ
พัฒนานักเรียนให้เป็นคนไทยที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542  นั้น  
จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ได้แก่ผู้ปกครอง  ชุมชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูทุกคนใน
โรงเรียน  โรงเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว  จึงได้จัดให้มีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 



2.1   เพ่ือให้การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

2.2   เพ่ือให้โรงเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการท างานร่วมกัน  โดยผ่าน 
        กระบวนการท างานที่ชัดเจน  พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานการปฏิบัติงาน  สามารถตรวจสอบ 
        หรือรับการประเมินได้ 
2.3   เพ่ือหาแนวทางในการช่วยเหลือนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของครู  ผู้ปกครองและชุมชน 

2.4   เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
2.5   เพ่ือจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ยากจน 

 
3.  เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
    -  นักเรียนทุกคน ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง  และตรงตามสภาพปัญหา 

  เชิงคุณภาพ 
-   นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือตามสภาพปัญหา  ร้อยละ  95        

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. 
 
2. 
 
3.  
 
4.  
 
5. 
 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.   

ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา รวบรวมข้อมูล  น าเสนอขอ
อนุมัติโครงการ 
ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  ชี้แจงรายละเอียดของ
แต่ละกิจกรรมให้คณะครูทราบ 
จัดท าระเบียนสะสมนักเรียนชั้น อ.1 – ม.3  ให้ตรงกับ
ข้อมูลปัจจุบัน 
ประเมินพฤติกรรมนักเรียน ( SDQ )  ให้ตรงกับสภาพ
ความเป็นจริง 
คัดกรองนักเรียนแยกเป็น  กลุ่มปกติ  กลุ่มเสี่ยง 
กลุ่มมีปัญหา 
จัดกิจกรรมตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดังนี้ 

6.1 -กิจกรรมโฮมรูม 
6.2 -การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
6.3 -การสื่อสารกับผู้ปกครอง 
6.4 -การเยี่ยมบ้าน 
6.5 -การประชุมคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
6.6 –กิจกรรมแก้ไขปัญหานักเรียนตามกลุ่ม คัดกรอง 
6.7 -จัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยากจนทั้งภาครัฐ

และเอกชน 
สรุปรายงานประเมินเพ่ือทบทวนการด าเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ต.ค.  58 
 
พ.ย. 58 
 
พ.ย.  58 – ธ.ค.  58 
 
ธ.ค. 58 
 
ธ.ค. 58 
 
พ.ย.  58 – ก.ย.  59 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก.ย.  59 

 
นางมะลิวัลย์   สั้นจันดา 
ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.    งบประมาณ  จ านวน   3,000  บาท 



6.  การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดผลประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1.  ร้อยละความส าเร็จของ
กิจกรรม   ตามแผนการด าเนินงาน 

-  ตรวจสอบสภาพจริง / ข้อมูล/
หลักฐาน 

- แบบประเมิน 
- แบบรายงาน 
 

 

    7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 7.1   นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา 
             7.2   นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์ และสังคม  
            7.3    โรงเรียนพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน      
 

ลงชื่อ…………………………………………...  ผู้เสนอโครงการ 

                  ( นางมะลิวัลย์   สั้นจันดา )                            
       ครูโรงเรียนบ้านก้างปลา                

 

                       

ลงชื่อ………………………….……………...  ผู้อนุมัติโครงการ 

                                       ( นายพลไชย   พลเพชร )                       
                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านก้างปลา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ชื่อโครงการ   โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน 

แผนงาน    งานบริหารทั่วไป 

สนองผลผลิตหลักที่  1 , 2  มาตรฐานที่    1, 14   สนองกลยุทธ์  ที่  2 , 3  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านก้างปลา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางมลธิยา  วิลัยรัตน ์

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2558  -  30 กันยายน  2559 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

1. หลักการและเหตุผล 
สุขภาพหรือสุขภาวะของนักเรียนในโรงเรียนเป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างยิ่งและเป็นพ้ืนฐานของการ

จัดกระบวนการเรียนรู้ ครู – อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาควรส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพที่ 
แข็งแรง สมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ ซึ่งท าให้การจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2544 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 ผลลัพธ์  
      1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพ 
      2. เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้ในการป้องกัน รักษาและควบคุมโรคได้ 
      3. เพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียนให้มีสุขภาพดี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
     4. เพ่ือให้ชุมชนตระหนักถึงความส าคัญและมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของนักเรียนให้มีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 
2.2 ผลผลิต 
     1. เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีทักษะในการดูแลสุขภาพและมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและ
จติใจ 

3. เป้าหมาย 



3.1 เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนได้เข้าร่วมโครงการครบ ร้อยละ 100 
2. นักเรียนมีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ  ร้อยละ 100 

 3.2 เชิงคุณภาพ 

นักเรียนโรงเรียนบ้านก้างปลาทุกคนได้รับการดูแลสุขภาพ มีสุขภาพดีตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
4.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
4.2 ประขุมวางแผนชี้แจงโครงการ / กิจกรรม 
4.3 ด าเนินการตามโครงการ 
4.4 ติดตามและประเมินโครงการ 
4.5 สรุปผลโครงการ 

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
5 

เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
ประขุมวางแผนชี้แจงโครงการ / 
กิจกรรม 
ด าเนินการตามโครงการ 
-  องค์ประกอบที่ 1 
-  องค์ประกอบที่ 2 
-  องค์ประกอบที่ 3 
-  องค์ประกอบที่ 4 
-  องค์ประกอบที่ 5 
-  องค์ประกอบที่ 6 
-  องค์ประกอบที่ 7 
-  องค์ประกอบที่ 8 
-  องค์ประกอบที่ 9 
-  องค์ประกอบที่ 10 
-  องค์ประกอบที่ 11 
ติดตามและประเมินโครงการ 
สรุปผลโครงการ 

ต.ค. 2558 
ต.ค. 2558 
พ.ย. 2558 
พ.ย. 2558- ส.ค. 
2559 
พ.ย. 2558- ส.ค. 
2559 
พ.ย. 2558- ส.ค. 
2559 
พ.ย. 2557- ส.ค. 
2559 
พ.ย. 2558- ส.ค. 
2559 
พ.ย. 2558- ส.ค. 
2559 
พ.ย. 2558- ส.ค. 
2559 
พ.ย. 2558- ส.ค. 
2559 
พ.ย. 2558- ส.ค. 
2559 
พ.ย. 2558- ส.ค. 

นางมลธิยา 
นางมลธิยา 
 
นางณิชากร 
นางวราภรณ์, นางกรรณิกา 
นางพัฒนาพร 
นางปรีดา 
นางมนธิรา 
นางไพบูลย์ 
นางมลธิยา,นางสาวค ามาย 
นางภาวดี,นางลลิดา 
นางมะลิวัลย์ 
นางสุภาวดี 
นางอริสา 
นางมลธิยา 
นางมลธิยา 



2559 
พ.ย. 2558- ส.ค. 
2559 
ก.ย. 2559 
ก.ย. 2559 

 
6. ทรัพยากร 

6.1 คณะครู  นักเรียน  และพนักงานบริการ 
6.2 วัสดุ – อุปกรณ์  
6.3 งบประมาณ จ านวน  5,000  บาท 
 
 
 
 
 
 

7. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. คณะครู นักเรียน และพนักงาน
บริการ เข้าร่วมโครงการทุกคน 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

2. คณะครู นักเรียน และพนักงาน
บริการ ในโรงเรียนมีสุขภาพดี 

การสอบถาม 
การสัมภาษณ์ 
การประเมิน 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

คณะครู นักเรียน และพนักงานบริการ ในโรงเรียนบ้านก้างปลา มีสุขภาพดี และได้รับการตรวจ
สุขภาพตลอดจนการบริการด้านสุขภาพทุกคน 

 

ลงชื่อ                                    ผู้เสนอโครงการ 

(นางมลธิยา  วิลัยรัตน์)                                                                                      
ครโูรงเรียนบ้านก้างปลา 

 

 

ลงชื่อ                                    ผู้อนุมัติโครงการ 



(นายพลไชย  พลเพชร)                                                                   
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านก้างปลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ                             โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

แผนงาน                       จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านคุณภาพการศึกษา 

สนองผมผลิตหลักที ่          1,2 มาตรฐานที่ 2 กลยุทธ์ที่ 1  จุดเน้นที่ 2,3 

ผู้รับผิดชอบโครงการ              นางมะลิวัลย์    สั้นจันดา 

ลักษณะโครงการ                โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ              1 ตุลาคม  2558 – 30 กันยายน 2559 

............................................................................................................... ...............................................................

.. 
1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากปัจจุบันนี้เด็กได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ท าไห้เด็กส่วนมากขาดคุณธรรม 
จริยธรรมอันดีงาม กระทรวงศึกษาจึงมีนโยบายเน้นการปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียนตามแนววิถีพุทธ 

เพ่ือสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านก้างปลาจึงได้จัดท าโครงการคุณธรรม 
จริยธรรม 
ขึ้น โดยจัดกิจรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น กิจกรรมอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
กิจกรรมวันแม่ กิจ กรรมดีศรีก้างปลา กิจกรรมสวดมนต์ทุกวัน 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. นักเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีพุทธ 
2. นักเรียนปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีมารยาททีดีงาม 
3. นักเรียนเป็นภาคภูมิใจตนเอง มี ความเป็นไทย ยึดมั่นและศรัทธา 
4.นักเรียนมีระเบียบวินัย อยู่รามกันในสังคมอย่างสงบสุข โดยยึดหลักใช่ชีวิตประจ าวันตามแนววิถีพุทธ 



5.นักเรียนรู้จักใช่เวลาว่างเป็นประโยชน์ 
6.นักเรียนเป็นผู้มีลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

3. เป้าหมาย 
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน( จัดอบรมพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน) เพื่อ

ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะ ร้อยละ 100 
2. จักกิจกรรมวันแม่  วันพ่อ 
3. จัดกิจกรรมคนดีศรีก้างปลา 
4 .สวนมนต์ไหว้พระทุกวันพุธและหลังเลิกเรียน 
5. นักเรียนโรงเรียนบ้านก้างปลาทุกคน ได้ รับพัฒนาไห้เป็นคนดีมีคุณธรรมน าความรู้ 
6. นักเรียนมีคุณลักษณะทีพึงประสงค ์และชีวิตประจ าวันแนววิถีพุทธ 
 

4. ระยะด าเนินการ 
ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 
 
 

5. วิธีด าเนินการ 
ที กิจกรรม ระยะเวลา ผู้ปฏิบัติ 

1. จัดท าโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการ ตุลาคม 2558 นางมะวัลย์ สั้นจันดา 
 

2. ประชุมคณะกรรมการ พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการ 
3. ประชุมคณะกรรมการนักเรียน พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการนักเรียน 
4. จัดการปฏิทินปฏิบัติงาน พฤศจิกายน 2558 คณะกรรม 
5. เตรียมการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยาธรรมนักเรียน ธันวาคม 2558 คณะกรรมการ 

6. ด าเนินการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ธันวาคม 2558 คณะกรรมการ 
7. จัดกิจกรรมกราอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

นักเรียน 
ธันวาคม 2558  -
สิงหาคม 2559 

คณะกรรมการ 

8. นิเทศ ตดิตาม ประมวลผล  ธันวาคม 2558 -
กันยายน 2559 

คณะกรรมการ 

9. สรุปรายงานผลด าเนินงาน กันยายน 2559 คณะกรรมการ 
 
6. งบประมาณ 
 เงินงบจากวัสดุรายหัว ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 

ที รายงานกิจกรรม งบประมาณ ค่าใช่จ่าย วัสดุ อ่ืนๆ 
1. ค่าวิทยากร     
2. เอกสาร/วัสดุอุปกรณ์     
3. ค่าอาหาร     
 รวม     



 
7. การประเมินผล  
   ตัวชี้วัดความส าเร็จ  วิธีการวัดและประมานผล  เครื่องมือที่ใช่วัด 
1. นักเรียนร้อยละ90 มีระเบียบ
วินัยในตนเอง 

               การสังเกต 
 

         แบบสังเกต 

2. นักเรียนร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการนักเรยีนสูงขึ้น 

                การสังเกต         แบบสังเกต 

3.นักเรียนร้อยละ 100 มีสุขภาพ
กายและจิตที่ดี 

                  การสังเกต                แบบสังเกต 

 
8. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะลักษณะที่พึงประสงค์และมีมารยาทท่ีดีงามรู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิด 
ประโยชน์ รักและศรัทธาในพุทธสานา ปฏิบัติตามตนเองหลักธรรม และอยู่ใน สังคมไดเอย่างเป็นสุข 
                                                                   

(ลงชื่อ)                               ผู้เสนอโครงการ 
                                        (นางมะลิวัลย์   สั้นจันดา) 
                                        ครูโรรงเรียนบ้านก้างปลา 
 
                              (ลงชื่อ)                                ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นายพลไชย     พลเพชร) 
                                     ครูอ านวยการโรงเรียนบ้านก้างปลา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อโครงการ   โครงการอาหารกลางวัน 

แผนงานงบประมาณ  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและ
จริยธรรม 

แผนงาน   งานบริหารทั่วไป 

สนองผลผลิตหลักที่  1, 2 ,3 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 1  

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านก้างปลา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางภาวดี  จันทร์สว่าง 

ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2558 – 30  กันยายน  2559 

............................................................................................................................. ............................... 
1. หลักการและเหตุผล 

สุขภาพอนามัยของนักเรียนเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญต่อการเรียนการสอน อาหาร เป็นปัจจัยส าคัญยิ่ง
ที่ท าให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี ฉะนั้นการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ อย่างเพียงพอย่อมจะช่วย
ให้นักเรียนมีสุขภาพที่สมบูรณ์และแข็งแรง  มีภูมิต้านทานโรค  มีจิตใจร่าเริง แจ่มใสพร้อมที่จะเรียนรู้อย่างมี
ความสุข จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวทางโรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

1. ผลผลิต 
1. ช่วยให้นักเรียนที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนได้รับประทานอาหารกลางวัน ทุกวัน 
2. นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการทุกวัน 
3. สร้างความม่ันใจแก่ผู้ปกครองและชุมชนว่าลูกหลานจะได้รับการศึกษาและมีภาวะโภชนาการที่ดี 
4. นักเรียนสามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

2. ผลลัพธ์ 



1. นักเรียนในโรงเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการทุกวัน 
2. นักเรียนทุกคนมีสุขนิสัยที่ดี  และมีมารยาทในการรับประทานอาหาร 

3. เป้าหมาย นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดี ร้อยละ 100 

4. กิจกรรมและการด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา 
2.ประชุมคณะครูเพ่ือเสนอโครงการ 
3.ประชุมชี้แจงมอบหมายงานและแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
4.ด าเนินการตามโครงการ 
5.ก ากับ  ติดตาม  และประเมินผล 
6.สรุปผล  และรายงานผลโครงการต่อผู้บริหาร 

พฤษภาคม  2558 
 
 
พ.ค. 2558-ก.ย. 2559 
ทุกสิ้นภาคเรียน 
30 กันยายน 2559 

นางภาวดี - 
 จันทร์สว่าง 

5. งบประมาณ   
ไดร้ับเงินสนับสนุนจาก  องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์  จัดสรรให้นักเรียนโรงเรียนบ้านก้างปลา 

ระดับชั้น อนุบาล 1- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   เป็นเงินรวมทั้งสิ้น  98,000  บาท 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
2.1.1 ช่วยให้นักเรียนที่มีฐานะยากจน
และขาดแคลนได้รับประทานอาหาร
กลางวันทุกวัน 
2.1.2 นักเรียนทุกคนได้รับประทาน
อาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
ทุกวัน 
2.1.3 สร้างความม่ันใจแก่ผู้ปกครอง  
และชุมชน ว่าลูกหลานจะได้รับการศึกษา 
และมีภาวะโภชนาการที่ดี 
2.1.4 นักเรียนสามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
ผลลัพธ์ 
2.2.1 นักเรียนในโรงเรียนทุกคนได้ 
รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการทุกวัน 
2.2.2 นักเรียนทุกคนมีสุขนิสัยที่ดีและมี 
มารยาทในการรับประทานอาหาร 
 
 

 
-  สัมภาษณ์นักเรียนที่ได้รับ
ประทานอาหารกลางวัน 
 
- ดูน้ าหนักและส่วนสูงของ
นักเรียนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
- สัมภาษณ์นักเรียนและ
ผู้ปกครอง 
- สอบถาม 
- ทดสอบด้วยการปฏิบัติจริง 
 
 
- สัมภาษณ์นักเรียน 
ผู้ปกครอง 
 
- สังเกต 
- ทดสอบ 

 
- การสัมภาษณ์ 
 
 
- แบบทันทึกการวัด
น้ าหนักและส่วนสูง   
 
- แบบส ารวจความ
พึงพอใจของ
นักเรียนผู้ปกครอง 
- แบบสอบถาม 
- แบบทดสอบ 
 
- การสัมภาษณ์
นักเรียน ผู้ปกครอง 
 
- การสังเกต 
- แบบทดสอบ 

 



    (ลงชื่อ).......................................................ผู้เสนอโครงการ 

       (นางภาวดี  จันทร์สว่าง) 

                ครูโรงเรียนบ้านก้างปลา 

    (ลงชื่อ)..................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

          (นายพลไชย     พลเพชร) 

            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านก้างปลา 

 

 

ชื่อโครงการ   สหกรณ์โรงเรียน 

แผนงาน   กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

สนองผลผลิตหลักที ่  1,2 มาตรฐานที่ 6  กลยุทธ์ที่  1,2 

ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางอริสา  พันธ์กล้า 

ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม  2558 -  30 กันยายน  2559 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 
1.  หลักการและเหตุผล 

 การจัดให้มีกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนจะช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ดีข้ึน
ตลอดเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยข้ันพื้นฐาน  อันจะเป็นผลไปสู่การด าเนินชีวิตและปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัย
รักการท างานรู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ รู้จักการผลิต การขา การท าบัญชี รับ – จ่าย การออมและการท างบ
ดุลก าไร /  ขาดทุน  โดยโรงเรียนบ้านก้างปลาได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพ่ือสนองตามนโยบายของเขต
พ้ืนที่การศึกษาเลยเขต  

2.  วัตถุประสงค์ 

 1.  เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจในการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน 
 2.  เพ่ือให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงได้รู้จักการผลิต  การขาย  การออม  ได้อย่างครบวงจร 
 3.  นักเรียนเห็นความส าคัญของการรวมกลุ่ม  ระดมหุ้นเพื่อท าประโยชน์ร่วมกันในแนวทางหลักการ
ของปรัชญาชีวิตใช้เศรษฐกิจอย่างพอเพียง 
3.  เป้าหมาย 

 1.  นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  (  ป.3  -  ชั้น  ม.3  )  เป็นสมาชิกครบ  100  % 
 2.  นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมสหกรณ์แล้วน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 



 3.  นักเรียนรู้จักการผลิต  การขาย  การออม 
 4.  นักเรียนรู้จักท าบัญชีงบดุลก าไร / ขาดทุน 
4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

ประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการ 
ขออนุมัติโครงการจากผู้บริหาร 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
ด าเนินการตามโครงการ 
ก ากับติดตามและประเมินผล 
สรุปและรายงานผลของโครงการ 

ตุลาคม  2558 
ตุลาคม  2558   
ตุลาคม  2558   
ตุลาคม  2558 - กันยายน  2559
ตุลาคม  2558 - กันยายน  2559 
  กันยายน  2559 

นางอริสา  พันธ์กล้า 
นางไพบูลย์  จันทนา 

 

5.  งบประมาณ 

  เงินงบประมาณ   1,000    บาท 

 6.  การประเมนิ 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดผลประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1.  นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน
ด้วยความเต็มใจ 
2.  นักเรียนได้เรียนรู้หลักของระบบสหกรณ์
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
3.  นักเรียนรู้จักการผลิต  การขาย  การออม 
4.  นักเรียนรู้จักท าบัญชีงบดุลก าไร / ขาดทุน 

-  ส ารวจข้อมูล 
 
-  ติดตาม  ร่องรอยหลักฐาน 
 
-  สังเกต  ติดตามร่องรอย
หลักฐาน 
-  นิเทศ  ติดตาม 

-  แบบส ารวจ 
 
-  แบบสอบถาม 
 
-  แบบสัมภาษณ์  
-  แบบประเมิน 

 

 

   ลงชื่อ                                              ผู้เสนอโครงการ 
        (นางอริสา  พันธ์กล้า) 
                ครูโรงเรียนบ้านก้างปลา   
 
   ลงชื่อ                 ผู้อนุมัติโครงการ 
                ( นายพลไชย  พลเพชร ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านก้างปลา 
 



 

 

 

 

 

 

 

โครงการ   ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

แผนงานงบประมาณ  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรม  และ
จริยธรรม 

แผนงาน   กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

สนองผลผลิตหลักที่  1 , 2 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่  2  กลยุทธ์ที่  1 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางมนธิรา  สุวรรณสิงห์ 

ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2558  –  30  กันยายน  2559 

…………………………………………………………………………………………………………….………………………………….. 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากปัจจุบันนี้ เด็กได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ท าให้เด็กส่วนมากขาดคุณธรรม 
จริยธรรมอันดีงาม กระทรวงศึกษาธิการ จึงมีนโยบายเน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  และการมีความ
รับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง 
 เพ่ือสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนบ้านก้างปลา จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียนขึ้น โดยจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันพ่อ 
กิจกรรมวันเข้าพรรษา กิจกรรมวันเด็กและกิจกรรมวิถีพุทธ เพื่อให้นักเรียน ครู กรรมการสถานศึกษา
ผู้ปกครอง ตลอดจนทุกคนทั่วไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น เพื่อให้เกิดผลดีกับชีวิต จึงมีโอกาส
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักรียนขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 ผลลัพธ์ 



  1. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีมารยาทที่ดีงาม 
  2. เพ่ือให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวที เมตตา กรุณา และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
  3. เพ่ือให้โรงเรียน ผู้ปกครอง จัดกิจกรรมร่วมกันมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน 
  4. เพ่ือให้นักเรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 2.2 ผลผลิต 
  1. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน จัดอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน 
  2. สวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันหลังเลิกเรียน 
  3. จัดกิจกรรมวันไหว้ครูวันเข้าพรรษา วันแม่ วันพ่อ วันเด็ก กิจกรรมวิถีพุทธ 
 
3. เป้าหมาย   นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ร้อยละ 100 
 
 
 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี้แจง 1  ตุลาคม  2558  นางมนธิรา 
2 ก าหนดผู้รับผิดชอบ 1  ตุลาคม  2558  นางมนธิรา 
 -กิจกรรมวันไหว้ครู เดือน มิถุนายน  2559 2,000 นางมนธิรา 
 -กิจกรรมวันเข้าพรรษา 20  กรกฎาคม  2559 5,000 นางวราภรณ์,นางอริสา 
 -กิจกรรมวันแม่ 12  สิงหาคม  2559 6,000 นางไพบูลย์ 
 -กิจกรรมวันพ่อ 5  ธันวาคม  2559 1,000 นางภาวดี 
 -กิจกรรมวันเด็ก 14  มกราคม  2560 8,000 นางสุภาวดี 
 -กิจกรรมกีฬาภายในและนอก ธันวาคม  2559 38,980 นางมลธิยาและคณะครู 
3 ด าเนินตามโครงการ 16 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59  นางมนธิรา 
4 ติดตามประเมินผล ตลอดปีการศึกษา  นางมนธิรา 
5 สรุปผลการด าเนินตามโครงการ 30  กันยายน  2559  นางมนธิรา 
5. งบประมาณ รวม 60,980 บาท 
6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1. นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้น 
2. นักเรียนมีความกตัญญูกตเวที มีความซื่อสัตย์ สุจริต อด
ออม เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ 

 
 
- สังเกต 

 
 
- แบบสังเกต 

ผลลัพธ์ 
1. ร้อยละ 90 ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนได้เข้าร่วม
กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและวันส าคัญต่างๆ 
2. นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ร้อยละ 95 

 
- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 

 
- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 



7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนโรงเรียนบ้านก้างปลาเป็นเด็กดี มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตามประเพณีที่ดีงาม นักเรียนโรงเรียน
บ้านก้างปลา ได้เน้นเด็กเก่ง ดี มีสุข และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
 
   (ลงชื่อ)................................................ผู้เสนอโครงการ 
    (นางมนธิรา  สุวรรณสิงห์) 
      ครูโรงเรียนบ้านก้างปลา 
 
   (ลงชื่อ)...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายพลไชย  พลเพชร) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านก้างปลา 
กิจกรรมวันไหว้ครู 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู 
 2. เพ่ือเป็นการจัดมวลประสบการณ์และองค์ความรู้ในวันไหว้ครูให้กับผู้เรียน 
 3. เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญของวันไหว้ครู 
เป้าหมาย 
 1. นักเรียนโรงเรียนบ้านก้างปลา ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันไหว้ครูที่โรงเรียนจัดขึ้น 
 2. คณะครูโรงเรียนบ้านก้างปลาทุกคนได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูให้กับผู้เรียนและเข้าร่วมกิจกรรม 
วัสดุอุปกรณ์ 
 1. โฟมจัดท าฉากวันไหว้ครูบนเวที จ านวน 4 แผ่น   
 2. สีโปสเตอร์ จ านวน 2 ขวด     
 3. กระดาษกาวสองหน้า  กระดาษ A4 จ านวน 1 ริม   
 4. โอเอซิส ดอกไม้ ธูป เทียน     
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1. ศึกษาและส ารวจวันไหว้ครู   
 2. เสนอวันจัดกิจกรรมต่อผู้อ านวยการ   
 3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ   
 4. วางแผนด าเนินการ   
 5. ปฏิบัติตามกิจกรรม   
 6. ประเมินผลการด าเนินการ   
 7. รายงานผลการด าเนินการ   
งบประมาณ 2,000 บาท 
ประเมินกิจกรรม 
 1. สังเกตจากการให้ความร่วมมือของนักเรียน 
 2. สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะครูและนักเรียน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เรียนได้เข้าร่วมการปฏิบัติกิจกรรมในวันไหว้ครู 



 2. ครูได้จัดมวลประสบการณ์และองค์ความรู้ในวันไหว้ครูให้กับนักเรียน 
 3. ผู้เรียนตระหนักถึงวันไหว้ครู 
    ลงชื่อ     ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
         (นางมนธิรา  สุวรรณสิงห์) 
            ครูโรงเรียนบ้านก้างปลา 
 
 
 
 
 
 
ชื่อกิจกรรม   วันเข้าพรรษา 
วัตถุประสงค์   1. เพ่ือเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
    2. เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
    3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต 
เป้าหมาย คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ของโรงเรียนบ้านก้างปลาทุกคนได้ร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
วัสดุอุปกรณ์ 1. เทียนพรรษา 
  2. เครื่องไทยทาน 
  3. จตุปัจจัย 
ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
  1. ประชุมชี้แจงกิจกรรมร่วมกับคณะครู นักเรียน  
  2. ก าหนดวันที่จะน าเทียนไปถวายวัด   
  3. จัดหาเครื่องเทียนพรรษา เครื่องไทยทาน   
  4. น าเทียนพรรษาพร้อมเครื่องไทยทานไปถวายพระ  
งบประมาณ เงินอุดหนุน จ านวน  5,000 บาท 
ประเมินกิจกรรม 
  1. ตอบแบบสอบถาม 
  2. สรุปผลการด าเนินงาน 
  3. รายงานกิจกรรม 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
 
 
 ลงชื่อ    ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
  (นางวราภรณ์  บัวชุม) 
            ครูโรงเรียนบ้านก้างปลา 
 
 
 ลงชื่อ    ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 



  (นางอริสา  พันธ์กล้า) 
            ครูโรงเรียนบ้านก้างปลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมวันแม่ 
1. วัตถุประสงค์ 
1. ให้ผู้เรียนส านึกในพระคุณของแม่ที่เลี้ยงดูมา 
2. ให้ผู้เรียนเกิดความอบอุ่นและมีความซาบซึ้งในพระคุณของแม่ 
2. เป้าหมาย 
 1. นักเรียนภาคภูมใจในตัวของแม่ 
 2. นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของแม่ที่อุปการะเลี้ยงดูมา 
3. วัสดุอุปกรณ์ 
 1. แม่ บุคลากรในโรงเรียนและตัวนักเรียน 
4. ขั้นตอนด าเนินงาน 
 1. ส ารวจความต้องการของนักเรียน 
 2. ด าเนินตามกิจกรรมโดยขออนุมัติกิจกรรม 
 3. เชิญแม่เข้าร่วมกิจกรรม 
 4. ประเมินผลกิจกรรม 
5. งบประมาณ 6,000  บาท 
6. การประเมินกิจกรรม 
 1. สัมภาษณ์ แบบสอบถาม 
7. ผลที่คาดหวังว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียน  100 %  ซาบซึ้งถึงพระคุณแม่ 
 2. นักเรียนมีคุณธรรม เมตตาธรรม 
 
 
 
   (ลงชื่อ)     ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
       (นางมลธิยา  วิลัยรัตน์) 
      ครูโรงเรียนบ้านก้างปลา 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้เด็กได้มีความกตัญญูรู้คุณบิดา 

2. เพ่ือให้เด็กมีจิตส านึกบุญคุณบิดาผู้ให้ก าเนิด 
3. เพ่ือให้เด็กสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างมีความสุข 

เป้าหมาย คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ของนักเรียนโรงเรียนบ้านก้างปลาทุกคนได้ร่วมกิจกรรมในวัน
พ่อแห่งชาติ 
วัสดุอุปกรณ์ 
  1. อุปกรณ์จัดท าป้าย 
  2. กระดาษโปสเตอร์ 
ขั้นตอนการด าเนินการ   

1. ประชุมวางแผนด าเนินงาน 
  2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
  3. ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปฏิบัติงาน 
  4. สรุปและประเมินผล 
งบประมาณ   1,000  บาท 
การประเมินกิจกรรม   

1. แบบส ารวจ 
  2. แบบบันทึก 
  3. แบบสอบถาม 
  4. รายงานกิจกรรม 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียนรู้ถึงความส าคัญของวันพ่อและปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือระลึกคุณบิดา  มารดา 
ผู้ให้ก าเนิด 
 
 
 
   (ลงชื่อ)     ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
          (นางพัฒนาพร  พิมพ์สุภา) 
          ครูโรงเรียนบ้านก้างปลา 



 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนบ้านก้างปลา 
1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
1.2 เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของชาติที่ก าหนด 
1.3 เพ่ือให้ผู้ปกครอง ชุมชน ส่วนราชการในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมให้การสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาบุตรหลาน
ของตนเอง 
1.4 เพ่ือสร้างความรัก ความอบอุ่นในครอบครัวตลอดทั้งความเอ้ืออาทรและจิตส านึกท่ีดีในถิ่นเกิด 
2. เป้าหมาย 
 2.1 เด็กทุกคนในเขตบริการของโรงเรียนบ้านก้างปลาได้ร่วมกิจกรรมในวันเด็ก 
 2.2 ผู้ปกครอง ชุมชนตลอดจนหน่วยงานของทางราชการในต าบลชัยพฤกษ์ได้ร่วมกิจกรรมใน 
วันเด็ก 
3. ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 
 3.1 ประชุมชี้แจงเสนอกิจกรรมและขออนุมัติงบประมาณ เดือน พฤษภาคม 2559 
 3.2 ประชุมวางแผนด าเนินงานตามกิจกรรม เดือน พฤษภาคม 2559 
 3.3 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม เดือน มกราคม 2560 
 3.4 ด าเนินการตามกิจกรรม วันเสาร์ที่ 2 ของเดือน มกราคม 2560 
 3.5 วัดผล ประเมินผล สรุปผลรายงาน เดือน มกราคม 2560 
4. สถานที ่   โรงเรียนบ้านก้างปลา 
5. งบประมาณ 
 5.1 ขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์ 

5.2 ขอรับการสนับสนุนจากคณะครู ผู้ปกครอง หน่วยงานทางราชการ คณะกรรมการสถานศึกษา 
และพ่อค้า ประชาชน 
 5.3 ขอรับการสนับสนุนจากเงินอุดหนุน จ านวน 8,000 บาท 
6. ทรัพยากรที่ต้องการ 
 6.1 บุคลากรทุกคนของโรงเรียนบ้านก้างปลา 
 6.2 เด็กนักเรียนทุกคนของโรงเรียนบ้านก้างปลา 
 6.3 ชุมชน สถานที่ราชการ ผู้ปกครองของนักเรียนทุกคน 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 เด็กนักเรียน เยาวชนมีความสุข สนุกสนานได้แสดงออกตามศักยภาพของตนเองได้มีการพัฒนา  
ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 



7.2 พ่อ แม่ ผู้ปกครอง มีความรักความภาคภูมิใจและชื่นชมในตัวบุตรหลานของตนเองและศรัทธา                                                            
สถาบันการศึกษา 

7.3 ชุมชน ท้องถิ่น สถานที่ราชการให้การสนับสนุน ส่งเสริมและมีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
              (ลงชื่อ).......................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

(นางสุภาวดี  วิลัยศร)                                    
        ครูโรงเรียนบ้านก้างปลา 

กิจกรรมกีฬาภายในและนอกสถานศึกษา 
1. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีสุขภาพแข็งแรง มีความรักความสามัคคี 
2. เพ่ือให้นักเรียนได้ออกก าลังกาย ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 
3. เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
4. เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับกลุ่มคุณภาพและเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. เป้าหมาย 
 1. เด็กทุกคนในเขตบริการของโรงเรียนบ้านก้างปลาได้ร่วมกิจกรรมกีฬา 
 2. ผู้ปกครอง ชุมชนตลอดจนหน่วยงานของทางราชการในต าบลชัยพฤกษ์ได้ร่วมกิจกรรมกีฬา 
3. ขั้นตอนการด าเนินการ 
ที ่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

ขออนุมัติกิจกรรม 
จัดท าแผนการด าเนินงาน 
ตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินงานตามกิจกรรม 
ติดตามผลและประเมินผล 
สรุปและรายงานผล 

ต.ค. 2558 
ต.ค. 2558 
ต.ค.-ธ.ค. 2558 
ปีการศึกษา 2559 
ก.ย. 2559 
ก.ย. 2559 

 

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ครูและนักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
5. งบประมาณการด าเนินการ 
ที ่ รายละเอียดงบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 

ค่าจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ค่าประชุมวางแผน 
ค่าด าเนินการตามกิจกรรม 
ค่าเอกสาร 

  

 รวม 38,980  
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

6.1 เด็กนักเรียน เยาวชนมีความสุข สนุกสนานได้แสดงออกตามศักยภาพของตนเอง ได้มีการพัฒนา
ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 

6.2 พ่อ แม่ ผู้ปกครอง มีความภาคภูมิใจและชื่นชมในตัวบุตรหลานของตนเองและศรัทธาต่อ
สถาบันการศึกษา 



6.3 ชุมชน ท้องถิ่น สถานที่ราชการให้การสนับสนุน ส่งเสริมและมีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมกีฬา 
 
 
  (ลงชื่อ)     ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
      (นางมลธิยา  วิลัยรัตน์) 
       ครูโรงเรียนบ้านก้างปลา  
 
ชื่อโครงการ                     พัฒนาประสิทธิภาพงานธุรการ 

แผนงาน                        งานบริหารทั่วไป 

สนองผลผลิตหลักที่           1,2 

ลักษณะโครงการ                 ต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางมนธิรา    สุวรรณสิงห ์

ระยะเวลาด าเนินการ          1  ตุลาคม    2558 -  30 กันยายน  2559 

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

1. หลักการและเหตุผล 
งานธุรการ เป็นงานหลักของทุกหน่วยงานและเป็นงานที่ต้องให้บริการ การจัดระเบียบงานธุรการ ที่

เป็นระบบมีระเบียบแบบแผนจะท าให้การประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สะดวก และรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีต่อการจัดสภาพการเรียนการสอน 

2. วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อจัดระเบียบงานธุรการของโครงการฯให้เป็นระบบ 
2.เพื่อให้การบริหารและการบริการโครงการพร้อมกับการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมี
ความสะดวก  รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
3. เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 

-  ติดตามหนังสือ-ส่งได้ 100% 
-  มีวัสดุอุปกรณ์ส านักงานและเอกสารเพียงพอต่อความต้องการ 

  ด้านคุณภาพ 

-  การบริหารงานธุรการส านักงานเป็นไปอย่างมีระบบ  การจัดเก็บข้อมูลและเอกสารเป็นระเบียบ
สามารถให้บริการและน ามาใช้งานได้ตลอดเวลา  สะดวกแก่การค้นหาและติดตาม 
 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 



1. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานธุรการ 
2. จัดส านักงานโครงการโต้ตอบและรับ-ส่งหนังสือราชการ 
3. จัดเก็บและรวบรวมเอกสารงานธุรการเข้าแฟ้ม 
4. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองและหน่วยงานภายนอก 
5. จัดท าสถิติข้อมูลของโครงการฯ 
6. สรุปการประเมินผลการด าเนินงานของโครงการ ฯ 

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  2558 – กันยายน  2559 
6. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น  3,000   บาท 
7. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

 
เครื่องมือชี้วัด เกณฑ์ 
เชิงปริมาณ 
-  โต้ ตอบ รับ – ส่ง หนังสือได้ 100% 
-  มีข้อมูลเอกสารเป็นระบบ 
เชิงคุณภาพ 
 -  การด าเนินงานด้านธุรการมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีดีสามารถ
น าไปใช้และให้บริการกับหน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระดับ 4 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
การด าเนินงานด้านเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับงานธุรการของโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 

ลงชื่อ                                        ผู้เสนอโครงการ 

(นางมนธิรา    สุวรรณสิงห์)                                                                                
ครูโรงเรียนบ้านก้างปลา 

 

ลงชื่อ                                       ผู้อนุมัติโครงการ 

     (นายพลไชย  พลเพชร)                                                                 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านก้างปลา 

 

 



 

 

 

 

ชื่อโครงการ                             โครงการประชาสัมพันธ์การศึกษากับชุมชน 

แผนงาน                                ฝ่ายบริหารทั่วไป 

หัวหน้าโครงงาน                       นายพลไชย  พลเพชร 

ผู้รับผิดชอบโครงการ                 นางพัฒนาพร  พิมพ์สุภา 

มาตรฐานที ่                     9 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ                โรงเรียนบ้านก้างปลา 

ลักษณะโครงการ                  โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ              1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

                โรงเรียนเป็นสถานที่ให้จัดการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน ในปัจจุบันการจัดการศึกษามักจะมี 
การเปลี่ยนแปลงปฏิรูปให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม บางสิ่งบางอย่างชุมชนยังไม่ทราบเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ของครู นักเรียนและผู้ปกครอง ตลอดทั้งการบริหารจัดการในด้านการจัดการศึกษา สมควรอย่าง
ยิ่งที่ทางโรงเรียนจะต้องให้บริการข่าวสารการศึกษาแก่ชุมชนโดยนึกถึงหลักการข้อตกลง ซึ่งจะจัดในรูปของ
การประชุมปรึกษาหารือสิ่งตีพิมพ์หรือกิจกรรมต่างๆในระยะอันสมควรและเหมาะสม 

2. วัตถุประสงค์ 
                  1) เพื่อให้ชุมชนมีความเข้าใจอันดีต่อโรงเรียน อันช่วยให้โรงเรียนได้รับความร่วมมือและสะดวก
ในการด าเนินงาน 
                  2) เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง เห็นความส าคัญและประโยชน์ของการศึกษา 
                  3) เพื่อสนับสนุนให้การด าเนินงานหลักของโรงเรียนคือ งานวิชาการบรรลุเป้าหมาย 
                 4) เพื่อให้ชุมชนรู้และเข้าใจในการจัดการศึกษาในปัจจุบัน 

3. เป้าหมาย 
               1) เพื่อขอความร่วมมือกับชุมชน เมื่อโรงเรียนมีกิจกรรมต่างๆ และกิจกรรมต่างๆจะส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี 
               2) โรงเรียนกับชมุชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และช่วยเหลือกันตามสมควร 100 % 
               3) โรงเรียนด าเนินงานไปด้วยความเรียบร้อยบังเกิดผลดีแก่ราชการ 



4. ข้ันตอนการด าเนินการ 

กิจกรรม วัน เดือน ปี 
1.  ประชุมครูให้ความเห็นชอบโครงการ จัดท าโครงการเพื่ออนุมัติ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงามตามโครงการ 
3. รายงานผลการด าเนินงาน 

 ตุลาคม 2558 
 
 ตุลาคม 2558 – 30  กันยายน 2559 

5. งบประมาณ 

               งบประมาณของโรงเรียน    1,000            บาท 

6. การประเมิน 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1.  นักเรียน ผู้ปกครองรู้เรื่องการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน 
2. นักเรียน ผู้ปกครอง รู้บทบาท
หน้าที่ของตนเอง 
3. โรงเรียนกับชุมชนมี
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

-   สัมภาษณ์ 
 
 
-    สัมภาษณ์ 
 
-        สังเกต 

- สอบถาม 
 
 
- แบบสอบถาม 
 
- แบบประเมิน 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

              1) นักเรียน ผู้ปกครองได้รู้เรื่องการจัดการศึกษา 
             2) ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
             3) นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบของทางโรงเรียน 

 

                                (ลงชื่อ).................................................ผู้เสนอโครงการ 

(นางพัฒนาพร  พิมพ์สุภา)                                                                                                            
ครูโรงเรียนบ้านก้างปลา   

 

                          (ลงชื่อ)...................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                          (นายพลไชย พลเพชร)                                                                             
        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านก้างปลา 

 

 

 



 

 

ชื่อโครงการ                     โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีนสู่สากล 
 

  แผนงาน                        ฝ่ายบริหารทั่วไป 

  หัวหน้าโครงงาน               นายพลไชย  พลเพชร 

  ผู้รับผิดชอบโครงการ          นางวราภรณ์  บัวชุม ,นางสาวกรรณิกา  ศักดิ์ศิริรัตน์ 

  มาตรฐานที ่                     6,14 

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ        โรงเรียนบ้านก้างปลา 

  ลักษณะโครงการ               โครงการต่อเนื่อง 

  ระยะเวลาด าเนินการ          1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

               ด้วยรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 49 ได้บัญญัติว่า “ บุคคลย่อมมีสิทธิ
เสมอกัน  ในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไมเก็บ
ค่าใช้จ่าย คณะรัฐมนตรีจึงได้ก าหนดนโยบายเร่งด่วนให้กระทรวงศึกษาธิการจัดท าโครงการด าเนินงานตาม
นโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ” เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็ม
ศักยภาพ โดยสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทางโรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการทัศนศึกษา และแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมอาเซียนสู่สากลไทย-จีน 

2. วัตถุประสงค์ 
                  1) เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนระดับปฐมวัยจนถึงนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
                  2) เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาเซียนสู่สากลไทย-จีน ชมการแสดงกายกรรม 

 3. เป้าหมาย 
              3. 1 เชิงปริมาณ 

 -นักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ไปทัศนศึกษาทุกคน 
 -นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย-

จีนสู่สากล ชมการแสดงกายกรรม จ านวน  141  คน 
3.2 เชิงคุณภาพ 

      นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 100 ได้ความรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
 



 
 
 
 
 

4. ขั้นตอนการด าเนินการ 

กิจกรรม วัน เดือน ปี 
1.  ประชุมครูให้ความเห็นชอบโครงการ จัดท าโครงการเพ่ืออนุมัติ 
2.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงามตามโครงการ 
3.  น านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 
141 คน ไปชมกายกรรม 
4. น านักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไป
ทัศนศึกษาทุกคน 
5.รายงานผลการด าเนินงาน 

 ตุลาคม 2558 
 
 5 มีนาคม 2559 
 
  กันยายน 2559 
 
กันยายน 2559 

5. งบประมาณ 

               งบประมาณ  76,830            บาท 

6. การประเมิน 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1.  นักเรียนได้เรียนรู้นอก
ห้องเรียนและได้ประสบการณ์ 
2. นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับอาเซียน 
3. นักเรียนมีความสุขกับการศึกษา
นอกสถานที่ 

-   แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
-    สัมภาษณ์ 
 
-   สังเกต 

- แบบประเมิน 
 
- แบบสอบถาม 
 
-การสังเกต 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ     

         1.นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการได้ไปทัศนศึกษา ณ แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 

         2.โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ร้อยละ 100  

 

    (ลงชื่อ)....................................ผู้เสนอโครงการ       (ลงชื่อ)....................................ผู้เสนอโครงการ    

           ( นางวราภรณ์  บัวชมุ )              ( นางสาวกรรณิกา ศักดิ์ศิริรัตน์)   

                    ครูโรงเรียนบ้านก้างปลา                                      ครูโรงเรียนบ้านก้างปลา                                                                                                                                                                                                                      

 



                          (ลงชื่อ)...................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                          (นายพลไชย พลเพชร)                                                                             
        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านก้างปลา 

 

ชื่อโครงการ                     โครงการโรงเรียนสุจริต 
 

  แผนงาน                        ฝ่ายบริหารทั่วไป 

  หัวหน้าโครงงาน               นายพลไชย  พลเพชร 

  ผู้รับผิดชอบโครงการ          นางวราภรณ์  บัวชุม ,นางมนธิรา  สุวรรณสิงห์ 

  มาตรฐานที ่                      

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ        โรงเรียนบ้านก้างปลา 

  ลักษณะโครงการ               ใหม ่

  ระยะเวลาด าเนินการ          1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

               ยุทธศาสตร์ของชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้เสนอว่าการส่งเสริมการศึกษาเพ่ือสร้างเยาวชนให้เป็นสุจริตชน
ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมให้นโยบายการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ ปรับทิศทางจากการ
มุ่งสร้างคนเก่ง คนดี ด ารงชีวิตสอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสังคมที่มีเสถียรภาพ สามารถ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงรวมทั้งการแก้ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน
ของประเทศชาติอย่างยั่งยืน  

2. วัตถุประสงค์ 
                  1) เพื่อให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เป็นแบบอย่างในการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่
อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ 

2) เพื่อให้นักเรียนมีจิตส านึกในความซื่อสัตย์สุจริต                                          
      3) เพ่ือเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ 

 3. เป้าหมาย 
              3. 1 เชิงปริมาณ 

 - คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 18 คน มีจิตส านึกในความซื่อสัตย์สุจริต 
 - นักเรียน  จ านวน  154  คน มีจิตส านึกในความซื่อสัตย์สุจริต 

4.2 เชิงคุณภาพ 



      คณะครู บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน โรงเรียนบ้านก้างปลาได้เข้าร่วมโครงการ
สุจริต 
 
 
 

5. ขั้นตอนการด าเนินการ 

กิจกรรม วัน เดือน ปี 
1.  ประชุมครูให้ความเห็นชอบโครงการ จัดท าโครงการเพ่ืออนุมัติ 
2.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงามตามโครงการ 
3.  ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงการด าเนินงานเพื่อ
เตรียมรับการประเมิน 
4. รับการประเมินจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย
เขต 1 
5.รายงานผลการด าเนินงาน 

 กันยายน 2558 
 กันยายน 2558 
 5 มีนาคม 2559 
 
  กันยายน 2559 
 
กันยายน 2559 

5. งบประมาณ 

               งบประมาณ              บาท 

6. การประเมิน 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1.  นักเรียนได้เรียนรู้นอก
ห้องเรียนและได้ประสบการณ์ 
2. นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับอาเซียน 
3. นักเรียนมีความสุขกับการศึกษา
นอกสถานที่ 

-   แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
-    สัมภาษณ์ 
 
-   สังเกต 

- แบบประเมิน 
 
- แบบสอบถาม 
 
-การสังเกต 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ     

         1.นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการได้ไปทัศนศึกษา ณ แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 

         2.โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ร้อยละ 100  

 

    (ลงชื่อ)....................................ผู้เสนอโครงการ       (ลงชื่อ)....................................ผู้เสนอโครงการ    

           ( นางวราภรณ์  บัวชมุ )              ( นางสาวกรรณิกา ศักดิ์ศิริรัตน์)   

                    ครูโรงเรียนบ้านก้างปลา                                      ครูโรงเรียนบ้านก้างปลา                                                                                                                                                                                                                      

 



                          (ลงชื่อ)...................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                          (นายพลไชย พลเพชร)                                                                             
        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านก้างปลา 

 

 

 

 

 


