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คำอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2564 

 แผนปฏิบัติการประจำปี ประจำปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง เป็นคู่มือสำหรับ
นำไปใช้ในการปฏิบัติงานต่างๆ ของโรงเรียน เกิดจากการระดมความคิด และร่วมวางแผนของผู้มีส่วนร่ วม
เกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน ด้วยความเห็นพ้องร่วมกันกับคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง ซึ่งได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นควรใช้เป็นแผนปฏิบัติการ 
ประจำปี ปีการศึกษา 2564  จึงได้ลงนามเพ่ืออนุมัติให้ใช้เป็นแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ต่อไป 
 
 

      ( นายภาณุพันธุ์ จันทรา ) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 

   ผู้เสนอโครงการ 
 
 
 

         ( นายโยธิน     วังคีร ี) 
    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 

  ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ก 



คำนำ 
 

  การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง ได้จัดทำขึ้น
โดยการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการของโรงเรียนรวมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
จัดลำดับความสำคัญ โดยนำสภาพปัญหาในการจัดการศึกษาในปีที่ผ่านมาปรับปรุง มุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามกระบวนการปฏิรูปการเรียนรู้ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตลอดทั้ง
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ     

  แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง นี้จัดทำขึ้นด้วยความ
ร่วมมือ และการสนับสนุนของคณะทำงานอันประกอบด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะครู - 
อาจารย์  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการ จะอำนวยประโยชน์ในการบริหารงานของโรงเรียนเป็นอย่างดี 
และทำให้ภารกิจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุดต่อไป 
 

                                            
                                        โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 

                                                                 พฤษภาคม  2565 
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1 แผนปฏิบัตริาชการประจำปี ปีการศึกษา 2565 

ส่วนที่ 1 
ภาพรวมของโรงเรียน 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 
          1.1  ประวัติโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 
  โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านแก่งเกลี้ยง ตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ 
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 เดิมเป็น หมู่ที่ 7 ตำบลร่องจิก แต่ได้โอนมาขึ้นกับตำบลลาด
ค่าง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2537  
  โรงเรียนได้เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2515 โดยมีนายสังคม             
ยศสุพรหม  เป็นครูใหญ่ เกณฑ์นักเรียนได้ 37 คน ย้ายติดตามผู้ปกครองมาเรียนเพ่ิมอีก 2 คน รวม 39  
คน ใช้อาคารเรียนชั่วคราวเป็นสถานที่เรียนโดยชาวบ้านสร้างให้ 
  พ.ศ. 2516 ได้รับงบประมาณจากทางราชการ 70,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 
ป.1 ซ  ขนาด 2 ห้องเรียน     
  พ.ศ. 2518 ได้รับงบประมาณจากทางราชการ 10,000 บาท สร้างส้วม 1 หลัง 2 ที่ และ
ได้รับงบประมาณ 40,000 บาท สร้างบ้านพักครู 1 หลัง 2 ห้องนอน โดยใน ปี พ.ศ. 2515 - พ.ศ. 
2525 เปิดทำการสอนในระดับ ป.1- 4 
  พ.ศ. 2516 เปิดทำการสอนในระดับ ป.5 โดยการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนแบบปีเว้นปีตาม
โครงการ RIT 
  พ.ศ. 2524 นายสัมฤทธิ์ สุธงษา ครูใหญ่ พร้อมด้วยคณะครูได้จัดหางบประมาณมาสร้าง
เสาธงเหล็ก ราคา 5,000 บาทให้ทางโรงเรียน  
  พ.ศ. 2526  เปิดทำการสอนในระดับ ป.1- 6 
  พ.ศ. 2529  เลิกการเกณฑ์เด็กแบบปีเว้นปี 
  พ.ศ.2534 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2521  (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2533) 
  วันที่ 11 มีนาคม 2539 ดร.สุรพล  อินทวงศ์ พร้อมคณาจารย์นักศึกษา จากสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตอุเทนถวาย ได้รับบริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท เพ่ือสร้างอาคาร
เรียน “คนของแผ่นดิน” 1 หลัง จำนวน 3 ห้องเรียน ส้วม 1 หลัง 4 ที่ และเสาธง 1 ที่โดยทำพิธี มอบ
ให้ทางราชการ เมื่อวันที่ 14  สิงหาคม  พ.ศ. 2539 
  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 นางสรัญญา  แสงลับ เดินทางมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนแทนนายสุภาพ รามศิริ ที่เกษียณอายุราชการ 
  วันที่ 6 ธันวาคม 2551 ชมรมร้อยทางจำนวน 85 คน เดินทางมามอบสิ่งของให้โรงเรียน
ได้แก่ พระพุทธรูป 1 องค์ คอมพิวเตอร์ 2 ชุด โทรทัศน์ 2 เครื่อง เครื่องเล่นซีวี 2 เครื่อง เครื่องครัว 
อุปกรณ์แปรงฟัน อาบน้ำและผ้าห่มเสื้อกันหนาว ทุนอาหารกลางวัน 10,000 บาท ทุนการศึกษา 
2,000  บาท  
  พ.ศ.2551 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2544 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2551) 
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2 แผนปฏิบัตริาชการประจำปี ปีการศึกษา 2565 

  วันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2551 ค่ายอาสาโครงการสิ่งแวดล้อมดีดีจากพ่ีสู่น้อง จากชมรม
ปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 55 คน ช่วยปรับปรุงบรรยากาศการเรียนการสอน           
จัดห้องเรียน 
  วันที่ 6 มกราคม 2552 ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง จากคณะวิศวกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย จำนวน 60 คน  ช่วยทาสีโรงเรียน  ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม 
  วันที่ 20 มีนาคม 2553  ชมรมธรรมธารา  และสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 5 พัทยา 
มอบห้องน้ำโครงการธารน้ำใจ สร้างห้องน้ำให้น้องใช้  
  วันที่ 30 มกราคม 2553 บริษัท อาร์เอสพีซี จำกัด (RSPC CO.,LTD) โดยนายช่างรังสฤษดิ์ 
แสงลับ จากกรุงเพทมหานคร จัดทำผ้าป่าการศึกษาเพ่ือสร้างรั้ว และทาสีโรงเรียน จำนวน 150,700  
บาท 
  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2554 บริษัท อาร์เอสพีซี จำกัด (RSPC CO.,LTD) โดยนายช่าง
รังสฤษดิ์ แสงลับ จากกรุงเพทมหานคร จัดทำผ้าป่าการศึกษาเพ่ือยกอาคารเรียน และก่อสร้างห้อง
ประชุม “รังสฤษดิ์ แสงลับ” พร้อมค่าจ้างครูอัตราจ้างจำนวน 358,500  บาท 
  วันที่ 18 มิถุนายน 2554 ชมรมถ่ายภาพอุดรธานี มอบอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา 
ขนมและเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม จำนวน 60,000  บาท 
  วันที่  15 กรกฎาคม 2554 บริษัท YKK จำกัด มองเครื่องคอมพิวเตอร์ 9 เครื่อง 
โทรทัศน์ 1 เครื่อง เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา   
  วันที่ 14 มกราคม 2555 ชมรมโกเกียร์คลับ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง พร้อม
อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และเสื้อผ้ากันหนาว จำนวน 50,000  บาท   
  วันที่ 5 เมษายน 2555 ชาวบ้านแก่งเกลี้ยง พร้อมด้วยเครือข่าย จัดทำผ้าป่าการศึกษา 
ทำบุญและฉลองโรงเรียน จำนวน 30,490 บาท อาร์เอสพีซี จำกัด (RSPC CO.,LTD) โดยนายช่าง
รังสฤษดิ์ แสงลับ จากกรุงเพทมหานครนำผ้าป่าสนับสนุน 40,000 บาท 
  วันที่ 19 มกราคม 2558 ได้รับจัดสรรอาคารเรียน แบบ สปช.104/26 งบประมาณ 
1,934,000 บาท  
  วันที่ 19 มกราคม 2558 ได้รับจัดสรรส้วม แบบ สปช.104/26 งบประมาณ 246,000 
บาท 
  วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ได้รับจัดสรรสนามกีฬาอเนกประสงค์  (แบบกรมพลศึกษา)
งบประมาณ  159,100 บาท 
  วันที่  24 ตุลาคม 2561 ได้รับจัดสรรอาคารอเนกประสงค์  แบบ สปช. 202/26 
งบประมาณ  งบประมาณ  813,400 บาท   
  โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง ปัจจุบันมีบุคลากร  9  คน  ได้แก่ ข้าราชการครู  6  คน พ่ีเลี้ยง      
เด็กพิการ 1  คน  ธุรการโรงเรียน 1 คน นักการภารโรง จำนวน  1  คน  ดังนี้   
  1.  นายภาณุพันธุ์  จันทรา   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน 
  2. นางสันทนา  คุณนา   ตำแหน่ง  คร ูคศ.3  
  3. นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร์  ตำแหน่ง  คร ูคศ.2 
  4. นายทนงศักดิ์  ศรีบุรินทร์   ตำแหน่ง  คร ูคศ.2 
  5. นายปรีชา  นาราศ ี   ตำแหน่ง  คร ูคศ.1 
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  6. นางจิระภา  แสนมณี   ตำแหน่ง  คร ูคศ.1 
  7. นางสาวรวิวรรณ  จันทะคุณ  ตำแหน่ง  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ   
  8. นายภัทรพงษ์  พรมมาสัง      ตำแหน่ง  ธุรการโรงเรียน 
  9. นางประกาย  วังคีรี   ตำแหน่ง  นักการภารโรง 
  โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 และระดับประถมศึกษา 2 
ระดับชั้น คือระดับชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 และระดับชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 มี
นักเรียนรวมทัง้สิ้น 72 คน  
 1.2  ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง  ตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนมามีผู้มาดำรงตำแหน่ง
ผู้บริหาร ดังนี้ 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ปีที่ดำรงตำแหน่ง 
1. นายสังคม  ยศสุพรหม ม.ศ.3 พ.ศ. 2515-2519 
2. นายมูล บุตรธรรม ม.6 พ.ศ. 2519-2524 
3. นายสัมฤทธิ์   สุธงษา พ.ม. พ.ศ. 2524-2532 
4. นายประครอง  รูปสูง ค.บ. พ.ศ. 2532-2539 
5. นายมูล  บุตรธรรม ม.6 พ.ศ. 2539-2543 
6. นายกานตพงษ์  วงพระจันทร์ ค.บ. พ.ศ. 2543-2545 
7. นางรัชดา สืบผาง ค.บ. พ.ศ. 2545-2548 
8. นางภารดี  คำมา ค.ม. พ.ศ. 2548-2549 
9. นายสุภาพ รามศิริ ค.ม. พ.ศ. 2549-2551 
10. นางสรัญญา  บุดดา ศศ.ม พ.ศ. 2551-2563 
11. นายภาณุพันธุ์  จันทรา ค.ม. พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน 

 
1.3  สภาพชุมชน 
 หมู่บ้านแก่งเกลี้ยง อยู่ ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดค่าง              

ซึ่งเป็นหมู่บ้านชนบท มีความเป็นอยู่ค่อนข้างยากจน ซ่ึงอาชีพส่วนใหญ่ของราษฎรในหมูบ้านคืออาชีพ
เกษตรกรรม รองมาคือ อาชีพรับจ้าง ค้าขาย รับราชการ ตามลำดับ 

 สภาพชุมชนของโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงส่วนมากจะเป็นครอบครัวที่มีรายได้น้อย และมี
การประกอบอาชีพส่วนตัว ส่วนใหญ่มีอาชีพทำไร่ ทำสวน เด็กนักเรียนในโรงเรียนส่วนมากเป็นเด็กที่
ขาดความอบอุ่น เนื่องจากครอบครัวที่แตกแยก ผู้ปกครองย้ายถิ่นไปทำงานที่เมืองใหญ่ ทิ้งลูกหลาน
อยู่กับ ปู่ ย่า ตา ยาย จึงเป็นสังคมผู้สูงอายุที่ต้องดูแลลูกหลาน 

1.4  ลักษณะภูมิประเทศ  
 ลักษณะภูมิประเทศของหมู่บ้านแก่งเกลี้ยง โดยทั่วไปเป็นภูเขา มีลำน้ำสานไหลผ่าน 

โรงเรียนตั้งอยู่ติดหมู่บ้าน  พ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ประกอบการเกษตร ได้แก่ ทำไร่ ทำสวน โดยมีลำห้วยน้ำ
สานเป็นแหล่งน้ำที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตของชาวเกษตรกร 
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1.5  การคมนาคม 
 การคมนาคมที่โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงสะดวกสบาย บนเส้นทางถนนสาย แก่งไฮ-ห้วย

ต้ิว  เป็นถนนที่ลาดยางตลอดสาย สามารถใช้สัญจรไปมาเพ่ือติดต่อกับภายนอก ที่เชื่อมระหว่างอำเภอ
ภูเรือ  ระยะทางจากโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงถึงตัวอำเภอภูเรือ มีระยะทาง 10  กิโลเมตร  

1.6 ประชากร  สังคมและวัฒนธรรม 
 1.6.1  ประชากร 
   หมู่บ้านแก่งเกลี้ยง  มีประชากรทั้งสิ้น 378  คน   
 1.6.2  สังคมและวัฒนธรรม 
   ประชากรส่วนใหญ่ของชุมชนบ้านแก่งเกลี้ยงเป็นคนในพ้ืนที่ท้องถิ่นนี้มีบางส่วน

ที่แต่งงานแล้วเข้ามาอยู่ในหมู่บ้าน แต่ไม่ค่อยจะมีความแตกต่างด้านวัฒนธรรมมากนัก  สังคมความ
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันฉันพ่ีน้อง ไม่ค่อยมีปัญหาข้อขัดแย้งกัน ประชากรวัยหนุ่มสาว ส่วน
ใหญ่อพยพเข้าไปทำงานในกรุงเทพและเรียนในเมืองใหญ่ หรือในตัวเมือง เด็กและนักเรียนบางส่วนถูก
ทอดทิ้งให้อยู่กันตามลำพังในบางโอกาส ก่อให้เกิดปัญหาเด็กขาดความอบอุ่นและขาดการดูแลเอาใจ
ใส่  วัฒนธรรมของท้องถิ่นโดยทั่วไปแล้วเป็นวัฒนธรรมของอีสานโดยแท้ นับถือศาสนาพุทธ อาศัยวัด
เป็นที่พ่ึงทางใจ 

 1.6.3  เศรษฐกิจ 
   ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ได้แก่ การทำสวน ทำไร่ปลูก

พืชระยะสั้น เช่น ข้าวโพด ถั่วลิสง ถั่วดำ และปลูกผลไม้บางส่วน นอกนั้นมีการรับจ้างทั่วไปเพ่ือยังชีพ 
อีกด้วย                   
      
                                       ปรัชญาของโรงเรียน 
 

 

ปญญา โลกสมิง ปชโชโต (ปญัญา คือแสงสว่างส่องโลก) 
 

คำขวัญของโรงเรียน 
 

“คุณธรรมดี  มีความรู้  สู่มาตรฐาน  ประสานกายใจ  มุ่งเรียนนำไปใช้” 
 
 

สีประจำโรงเรียน 
 

 
 

1.7 ประชากร  สังคมและวัฒนธรรม 
 ประชากร หมู่บ้านแก่งเกลี้ยง  มีประชากรทั้งสิ้น 378  คน   
 
 
 
 

แสด  -  ขาว 
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1.8 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
 วิสัยทัศน์ 
 ภายในปี 2566 โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บูรณาการหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพ บริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของทุก
ฝ่าย 

1.9 พันธกิจ 
 1.9.1 เรียนรู้มุ่งให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
 1.9.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีความภาคภูมิในศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
 1.9.3 บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือพัฒนทักษะชีวิตของผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพ 
 1.9.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีในทางที่ถูกต้องเหมาะสม และการ

รู้เท่าทันสื่อ 
 1.9.5 ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 1.9.6 จัดการศึกษาภายใต้ความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
1.10 เป้าหมาย 
 มุ่งเน้นการจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนเกิดความรักชาติ ศาสน์ 

กษัตริย์ รู้บทบาทหน้าที่ของตน บุคลากรทางการศึกษาเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน  ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.11 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 รักษ์วิถีไทย ใช้ชีวิตพอเพียง 
1.12 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

        โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิทัศน์สะอาด  บรรยากาศร่มรื่น 
 
2. ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
 2.1  จำนวนห้องเรียนและนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (ข้อมูลณวันที่ 13 พฤษภาคม 2565)  
 

ชั้นเรียน 
จำนวนนักเรียน 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 2  3 3  
อนุบาล 3 5 2 7  

รวมชั้นอนุบาล 5 5 10  
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 3 6 9  
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 4 4 8  
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 6 3 9  
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 9 3 12  
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 3 7 13  
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 2 8 10  
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ชั้นเรียน จำนวนนักเรียน 
หมายเหตุ 

ชาย หญิง รวม 
รวมชั้นประถมศึกษา 27 31 61  
รวมนักเรียนทั้งสิ้น 32 36 71  

 
 2.2 อัตรากำลังบุคลากร ข้าราชการครู โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 
 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง อันดับ วุฒ/ิวิชาเอก 
1 นายภาณุพันธุ์  จันทรา ผู้อำนวยการ

โรงเรียน 
คศ.3 กศ.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา 

ค.ม. การบริหารการศึกษา 

2 นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร์ คร ู คศ.2 คบ.การประถมศึกษา 

กศ.ม.การบริหารการศึกษา 
3 นายทนงศักดิ์  ศรีบุรินทร์ คร ู คศ.2 คบ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 
4 นางจิระภา  แสนมณ ี คร ู คศ.1 คบ.คณิตศาสตร ์
5 นายปรีชา  นาราศรี คร ู คศ.1 คบ.วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 

 

 2.3 อัตรากำลังบุคลากร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 
 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง อันดับ วุฒ/ิวิชาเอก 
1 นางสาววริศรา  วังคีรี ครู อัตราจ้าง - ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 

 
 

 2.4 อัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุนการสอน โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 
 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง อันดับ วุฒ/ิวิชาเอก 
1 นางสาวรวิวรรณ  จันทะคุณ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ - คบ.วิทยาศาสตร์ 
2 นายภัทรพงษ์  พรมมาสัง ธุรการโรงเรียน - คบ.คณิตศาสตร์ 
3 นางประกาย  วังคีรี นักการภารโรง - ป.6 

 

 2.4  อาคารเรียนและอาคารประกอบ 
 

ประเภทอาคาร จำนวนหลัง จำนวนห้อง 
1. อาคารเรียนถาวร 

อาคาร ป.1 ซ  
อาคาร สปช. 104/26 

2 
1 
1 

5 
2 
3 

2. อาคารอเนกประสงค์ 
อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 
อาคารคนของแผ่นดิน 
อาคารเรียนอนุบาล 

3 
1 
1 
1 

5 
1 
3 
1 
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ประเภทอาคาร จำนวนหลัง จำนวนห้อง 
3. ห้องเก็บของ (แบบบริจาค) 1 1 
4. โรงอาหาร (แบบบริจาค) 1 1 
5. ส้วม 

แบบบริจาค (โรงอาหาร) 
แบบบริจาค (อาคารคนของแผ่นดิน) 
แบบดัดแปลงจากถังน้ำ ฝ 33 
แบบ สปช.206/45 

4 
1 
1 
1 
1 

13 
2 
2 
5 
4 

6. อาคารหกเหลี่ยม 1 1 
7. สนามกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา) 1 แห่ง 1 

 
3.  ปัญหาและอุปสรรคของโรงเรียน 
 เนื่องจากโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลลาดค่าง  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยู่ห่างจากตัวอำเภอภูเรือเพียง 10 กิโลเมตร ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนขนาดใหญ่
และมีชื่อเสียง ปัญหาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ที่กำลังประสบอยู่ในขณะนี้ คือ 
 3.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้น้อยไม่เพียงพอในการจัดการศึกษาสืบเนื่องมาจาก
จำนวนนักเรียนน้อย  
 3.2 จำนวนบุคลากรที่ทำการสอนไม่เพียงพอ โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอน 8 ห้องเรียน 
ในปัจจุบันมีบุคลากรที่ทำการสอน 5 คน ทำให้ครูไม่ครบชั้นเรียน 
 3.3 ชุมชนรอบๆ โรงเรียนมีสภาพทางครอบครัวที่ ยากจนผู้ปกครองนักเรียน ไม่ให้
ความสำคัญกับการศึกษาเท่าที่ควร เนื่องจากสภาพความเป็นอยู่ไม่ดี ต้องหาเช้ากินค่ำ ส่วนใหญ่มี
อาชีพรับจ้าง ไปทำงานต่างจังหวัดและขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ทิ้งลูกหลานไว้กับตายาย ผู้สูงอายุที่
บ้าน เด็กนักเรียนจึงขาดความเอาใจใส่ในการเรียน ขาดแรงจูงใจและชื่นชมต่อการเรียนรู้   
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4.  แผนภูมิการบริหารโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• งานหลักสูตรและการสอน 
• งานนเิทศการศึกษาและการ

พัฒนาคุณภาพการสอน 
• งานกิจการและกจิกรรม

นักเรียน 
• งานสื่อ ห้องสมุดและเทคโนโลยี

การศึกษา 
• งานวัดผลประเมินผลและ

มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน 

• งานการพัฒนาวิชาชีพครู 
• งานการศึกษานอกระบบ 

การศึกษาตามอัธยาศัยและ
บริการทางวิชาการของโรงเรียน 

• งานวิชาการกับชุมชนและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

• งานนโยบายและแผน 
• งานการงบประมาณ 
• งานจัดหารายได้และกองทุน

โรงเรียน 
• งานการพัสด ุ
• งานการบริหารทรัพย์สินและ

ผลประโยชน์  

• งานการวางแผนกำลังคน/สรร
หา/คัดเลือก 

• งานการบรรจ/ุแต่งตัง้/และ
ระบบทะเบยีนบุคคล 

• งานการประเมิน-การพัฒนา
บุคคลและงานวินัย 

• งานสวัสดิการและกองทุน
บุคลากร 

• งานธุรการและสารบรรณ 
• งานเลขานุการกิจกรรมการ

สถานศึกษา 
• งานการเงินและการบัญชี 
• งานพัสดุและการจดัจ้าง 

บริการ 
• งานพัสดุและการจดัจ้าง 
• งานอาคารสถานท่ีการพัฒนา

พื้นที่และสิ่งแวดล้อม 
• งานรักษาความปลอดภัย 
• กลุ่มงานบริการอนามัยและ

โภชนาการ 
• งานระบบการตรวจสอบ

ผลงานและการเงิน  
• กลุ่มงานชุมชนสัมพันธ์ 
                

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
นายภาณุพันธุ์  จันทรา 

บริหารงานวิชาการ 
• นางสาวโอพัตตรา ศรีบรุินทร ์
• นางจิระภา  แสงมณ ี
• นางสาวรวิวรรณ จันทะคณุ 
• นายภัทรพงษ์  พรมมาสัง 

 

บริหารงานงบประมาณ 
• นางสันทนา  คุณนา 
• นายปรีชา นาราศ ี
• นางจิระภา  แสนมณ ี
• นายภัทรพงษ์  พรมมาสัง 

 
 

บริหารงานบุคคล 
•  นายภาณุพันธุ์ จันทรา 
• นางสาวโอพัตตรา ศรีบรุินทร ์
• นายภัทรพงษ์ พรมมาสัง 

 
 

บริหารงานทั่วไป 
• นายทนงศักดิ์  ศรีบุรินทร ์
• นายปรีชา นาราศร ี
• นายภัทรพงษ์  พรมมาสัง 
• นางประกาย  วังคีร ี
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ส่วนที่ 2 
 ทิศทางของสถานศึกษา 

ภารกิจและสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2565 
 
1.  ภารกิจ 
 โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่จัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนในเขตบรกิารบ้านแก่ง
เกลี้ยงและนอกเขตที่ส่งมาเรียนในโรงเรียนนี้ มีภารกิจหลักดังนี้ 

1.1 จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ให้แก่เด็กที่มีอายุ 4 – 5 ปีเพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการเข้าเรียนชั้นประถมศึกษา   
 1.2 จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ให้แก่เด็กที่มีอายุในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับตาม
พระราช บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติการประถมศึกษา 2545 
 1.3 การปฏิบัติภารกิจหลักของโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง ดำเนินการโดยกำหนด นโยบาย 
แผนสนับสนุนทรัพยากร ปฏิบัติการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผล เพ่ือให้โรงเรียนได้ดำเนินจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2.  เป้าหมายหลักในการพัฒนาของโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง ในปีการศึกษา 2565 
 2.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งปฏิรูปกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ปรับปรุงบทบาทของครู   
 2.2 พัฒนานักเรียน โรงเรียนจะจัดการศึกษาโดยถือผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนมีอุปนิสัย
พอเพียงสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน อ่านออกเขียนได้ ให้เป็นผู้มีความเข้มแข็งเชิง
จริยธรรม เป็นคนดี มีคุณธรรม มีสุขภาพที่แข็งแรง มีบุคลิกภาพประชาธิปไตยในอนาคต   
 2.3 พัฒนาบุคลากร โรงเรียนมุ่งพัฒนาและส่งเสริมให้คณะครูทุกคนได้พัฒนาความรู้
ความสามารถ ทันต่อเหตุการณ์ มีสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาประยุกต์
กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองเข้าสู่ “ครูมืออาชีพ”   
 2.4 พัฒนาอาคารสถานที่ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้สวยงาม น่าอยู่ น่าเรียน     
มีความร่มรื่น และเอ้ือประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 2.5 ดำเนินการให้ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เปิดโอกาส
ให้ผู้ปกครองนักเรียนชุมชน เขา้มามีบทบาทในรูปคณะกรรมการต่างๆ ของโรงเรียน ร่วมให้คำปรึกษา 
ร่วมตัดสินใจ ช่วยสอดส่องดูแลและวางแผนในการพัฒนาโรงเรียน 
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3.  เป้าหมายด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2565 
 

กลุ่มประสบการณ์ / วิชา เป้าหมาย ร้อยละ 
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ 
การงานอาชีพ 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

80 
75 
75 
80 
85 
85 
85 
75 

เฉลี่ยทุกกลุ่มประสบการณ์ 80 
 
4.  งบประมาณ 

งบเงินอุดหนุน 
 

5.  สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2564 
 5.1 สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม  
  จากการดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง ในปีการศึกษา 2564  สรุป
ได้ ดังนี้ 
  5.1.1  การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สามารถเกณฑ์เด็กเข้าเรียนได้ 
100 % 
  5.1.2 ด้านการปฏิรูปการเรียนรู้   
   ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยความ
ร่วมมือของคณะครูในโรงเรียน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ส่งเสริมให้
ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
สร้างความเข้มแข็งมีประสิทธิภาพให้กับโรงเรียน ภายใต้กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการเพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 
  5.1.3 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
   จากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ  ช่วงปีการศึกษา 2564  พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่
มีความรู้เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้(พ้ืนฐาน) คิดเป็นร้อยละ 86.85  สูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนตั้งไว้ 
คือ ร้อยละ 80     
   ในด้านทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน  พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ ผ่านคิดเป็นร้อยละ 92.60  สูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนตั้งไว้ ร้อยละ 80  คิดเป็น
ร้อยละ 92.60 ของทั้งหมด   
   ในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 83.08  สูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนตั้งไว้ ร้อยละ 80   
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  5.1.4 ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
   ในด้านการพัฒนาหลักสูตร ได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เลย เขต 3 จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โดยเชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   ในด้านการจัดการเรียนรู้ได้ดำเนินการรวมชั้นเรียนและจัดการเรียนการสอนโดย  
บูรณาการระหว่างเนื้อหาวิชาเข้าด้วยกันภายใต้กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการเพ่ือเสริมสร้าง
คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง โดยจัดทำแผนการเรียนรู้เพ่ือบ่มเพาะอุปนิสัยพอเพียง และนำลงสู่การ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการ Active Learning  ทำให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ใน
ระดับ ดีมาก 
   ในด้านการวัดและประเมินผล  ได้ดำเนินการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
โดยวัดผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน เพ่ือให้ทราบการพัฒนาของนักเรียนทุกระยะ 
  5.1.5 ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ทรัพยากรและบุคลากร 
   จากการดำเนินการโครงการทำให้บุคลากรของโรงเรียนได้รับการพัฒนาตาม
เป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดไว้ อย่างน้อยคนละ 2  ครั้ง  
  5.1.6 ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน 
   จากการดำเนินโครงการต่างๆ ทำให้โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง
นักเรียนและชุมชนเป็นอย่างดี  ในด้านแรงงานในการซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาภูมิทัศน์  
สภาพแวดล้อมและห้องเรียน รวมถึงการช่วยดูแลทรัพย์สินของราชการ 
   ในด้านความร่วมมือในการพัฒนานักเรียนผู้ปกครองได้ให้ความร่วมมือในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมกันพัฒนานักเรียนเป็นอย่างดี 
  5.1.7 ด้านการดำเนินงานตามนโยบาย / โครงการพิเศษ 
   จากการดำเนินโครงการการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวง
รัชกาลที่ 10 ลงสู่การปฏิบัติ  โครงการด้านการป้องกันปัญหาสารเสพติด โครงการสถานศึกษา
ปลอดภัย  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนประชารัฐ  โรงเรียนวิถีพุทธ  และโรงเรียน
สุจริต ได้ดำเนินการโดยร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน ทำให้นักเรียนมีคุณลักษณะ 4 ด้านตามพระ
บรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นักเรียนปลอดจากการเกี่ยวข้องกับสารเสพติด 100  
เปอร์เซ็นต์ โรงเรียนได้รับการยอมรับ เชื่อมั่น และศรัทธาจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ได้รับรางวัล
จำนวนมาก 
 5.2 ผลสำเร็จที่เป็นจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
  จุดเด่น 
  ในการดำเนินการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2564 จุดเด่นของโรงเรียนที่ควรได้รับการ
ดำรงไว้ คือคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ของนักเรียน โดยส่วนใหญ่นักเรียนผ่านการประเมินด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 98  ซึ่งเป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครองและ
ชุมชน ตลอดจนผู้พบเห็น 
  จุดที่ควรได้รับการพัฒนา 
  โรงเรียนมีจุดที่ควรได้รับการพัฒนาในหลายด้าน สืบเนื่องมาจากการขาดแคลนบุคลากร
เป็นสำคัญจึงมีจุดที่ควรได้รับการพัฒนาดังนี้ 
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  1.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่มีครูไม่ครบชั้นเรียนก่อให้เกิดปัญหาในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  แต่หากครูผู้สอนสามารถวางแผนจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงได้จะทำให้การจัดการกระบวนการเรียนรู้ทำได้ดีขึ้น 
  2.  การพัฒนาบุคลากรในเรื่องเทคนิคการสอน เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็กไม่
สามารถดำเนินการพัฒนาบุคลากรได้เองประกอบกับมีข้อจำกัดในการส่งบุคลากรไปพัฒนา ทั้งในด้าน
งบประมาณและเวลาที่จะไปอบรมเนื่องจากต้องทิ้งห้องเรียนที่มีครูไม่ครบชั้นเรียนอยู่แล้ว 
  3.  สื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนมีข้อจำกัดและมีจำนวนน้อย  ยังไม่เพียงพอ ต่อการ
จัดการเรียนรู้ ต้องสร้างเพ่ิมเติมให้หลากหลาย รวมทั้งครูบางส่วนไม่ชอบใช้สื่อประกอบในการสอน 
ต้องสร้างความตระหนักให้ครูผู้สอนใช้สื่อการเรียนการสอน 
 5.3  แผนงานและโครงการ 
  แผนการดำเนินการพัฒนาโรงเรียน โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงได้จัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปี  ปีการศึกษา 2565 โดยกำหนดโครงการต่างๆ เพ่ือจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน จำนวน 
28 โครงการ ดังนี้ 
 

การบริหารวิชาการ 
แนวคิด      
 งานวิชาการเป็นงานหลัก หรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มุ่งให้กระจายอำนาจในการบริหาร
จัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาดำเนินการได้โดยอิสระ 
คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น  และการมีส่วน
ร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหาร
และการจัดการสามารถ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล 
รวมทั้งการวัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น  ได้อย่างมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ 

โครงการ : การบริหารงานวิชาการ  มีจำนวน 10 โครงการ 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ 
1 การพัฒนาการจัดการศึกษา

ปฐมวัย 
นางสาววริศรา  วังคีรี 17 พ.ค.65–10 เม.ย.66 

2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา 
PBL และ PLC 

นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร์ 
 

17 พ.ค.65–10 เม.ย.66 
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ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ 
3 การส่งเสริมความเป็นเลิศทาง

วิชาการ 
นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร์ 
 

17 พ.ค.65–10 เม.ย.66 

4 แก้ปัญหาการออกไม่ออก 
เขียนไม่ได้ 

นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร์ 
 

17 พ.ค.65–10 เม.ย.66 

5 การฝึกทักษะการงานอาชีพ นางจริะภา  แสนมณี 17 พ.ค.65–10 เม.ย.66 

6 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  

นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร์ 
นางจิระภา  แสนมณี 
นางวริศรา  วังคีรี 

17 พ.ค.65–10 เม.ย.66 

7 การผลิตสื่อการเรียนการสอน
และนวัตกรรมทางการศึกษา 

นายปรีชา  นาราศร ี
นายภัทรพงษ์  พรมมาสัง 

17 พ.ค.65–10 เม.ย.66 

8 การนิเทศภายในสถานศึกษา 
 

นายภาณุพันธุ์  จันทรา 
นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร์ 
นางสันทนา  คุณนา 

17 พ.ค.65–10 เม.ย.66 

9 พัฒนาระบบการประกัน
ภายในสถานศึกษา 

นายภาณพันธุ์  จันทรา 
นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร์ 
นางจิระภา  แสนมณ ี

17 พ.ค.65–10 เม.ย.66 

10 ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมสำหรับนักเรียนด้วย
กิจกรรมจิตศึกษา 

นายภาณุพันธุ์  จันทรา 
นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร์ 
นางสาวจิระภา  แสนมณี 

17 พ.ค.65–10 เม.ย.66 

 

 
การบริหารงานงบประมาณ 

แนวคิด    
 การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการมี
ความคล่องตัว โปร่งใส  ตรวจสอบได้  ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จาก
บริการมาใช้บริการจัดการเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา  ส่งผลให้เกิดคุณภาพท่ีดีขึ้นต่อผู้เรียน 

โครงการ : การบริหารงานงบประมาณ  มีจำนวน 1 โครงการ 

ที ่ ชือ่โครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ 
1 พัฒนาปรับปรุงระบบงาน

การเงินและพัสดุ 
นางสันทนา  คุณนา 
นายปรีชา  นาราศ ี
นางจิระภา  แสนมณี 

17 พ.ค.65–10 เม.ย.66 
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การบริหารงานบุคลากร 
แนวคิด    
 การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจสำคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความ
คล่องตัว  อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้รับการพัฒนามีความรู้ ความสามารถ  มีขวัญกำลังใจ ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติมี
ความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
โครงการ : การบริหารงานบุคลากร มีจำนวน 1 โครงการ 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ 
1 พัฒนาครูและบุคลากรใน

สถานศึกษาและ
คณะกรรมการ 
สถานศึกษา 

นายภาณุพันธุ์  จันทรา 
นางสันทนา  คุณนา 

17 พ.ค.65–10 เม.ย.66 

 

การบริหารงานทั่วไป 
แนวคิด 
 เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร ให้บริการบริหารงานอื่นๆ บรรลุผลตาม
มาตรฐาน  คุณภาพและเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสานส่งเสริมสนับสนุนและ
การอำนวยการ  ความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมในการการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ตามหลักการบริหารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักโดยเน้นความโปร่งใสความ
รับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีส่วนรวมของบุคคล ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การ
จัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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โครงการ : การบริหารงานทั่วไป  มีจำนวน 5 โครงการ 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ 
1 ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้

ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง ด้าน
การศึกษา เพ่ือการพฒันา
ทีย่ั่งยืน 

นายภาณุพันธุ์  จันทรา 
นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร์ 
นายทนงศักดิ์  ศรบีุรินทร์ 
นายปรีชา  นาราศรี 

17 พ.ค.65–10 เม.ย.66 

2 ปรับปรุง พัฒนา
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน 

นายทนงศักดิ์  ศรีบุรินทร์ 
 

17 พ.ค.65–10 เม.ย.66 

3 วันสำคัญและส่งเสริม
ประเพณีท้องถิ่น 

นางสาวรวิรรณ จันทะคุณ 
 

17 พ.ค.65–10 เม.ย.66 

4 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ นางจิระภา  แสนมณี 
นางสาวรวิวรรณ จันทะคุณ 

17 พ.ค.65–10 เม.ย.66 

5 ปรับปรุง พัฒนา วงดนตรี
โปงลาง สืบสานวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร์ 
 

17 พ.ค.65–10 เม.ย.66 

6 ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร์ 
นางจิระภา  แสนมณี 

17 พ.ค.65–10 เม.ย.66 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

การบริหารงานตามนโยบายและโครงการพิเศษ 
แนวคิด 
    เป็นงานที่ตอบสนองนโยบายของหน่วยงาน เพ่ือพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ให้เป็นกลไกในการสร้างคนให้เป็นบุคคล แห่งการเรียนรู้ สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  เพ่ือให้ปวงชนชาวไทยมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี   สามารถอยู่อย่างไทยในสังคมโลกอย่างเป็นสุข  รวมทั้ งก่อให้ เกิดการพัฒนาชุมชนและ
ประเทศชาติให้ก้าวหน้า มั่นคง สมดุล และยั่งยืน โดยให้ผู้ผ่านการศึกษามีความรู้ความสามารถ  และ
คุณลักษณะสำคัญดังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของคนไทยที่กำหนดไว้ 
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โครงการ : การบริหารงานตามนโยบาย มีจำนวน 4 โครงการ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ 
1 การจัดการศึกษาเรียนฟรี     

15 ปี อย่างมีคุณภาพ  
นางสันทนา  คุณนา 
 

17 พ.ค.65–10 เม.ย.66 

2 อาหารกลางวัน นางจิระภา  แสนมณี 
นายภัทรพงษ์  พรมมาสัง 

17 พ.ค.65–10 เม.ย.66 

3 อาหารเสริม (นม) นางสันทนา  คุณนา 17 พ.ค.65–10 เม.ย.66 

4 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจนและยากจนพิเศษ 

นางสันทนา  คุณนา 
นายภัทรพงษ์  พรมมาสัง 

17 พ.ค.65–10 เม.ย.66 

 

 
โครงการ : โครงการพิเศษ  มีจำนวน 7 โครงการ                                                        

 

 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ 
1 น้อมนำพระบรมราโชบาย

ด้านการศึกษา ในหลวง
รัชกาลที ่10  ลงสู่การ
ปฏิบัติ  

นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร์ 
 

17 พ.ค.65–10 เม.ย.66 

2 โรงเรียนคุณภาพประจำ
ตำบล 

นายปรีชา  นาราศร ี
นายภัทรพงษ์  พรมมาสัง 

17 พ.ค.65–10 เม.ย.66 

3 โรงเรียนประชารัฐ นางจิระภา  แสนมณี 17 พ.ค.65–10 เม.ย.66 
4 โรงเรียนวิถีพุทธ นายทนงศักดิ์  ศรบีุรินทร์ 

 
17 พ.ค.65–10 เม.ย.66 

5 โรงเรียนสุจริต นางจิระภา  แสงมณี 17 พ.ค.65–10 เม.ย.66 
6 สถานศึกษาปลอดภัย นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร์ 

 
17 พ.ค.65–10 เม.ย.66 

7 สถานศึกษาสีขาวปลอดยา
เสพติดและอบายมุข 

นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร์ 17 พ.ค.65–10 เม.ย.66 
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ส่วนที่ 3  
รายละเอียดโครงการ และงบประมาณ  

 
แหล่งที่มาของงบประมาณ คำนวณจากข้อมูลนักเรียน  
1.  เงินอุดหนุนทั่วไป 

 

 
ระดับชั้น 

จำนวนนักเรียน  
รายหัว/คน/ปี  ปีการศึกษา 1/2565 

ก่อนประถม 13 1,700 

ประถมศึกษา 61 1,900 
 
 
 

2.  เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปี  
ระดับชั้น รายการ 

ค่าอุปกรณ์การเรยีน 
รายการ 

ค่าเครื่องแบบนักเรยีน 
รายการ 

ค่าหนังสือเรียน 
รายการ 

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
อนุบาล 200 

(ภาคเรียนละ 100) 
300 200 430 

(ภาคเรียนละ 215) 
ประถมศึกษาปีที่ 1 390 

(ภาคเรียนละ 195) 
360 656 480 

(ภาคเรียนละ 240) 
ประถมศกึษาปีที่ 2 390 

(ภาคเรียนละ 195) 
360 650 480 

(ภาคเรียนละ 240) 
ประถมศึกษาปีที่ 3 390 

(ภาคเรียนละ 195) 
360 653 480 

(ภาคเรียนละ 240) 
ประถมศึกษาปีที่ 4 390 

(ภาคเรียนละ 195) 
360 707 480 

(ภาคเรียนละ 240) 
ประถมศึกษาปีที่ 5 390 

(ภาคเรียนละ 195) 
360 846 480 

(ภาคเรียนละ 240) 
ประถมศึกษาปีที่ 6 390 

(ภาคเรียนละ 195) 
360 859 480 

(ภาคเรียนละ 240) 
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3.  งบประมาณที่คาดว่าจะได้รับ ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ งบประมาณ 
จำนวนเงิน 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รวม 70 % 30 % 70 % 30 % 

    คาดว่าจะได้รบัจัดสรร 
 ยอดยกมา 58,474.79.- 
 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว 44,497.86.- 
 เงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาฯ 13,890.- 
1 โครงการเรียนฟรี 15 ปี  

ค่าจัดการเรียนการสอน 28,100 ค้างจัดสรร 28,100 56,200.- 
ค่าหนังสือเรียน 33,643  - -  
ค่าอุปกรณ์การเรียน 8,975     
ค่าเครื่องแบบนักเรียน 16,800  - -  
ค่ากิจกรรมพัฒนาฯ 11,230     

2 โครงการอาหาร
กลางวัน 

155,400.- 155,400.- 310,800.- 

 

 
แผนการใช้งบประมาณ 

โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง รายการงบประจำ/รายการงบโครงการ 
ปีการศึกษา 2565 

รายการ :  งบประจำ 
 

ที ่ รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 ค่าสาธารณูปโภค 

 

- ค่าไฟฟ้า 
- ค่าโทรศัพท์ 

 
 

10,000.- 
- 

 

2 ค่าวัสดุสำนักงาน 
- กระดาษ A4 / อุปกรณ์งานสารบรรณ 

 
15,000.- 

 

3 ค่าจ้างบุคลากร 
- ค่าจ้างบุคลากรจากเงินงบประมาณ 

 
ช่วงที่ 1 พ.ค.-ก.ย. 
ช่วงที่ 2 พ.ย.-มี.ค. 

 
15,000.- 
15,000.- 

           รวมงบประมาณ 55,000.-  
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รายการ :  งบโครงการ   
 

ที ่ งานโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ  42,000.-  
1 การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 3,000.- นางสาววริศรา  วังคีรี 
2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วย

นวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC 
28,000.- นายภาณพัุนธุ์  จันทรา 

นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร์ 
3 การส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 1,000.- นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร์ 
4 แก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 2,000.- นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร์ 
5 การฝึกทักษะการงานอาชีพ 2,000.- นางจิระภา  แสนมณี 
6 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา  
1,000.- นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร์ 

นางจิระภา  แสนมณี 
นางสาววริศรา  วังคีรี 

7 การผลิตสื่อการเรียนการสอนและ
นวัตกรรมทางการศึกษา 

*10,000.- นายปรีชา นาราศรี 
นายภัทรพงศ ์ พรมมาสัง 

8 การนเิทศภายในสถานศึกษา 500.- นายภาณุพันธุ์  จันทรา 
นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร์ 
นางสันทนา คุณนา 

9 พัฒนาระบบการประกันภายใน
สถานศึกษา 

500.- นายภาณพันธุ์  จันทรา 
นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร์ 
นางจิระภา  แสนมณี 

10 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับ
นักเรียนด้วยกิจกรรมจิตศึกษา 

4,000.- นายภาณพัุนธุ์  จันทรา 
นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร์ 
นางสาวจิระภา  แสนมณี 

กลุ่มบริหารงบประมาณ  3,000.-  
1 พัฒนา ปรับปรุงระบบงานการเงิน  

และพัสดุ 
3,000.- นางสันทนา  คุณนา 

นายปรีชา  นาราศี 
นางจิระภา  แสนมณี 

กลุ่มบริหารงานบุคคล  5,000.-  
1 พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาและ

คณะกรรมการสถานศึกษา 
5,000.- นายภาณุพันธุ์  จันทรา 

นางสันทนา  คุณนา 
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ที ่ งานโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 10,000.-  
1 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา 
*30,000.- นายภาณุพันธุ์  จันทรา 

นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร์ 
นายทนงศักดิ ์ ศรีบุรินทร์ 
นายปรีชา  นาราศรี 

2 ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียน 

9,000.- นายทนงศักดิ์  ศรีบุรินทร์ 
 

3 วันสำคัญและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น - นางสาวรวิวรรณ  จันทะคุณ 
4 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ - นางจิระภา  แสนมณี 

นางสาวรวิวรรณ จันทะคุณ 
5 ปรับปรุง พัฒนา วงดนตรีโปงลาง     

สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น 
- นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร์ 

6 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1,000.- นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร์ 
นางจิระภา  แสนมณี 

 รวมงบประมาณที่ใช้ในโครงการ 
(งบอุดหนุนรายหัว) 

10,000.-  

 
รายการ : งบโครงการบริหารงานตามนโยบายประจำปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ งานโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 การจัดการศึกษาเรียนฟรี 15 ปี อย่าง

มีคุณภาพ  
- นางสันทนา  คุณนา 

 
2 อาหารกลางวัน - นางจิระภา  แสนมณี 

นายภัทรพงศ ์ พรมมาสัง 
3 อาหารเสริม(นม) งบประมาณจาก 

อบต.ลาดค่าง 
- นางสันทนา  คุณนา 

 
4 ปัจจยัพืน้ฐานนักเรียนยากจนและ

ยากจนพิเศษ 
- นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร์ 

นายภัทรพงศ ์ พรมมาสัง 
รวมงบประมาณ - - 
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รายการ : งบโครงการพิเศษประจำปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ งานโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 การน้อมนำพระบรมราโชบายด้าน

การศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 ลงสู่การ
ปฏิบัต ิ

- นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร์ 
 

2 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล - นายปรีชา  นาราศรี 
นายภัทรพงศ์  พรมมาสัง 

3 โรงเรียนประชารัฐ - นางสันทนา  คุณนา 
 

4 โรงเรียนวิถีพุทธ - นายทนงศักดิ์   ศรีบุรินทร์ 
 

5 โรงเรียนสุจริต - นางจิระภา  แสนมณี 
6 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ

อบายมุข 
- นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร์ 

นางสันทนา  คุณนา 
นายทนงศักดิ์   ศรีบุรินทร์ 

7 สถานศึกษาปลอดภัย - นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร์ 
8 โรงเรียนคุณธรรม - นางสันทนา  คุณนา 

นางสาวรวิวรรณ  จันทะคุณ 
รวมงบประมาณ - - 
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การบริหารงานวชิาการ 
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โครงการ  พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 
แผนงาน   จัดการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน 
กลุ่มงาน   บริหารงานวิชาการ 
สนองผลผลิตหลักท่ี 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร์   
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา 2565 
กลยุทธ์ที่   1, 3     มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยที่  1,2,3,   

………………………….…………………… 
1.  หลกัการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาเป็นการพัฒนามนุษย์ให้เป็นผู้มีความรู้การศึกษาช่วยทำให้มนุษย์เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์  เพราะการศึกษาช่วยขัดเกลาและเพาะบ่มนิสัยของมนุษย์การศึกษาในระดับปฐมวัยเป็น
การปูพ้ืนฐานของเด็กท่ีมุ่งส่งเสริมพัฒนาการนักเรียนทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม 
และสติปัญญา เน้นการปลูกฝังด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพราะถ้าปลูกฝังตั้งแต่เด็กก็จะสามารถ
ส่งเสริมต่อไปในภายหน้า ซึ่งเด็กก็จะเจริญ เติบโตเป็นอนาคตของชาติต่อไป ซึ่งจะเห็นว่าการพัฒนา
เด็ก ระดับคุณภาพอนุบาลศึกษาถือเป็นส่วนสำคัญประการหนึ่งของการพัฒนาประเทศชาติ ทั้งนี้
เนื่องจากเด็กในวัยดังกล่าวเป็นวัยซ่ึงมีการพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง สำนักงาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงมีนโยบายส่งเสริมให้มีการเตรียมความพร้อมเด็กทั้งในด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาในการดำเนินการ 
 โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง เห็นความสำคัญต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจึงถือเป็น
ภารกิจหลักสำคัญในการจัดการศึกษาและเป็นการเตรียมความพร้อมเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาการ
เรียนการรู้ในระดับสูงต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนระดับชั้นปฐมวัยในโรงเรียนบ้านแกง่เกลี้ยง 
2.  จัดหาจัดซื้อวัสดุ สื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 
3.  เพ่ือจัดหาเครื่องเขียนแบบเรียนให้กับนักเรียนปฐมวัย 
4.  เพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงให้ได้มาตรฐาน

การศึกษาระดับชาติ 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 1.  นักเรียนระดับอนุบาล 2 จำนวน  3  คนและนักเรียนระดับอนุบาล 3 จำนวน 7  คน รวม
ทั้งสิ้น 10 คน มีเครื่องเขียนและแบบเรียน ครบ 100  %  
 2. นักเรียนมีวัสดุที่ส่งเสริมพัฒนาการในมุมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเหมาะสม
และเพียงพอ 
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 เชิงคุณภาพ 
 1.  การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงได้คุณภาพมาตรฐานปฐมวัย
ระดบัชาติ  
 2. มีการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนระดับปฐมวัยในโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงให้มี
คุณภาพมากขึ้น 
 
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
1 ประชุมจัดทำโครงการ พ.ค.65 
2 ประชุมวางแผนและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ พ.ค.65 
3 ดำเนินการตามโครงการ 9 พ.ค. 2565 – 9 เม.ย. 2566 
4 รายงานและประเมินผล เม.ย.66 

 

5. งบประมาณ งบอุดหนุน  3,000   บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
งบดำเนินการ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมจัดทำโครงการ - - - - - 
2 ประชุมวางแผนและแต่งตัง้

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- - - - - 

3 ดำเนินการตามโครงการ 
- กิจกรรมจัดทำแผนการจัด
ประสบการณ์ 

 
- 

 
- 

 
500.- 

 
500.- 

 
500.- 

- กิจกรรมการซื้อสื่อการสอน
ปฐมวัย 

- - 2,000.- 2,000.- 2,000.- 

- กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- - 500.- 500.- 500.- 

4 รายงานและประเมินผล - - - - - 
 รวมทั้งสิ้น - - 3,000.- 3,000.- 3,000.- 
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6. การติดตามและประเมินผล 
ที ่ ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือทีใ่ช้ 
1 การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน

บ้านแก่งเกลี้ยงได้คุณภาพมาตรฐาน
ปฐมวัยระดับชาติ 

- การประเมิน  - แบบประเมิน 

2 มีการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน
ระดับปฐมวัยในโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง
ให้มีคุณภาพมากข้ึน 

- การประเมิน - แบบประเมิน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  นักเรยีนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์ทุกคน  
2. การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงมีคุณภาพและมาตรฐาน       

มากขึ้น   
3. ครูมีสื่อ นวัตกรรม  การจัดการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน 

 
 

(ลงชื่อ) ………………………………...ผู้เสนอโครงการ       (ลงชื่อ)……………………………….ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นางสาววรศิรา  วังคีร)ี                                    (นายภาณุพันธุ์  จันทรา) 
                                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 
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โครงการ   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา   
PBL และ PLC 

แผนงาน    บริหารงานวิชาการ 
สนองผลผลิตหลักท่ี  1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร์ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  ปีการศึกษา 2565 
กลยุทธ์ที่   1, 3      มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และข้ันพื้นฐานที่ 1,2,3  
 

………………………….…………………… 
 

1.  หลกัการและเหตุผล 
          การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการศึกษา
นำไปสู่คุณภาพของการจัดการศึกษาตามความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นอีกภารกิจหนึ่งของสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะต้อง
ดำเนินการให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดการศึกษาโดยตรง เกิดทักษะกระบวนการเ พ่ือนำไป
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีเป้าหมายตรงตามนัยแห่งพระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 
2551 ที่กำหนดให้สถานศึกษาและครูผู้สอนได้พัฒนาหลักสูตรและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว
ทางการปฏิรูปการเรียนรู้ มีการบูรณาการและยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้สู่ความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ประกอบกับผลการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางเรียนของนักเรียน ( NT/ ONET ) ปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา ทำให้ทราบว่าผลสัมฤทธิ์ทางเรียน
ของนักเรียนอยู่ในระดับที่ที่น่าพอใจอีกระดับหนึ่ง ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีรักษามาตรฐานการศึกษา 
ปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ ให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพที่สูงขึ้นอีก เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพบรรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาชาติต่อไป  โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงได้
ตระหนักและเล็งเห็นความถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC                                                                                                                                                                                                                                              
 

2.  วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้ครูมีทักษะในด้านการเรียนการสอนผ่านหน่วยการเรียนรู้ PBL 
2. เพ่ือใหค้รูรู้จกัจัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน 
3. เพ่ือปลูกฝังความเข้าใจ ความคิด ความรู้พื้นฐาน เจตคติต่อการเรียนรู้ 
4. เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
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3.  เป้าหมาย  
เชิงปริมาณ 
ครรู้อยละ 100 จัดการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อ

นักเรียน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนทุกคน ได้บรรลุจุดประสงค์ มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 

 
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
1 ประชุมจดัทำโครงการ พ.ค.65 
2 ประชุมวางแผนและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ พ.ค.65 
3 ดำเนินการตามโครงการ 9 พ.ค. 2565 – 9 เม.ย. 2566 
4 รายงานและประเมินผล เม.ย.66 

 

5. งบประมาณ  งบอุดหนุน  28,000  บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
งบดำเนินการ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมจดัทำโครงการ - - - - - 
2 ประชุมวางแผนและแต่งตั้ง

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- - - - - 

3 ดำเนินการตามโครงการ 
นวัตกรรมจิตศึกษา 
- กิจกรรมออกแบบแผนฯ  

 
 
- 

 
 
- 

 
 

2,000.- 

 
 

2,000.- 

 
 

2,000.- 
นวัตกรรม PBL 
- กิจกรรมการเรียนการสอน
หน่วย PBL  
- กิจกรรมเปิดบ้านทาง
วิชาการ (Open House) 

- -  
24,000.- 

 
24,000.- 

 
24,000.- 

นวัตกรรม PLC 
- กิจกรรมออกแบบปฏิทิน 
- กิจกรรมสรุปผล PLC 

- -  
 

2,000.- 

 
 

2,000.- 

 
 

2,000.- 
4 รายงานและประเมินผล - - - - - 
 รวมทั้งสิ้น - - 28,000.- 28,000.- 28,000.- 

 
 



 

โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
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6. การติดตามและประเมินผล 
ที ่ ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง - การสังเกต / ทดสอบ /

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- แบบสังเกต / 
แบบทดสอบรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2 ครูมทีักษะการจัดการเรียนการสอนหน่วย 
PBL 

- การสังเกต / นิเทศ
ภายใน 

- แบบสังเกต / แบบ
นิเทศภายใน 

 
 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
2.  ครมีูทักษะการจัดการเรียนการสอนหน่วย PBL 

 
 

(ลงชื่อ) …………………………………….ผู้เสนอโครงการ  (ลงชื่อ)…………………………….ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร์)                         (นายภาณุพันธุ์  จันทรา)                                   
                                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 
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โครงการ   ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
แผนงาน    บริหารงานวิชาการ 
สนองผลผลิตหลักท่ี  1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร์   
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  ปีการศึกษา 2565 
กลยุทธ์ที่   1, 3      มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและข้ันพื้นฐานที่ 1,2,3  
 

………………………….…………………… 
 

1.หลักการและเหตุผล 
 

       ปัจจุบันการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
และเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การดำเนินชีวิตของทุกๆ คน มีการ
พัฒนาและปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การจัดการศึกษา จึง
จำเป็นต้องสร้างเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถ ที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
วิชาชีพ และมีสุนทรียภาพด้านดนตรี กีฬา ศิลปะการแสดงรวมถึงการประดิษฐ์คดิคน้นวัตกรรมใหม่ ๆ 
ในการเตรียมพร้อมให้เด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ในอนาคต กลุ่ม
เครือข่ายการศึกษาลาดค่าง ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนให้
เป็นผู้พร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ดี  เก่ง มีคุณธรรมและจริยธรรม) จึงสร้างโอกาสให้แก่เด็ก
และเยาวชนได้แสดงออกซึ่งศักยภาพ และสุนทรียภาพ กิจกรรมสร้างสรรค์ ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริม
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้  ความสามารถ ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็ม
ความสามารถ โดยกำหนดจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนในระดับกลุ่มเครือข่าย และคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ระดับภาค และระดับประเทศต่อไป                                      
 

2.วตัถุประสงค์  
 1.  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการศิลปะ    
การแสดงและทักษะด้านวิชาชีพ 
 2. นำนักเรียนเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นักเรียนแสดงความสามารถที่เป็นเลิศทาง
วิชาการ วิชาชีพ  สุนทรียภาพด้านดนตรี–นาฎศิลป์ กีฬา ศิลปะการแสดงและสิ่งประดิษฐ์ ในระดับ
กลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ระดับภาค และระดับประเทศ   
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
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3.  เป้าหมาย 
 เชิงปรมิาณ 

นักเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ได้ร่วมกิจกรรมโครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 

เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง สร้างเวทีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของ

นักเรียน และนำเสนอผลงานของนักเรียนในทุกๆ ด้าน 
 
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
1 ประชุมจัดทำโครงการ พ.ค.65 
2 ประชุมวางแผนและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ พ.ค.65 
3 ดำเนินการตามโครงการ 9 พ.ค. 2565 – 9 เม.ย. 2566 
4 รายงานและประเมินผล เม.ย.66 

 
5. งบประมาณ  งบอุดหนุน    1,000   บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
งบดำเนินการ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมจดัทำโครงการ - - - - - 
2 ประชุมวางแผนและแต่งตั้ง

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- - - - - 

3 ดำเนินการตามโครงการ 
- กิจกรรมประกวดแข่งขัน 
เพ่ือแสดงออกถึงความ 
สามารถทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

 
- 

 
- 

 
1,000.- 

 
1,000.- 

 
1,000.- 

- นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และระดับภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ     

- - - - - 

4 รายงานและประเมินผล - - - - - 
 รวมทั้งสิ้น - - 1,000.- 1,000.- 1,000.- 

 
 
 



 

โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
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6. การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวบง่ชี้สภาพความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความคิด 
สร้ างสรรค์  ในการบู รณ าการอย่ าง
หลากหลาย 

- สังเกต 
 

- แบบสังเกต 
 

2 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับรางวัลระดับเขตพ้ืนที่ และระดับ
ภาค 

- รายงาน -  แบบสรุปรายงาน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
2. ครมูีความรู้ความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
3. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับโอกาสในการแสดงความสามารถในการเข้า

ร่วมแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่ และระดับภาค 
 

(ลงชื่อ) …………………………………….ผู้เสนอโครงการ  (ลงชื่อ)…………………………….ผู้อนุมตัิโครงการ 
         (นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร์)                         (นายภาณุพันธุ์  จันทรา)                                   
                                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
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ชื่อโครงการ  แก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
แผนงาน   การบริหารงานวิชาการ  
สนองผลผลิตหลักท่ี 1 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร์  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา 2565 
กลยุทธ์ที่  1 , 3     มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และขั้นพ้ืนฐานที่  1,2,3   

………………………….…………………… 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 จากการทดสอบทางการศึกษา ของสำนักทดสอบทางการศึกษา และจากการทดสอบตาม
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รวมถึงการทดสอบการอ่าน การเขียนของนักเรียน ผลการ
ทดสอบในรายวิชาหลัก ยังมีผลสัมฤทธิ์ต่ำ  ร้อยละของนักเรียนที่น่าพอใจก็อยู่ในระดับต่ำ และในแต่
และชั้นมีนักเรยีนที่มีปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ซึ่งนักเรียนส่วนนี้ต้องได้รับการพัฒนาเป็นพเิศษ 
 
2.  วัตถุประสงค์  

1.   เพ่ือให้มีการสร้างเครื่องมือในการแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อย่างเหมาะสม 
2.  เพ่ือให้นักเรียนทุกคนอ่านออก เขียนได้ 
 

 

3.  เป้าหมาย 
 เชิงปรมิาณ 

นักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน การเขียนได้รับการแก้ไขปัญหา  
เชิงคุณภาพ 
1. คณะครูมีความกระตือรือร้นในการพัฒนานักเรียนกลุ่มที่มีปัญหาการอ่านและการเขียน 
2. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความมัน่ใจในการเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
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4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
1 ประชุมจัดทำโครงการ พ.ค.65 
2 ประชุมวางแผนและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ พ.ค.65 
3 ดำเนินการตามโครงการ 9 พ.ค. 2565 – 9 เม.ย. 2566 
4 รายงานและประเมินผล เม.ย.66 

 
5. งบประมาณ งบอุดหนุน  2,000   บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
งบดำเนินการ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมจัดทำโครงการ - - - - - 
2 ประชุมวางแผนและแต่งตั้ง

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- - - - - 

3 ดำเนินการตามโครงการ 
- วัดและประเมินผลการอ่าน 
การเขียนของกลุ่มเป้าหมาย 
- วิเคราะห์ปัญหารายบุคคล 
- จัดทำเครื่องมือ/นวัตกรรม
เพ่ือแก้ปัญหา 
- ดำเนินการแก้ปัญหา 
- วัดประเมินผลการ
ดำเนินการ ครั้งที่ 1 
- ดำเนินการแก้ปัญหา/
พัฒนา 
- วัดประเมินผลการ
ดำเนินการ ครั้งที่ 2 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

2,000.- 

 
 
 
 

2,000.- 

 
 
 
 

2,000.- 

4 รายงานและประเมินผล - - - - - 
 รวมทั้งสิ้น - - 2,000.- 2,000.- 2,000.- 

 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
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6.  การประเมินผล 
ที ่ ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 ครูมีความตระหนักถึงปัญหาการเรียน

ของนักเรียนและวิธีการแก้ปัญหา 
- สังเกต 

 
- แบบสังเกต 
 

2 ครู รู้ ส ภ าพการอ่ าน  การ เขี ยนของ
นักเรียนทุกคน 

- ประเมิน - แบบประเมิน 

3 นักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ - ประเมิน - แบบประเมิน 
4 นักเรยีนมีกระตือรือร้นในการเรียน - สังเกต - แบบสังเกต 

 
7.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 คณะครูมีความรู้ความเข้าใจถึงความสามารถการอ่าน การเขียนของนักเรียน  สามารถ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้    
 
 

(ลงชื่อ) …………………………………….ผู้เสนอโครงการ  (ลงชื่อ)…………………………….ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร์)                         (นายภาณุพันธุ์  จันทรา)                                   
                                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 

35 แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2565 

ชื่อโครงการ  การฝึกทักษะการงานอาชีพ   
แผนงาน   การบริหารงานวิชาการ  
สนองผลผลิตหลักท่ี 1 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจิระภา  แสนมณี 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา 2565 
กลยุทธ์ที่  1 , 3     มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และข้ันพื้นฐานที่ 1,2,3,   

………………………….…………………… 
 

1. หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542  และหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช  2551 มุ่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยให้มีการจัดการศึกษาสนอง
และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น โครงการฝึกทักษะการงานอาชีพ จะทำ
ให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้  เป็นการปฏิบัติจริงเน้นทักษะกระบวนการ เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานอาชีพที่หลากหลาย  สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. นักเรยีนมีความรู้  ความสามารถ  มีทักษะ  และประสบการณ์ในงานอาชีพที่หลากหลาย 
 2. นักเรียนมีความรู้ด้านอาชีพ  สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

 
3. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ และประสบการณ์ ในงานอาชีพที่

หลากหลาย 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความรู้ด้านอาชีพ  สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

 
 

4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
1 ประชุมจัดทำโครงการ พ.ค.65 
2 ประชุมวางแผนและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ พ.ค.65 
3 ดำเนินการตามโครงการ 9 พ.ค. 2565 – 9 เม.ย. 2566 
4 รายงานและประเมินผล เม.ย.66 

 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 

36 แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2565 

5. งบประมาณ  งบอุดหนุน 2,000 บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
งบดำเนินการ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมจดัทำโครงการ - - - - - 
2 ประชุมวางแผนและ

แต่งตัง้ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

- - - - - 

3 ดำเนินการตามโครงการ 
- กิจกรรมการจัดเตรียม
สถานที่  วัสดุ  อุปกรณ์  
ในการจัดการเรียนรู้ 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
- นำผลผลิตไปจำหน่าย 

 
- 

 
- 

 
2,000.- 

 
2,000.- 

 
2,000.- 

4 รายงานและประเมินผล - - - - - 
รวม - - 2,000.- 2,000.- 2,000.- 

 
6.  การประเมนิผล 
ที ่ ตัวบ่งชี้สภาพความสำเรจ็ วิธีวดัและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 นักเรียนมีความรู้ความสามารถในงาน

อาชีพทีห่ลากหลาย 
- สังเกต 
-  

- แบบสังเกต 
-  

2 นักเรียนมีความรู้ด้านอาชีพ  สามารถ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

- ผลงาน - แบบรายงานผลงาน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 คณะครูมีความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการวิจัย จนสามารถใช้กระบวนการวิจัยใน
การแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้    
 

(ลงชื่อ) …………………………………….ผู้เสนอโครงการ  (ลงชื่อ)…………………………….ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นางจิระภา  แสนมณี)                              (นายภาณุพันธุ์  จันทรา)                                   
                                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 

 
 
 

 
 



 

โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 

37 แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2565 

ชื่อโครงการ  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
แผนงาน   การบริหารงานวิชาการ  
สนองผลผลิตหลักท่ี 1 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร์  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา 2564 
กลยุทธ์ที่  1 , 3     มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และข้ันพื้นฐานที่ 1,2,3   

………………………….…………………… 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
       หลังจากท่ีโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงได้ดำเนินการสร้างและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยยึด
เอามาตรฐานและสาระของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นหลักสูตรแกนกลางและ
บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้นำหลักสูตรสถานศึกษามาใช้จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา คณะกรรมการงานหลักสูตรได้ดำเนินการ
ประเมินหลักสูตรทั้งระบบโดยอาศัยหลักการและแนวทางการประเมินหลักสูตรตามสาระสำคัญ คือ 
ก่อนนำไปใช้ ระหว่างการใช้และภายหลังกระบวนการนำไปใช้ซึ่งหลังจากการร่วมปฏิบัติกิจกรรม
ดังกล่าว พบว่า มีประเด็นและสาระสำคัญต่างๆ ที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข  เพ่ือพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น จึงได้จัดทำโครงการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรขึ้น     
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เกิดคุณภาพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
และมีความสัมพันธ์กับความตอ้งการของชุมชนและท้องถิ่น                                                     
 2. เพ่ือคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  
3.  เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
บุคลากรครูร้อยละ  100  เข้าร่วมดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
เชิงคุณภาพ 

 หลักสูตรสถานศึกษามีคุณภาพสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความ
ต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
 
 
 
 



 

โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 

38 แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2565 

4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
1 ประชุมจัดทำโครงการ พ.ค.65 
2 ประชุมวางแผนและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ พ.ค.65 
3 ดำเนินการตามโครงการ 9 พ.ค. 2565 – 9 เม.ย. 2566 
4 รายงานและประเมินผล เม.ย.66 

 
5. งบประมาณ  งบอุดหนุน  1,000   บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
งบดำเนินการ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมจัดทำโครงการ - - -  - 
2 ประชุ ม วางแผ นและ

แ ต่ ง ตั้ ง ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ
โครงการ 

- - -  - 

3 ดำเนินการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร 

- - 1,000.- 1,000.- 1,000.- 

4 รายงานและประเมินผล - - -  - 
 รวม - - 1,000.- 1,000.- 1,000.- 

 

6.  การประเมินผล 
ที ่ ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตร 
- สังเกต 
- ประเมิน 

- แบบสังเกต 
- แบบประเมิน 

2 ห ลั ก สู ต ร ส ถ าน ศึ ก ษ า มี คุ ณ ภ า พ
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  กับความต้องการของชุมชน
และท้องถิน่ 

-  รายงาน -  แบบรายงาน 

3 นักเรียนได้รับการพัฒนาตรงตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

-  รายงาน -  แบบรายงาน 

 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 

39 แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2565 

7.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. หลักสูตรมีคุณภาพ  สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

2. ครูมีความรู้  ความสามารถในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 
 (ลงชื่อ)                                ผู้เสนอโครงการ     (ลงชื่อ)                          ผู้อนมุัติโครงการ      

(นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรนิทร์)                              (นายภาณุพันธุ์  จันทรา)                              
                                    ผูอ้ำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 
 
                                
                                        
                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 

40 แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2565 

ชื่อโครงการ  การผลิตสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศกึษา 
แผนงาน   การบริหารงานวิชาการ  
สนองผลผลิตหลักท่ี 1 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายปรีชา  นาราศร ี
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา 2565 
กลยุทธ์ที่  1 , 3     มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และข้ันพื้นฐานที่ 1,2,3   

………………………….…………………… 

1. หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาในปัจจุบัน ครูคือผู้เอ้ืออำนวยให้เกิดการเรียนรู้และเป็นผู้ทำงานร่วมกับ

นักเรียนใน การแสวงหาและป้อนข้อมูลที่ถูกต้องให้กับนักเรียน สื่อการเรียนรู้หรือนวัตกรรมต่างๆ ที่
ครูนำมาใช้จัดกิจกรรม การเรียนรู้หากมีความหลากหลายทั้ง สื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี 
และ สื่ออ่ืน ๆ จะช่วยส่งเสริมให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่าง มีคุณค่า น่าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม 
เข้าใจง่ายและรวดเร็วขึ้น รวมทั้งจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้
อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้งและต่อเนื่องตลอดเวลา ดังนั้นฝ่ายวิชาการจึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมให้ครูคิดค้น สร้างสรรค์สื่อการการเรียนรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย เป็นการ
พัฒนาสื่อการการเรียนรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ ให้สามารถนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งเป็นการ
สนับสนุนครูในการสร้าง สรรค์ผลงานทางวิชาการให้ก้าวหน้าเป็นแบบอย่างแก่ผู้ที่อยูร่อบข้างอีกด้วย 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  
2. เพ่ือให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่พอเพียงและ อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี  
3. เพ่ือส่งเสริมให้ครูคิดค้นสร้างสรรค์  ประดิษฐ์สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ได้อย่าง

หลากหลาย 
4. เพ่ือประดิษฐ์และ พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและนำไปใช้ให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 
 
3.  เป้าหมาย 
 เชิงปรมิาณ 

บุคลากรครูร้อยละ 100 เข้าร่วมดำเนินการผลิตสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
 ครูทุกคนมีสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เต็มตาม
ศักยภาพ 
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4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
1 ประชุมจัดทำโครงการ พ.ค.65 
2 ประชุมวางแผนและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ พ.ค.65 
3 ดำเนินการตามโครงการ 9 พ.ค. 2565 – 9 เม.ย. 2566 
4 รายงานและประเมินผล เม.ย.66 

 
5. งบประมาณ งบอุดหนุน   10,000   บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
งบดำเนินการ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมจัดทำโครงการ - - -  - 
2 ประชุมวางแผนและ

แตง่ตั้งผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

- - -  - 

3 ดำเนินการการเรียนการ
สอนและนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

- - 10,000.- 10,000.- 10,000.- 

4 รายงานและประเมินผล - - - - - 
รวม - - 10,000.- 10,000.- 10,000.- 

 
6.  การประเมินผล 
ที ่ ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 ครทุูกคนมีส่วนร่วมในการการเรียนการ

สอนและนวัตกรรมทางการศึกษา 
- สังเกต 
 

- แบบสังเกต 
 

2 นักเรียนได้รับการพัฒนาตรงตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ประเมิน 
 

- แบบประเมิน 
 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. สื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง กับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
 2. ครูมีความรู้  ความสามารถในการผลิตสื่อเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา 
 3. นักเรียนมาความรู้เพ่ิมข้ึนจากสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาที่ครูผลิต 
 
(ลงชื่อ)                              ผู้เสนอโครงการ     (ลงชื่อ)                              ผู้อนมุตัิโครงการ 
          ( นายปรีชา  นาราศร ี)                    (นายภาณุพันธุ์ จันทรา)                  

             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 
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ชื่อโครงการ  การนิเทศภายในสถานศึกษา 
แผนงาน   การบริหารงานวิชาการ  
สนองผลผลิตหลักท่ี 1 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายภาณุพันธุ์  จันทรา  นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร ์ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา 2565 
กลยุทธ์ที่  1 , 3     มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และข้ันพื้นฐานที่ 1,2,3   

………………………….…………………… 
 

1. หลักการและเหตุผล  
 การปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนด

ไว้ ขึ้นอยู่กับการกำกับดูแลติดตามการดำเนินการเป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างยิ่ง รวมทั้งทำให้
บุคลากรในโรงเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 
2. วัตถุประสงค์ 

 1. โรงเรียนมีการนิเทศอย่างเป็นระบบ  และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 2 ครูเข้าใจบทบาทหน้าที่ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  สามารถจัดกิจกรรมได้    

อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 

 
3. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
บุคลากรครูร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศ และเป็นผู้นิเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนมีระบบการนิเทศที่มีคุณภาพ 

 
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
1 ประชุมจัดทำโครงการ พ.ค.65 
2 ประชุมวางแผนและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ พ.ค.65 
3 ดำเนินการตามโครงการ 9 พ.ค. 2565 – 9 เม.ย. 2566 
4 รายงานและประเมินผล เม.ย.66 
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5.  งบประมาณ  งบอุดหนุน  500   บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
งบดำเนินการ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมจัดทำโครงการ - - - - - 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

- - - - - 

3 ดำเนินการตามโครงการ 
- กิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียน 
- การสัมมนาย่อยทาง
วิชาการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  
- กิจกรรมประชุมครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
เดือนละ 1 ครั้ง 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

500.- 

 
 
500.- 

 
 

500.- 

4 นิเทศ ติดตามฯ 
- ภาคเรียนที่  1   
- ภาคเรียนที่  2 

- - - - - 

5 รายงานผล - - - - - 
                            รวม - - 500.- 500.- 500.- 
 

 
6.  การประเมินผล 
ที ่ ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีวัดและประเมนิผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยา่ง

หลากหลาย 
- สังเกต 
 

- แบบสังเกต 
 

2 นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 

- สังเกต -  แบบสังเกต 

3 โรงเรียนมีการนิเทศภายในโรงเรียน
สูงสุด 

- รายงาน - แบบรายงาน 

4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น - รายงาน - แบบรายงาน 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ครมูีความรู้ความสามารถตามคุณลักษณะครูมืออาชีพ 
2. นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่หลักสูตรกำหนด       

ดี  เก่ง  มีสุข 
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(ลงชื่อ)                                 ผู้เสนอโครงการ       (ลงชื่อ)                         ผู้เสนอโครงการ         
     (นายภาณุพันธุ์  จันทรา)                              (นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร์)   

 
 
               (ลงชื่อ)            ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (นายภาณุพันธุ์  จันทรา) 
              ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 
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ชื่อโครงการ  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 
แผนงาน   การบริหารงานวิชาการ  
สนองผลผลิตหลักที่ 1, 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายภาณุพันธุ์  จันทรา  และนางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร์  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา 2565 
กลยุทธ์ที่  1, 3     มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และข้ันพื้นฐานที่ 1,2,3   

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

1.  หลักการและเหตุผล  
 โลกในปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ที่มีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นสถานศึกษาจึงจำเป็นที่จะต้องมีระบบประกันคุณภาพภายใน
เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อการปฏิรูปการศึกษาของไทย จึงได้มี
สาระบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้อง
ดำเนินการเกี่ยวกบัการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาการประกันคุณภาพในสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ที่เกิดกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
 3. เพ่ือสร้างความมั่นใจแก่พ่อแม่และประชาชนว่าลูกหลานจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 นักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงทุกคนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 

เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนในโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงทุกคน  มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย  จิตใจ  และ
สติปัญญา โดยนักเรียนต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด 
 
4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
1 ประชุมจัดทำโครงการ พ.ค.65 
2 ประชุมวางแผนและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ พ.ค.65 
3 ดำเนินการตามโครงการ 9 พ.ค. 2565 – 9 เม.ย. 2566 
4 รายงานและประเมินผล เม.ย.66 
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5.  งบประมาณ งบอุดหนุน   500   บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
งบดำเนินการ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมจดัทำโครงการ - - - - - 
2 ประชุมวางแผนและ

แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

- - - - - 

3 ดำเนินการตามโครงการ 
- วิเคราะห์จุดอ่อน จุด
แข็ง ของโรงเรียน จัดทำ
ระบบข้อมูล  
- จัดทำแฟ้มเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการประกัน
คุณภาพภายใน 
- กำกับติดตาม
ประเมินผล 

   
 
 
 
500.- 

 
 
 
 

500.- 

 
 
 
 
500.- 

4 รายงานและประเมินผล - - - - - 
รวม - - 500.- 500.- 500.- 

 
6.  การประเมินผล 
ที ่ ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 ครูและนักเรียนได้รับการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง 
- สังเกต 
 

- แบบสังเกต 
 

2 สถานศึกษานำจุดอ่อนและจุดแข็งทีเ่กิด
กับตนเอง มาปรับปรุงและแก้ไขท้ัง
ทางด้านอาคารสถานที่   

- ผลงาน -  แบบรายงานผลงาน 

3 นักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น - รายงาน - แบบรายงาน 
 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ
และเสร็จทันตามเวลาที่กำหนด 
 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้ 
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(ลงชื่อ) …………………………………….ผู้เสนอโครงการ  (ลงชื่อ)…………………………….ผู้เสนอโครงการ 
            (นายภาณุพันธุ์  จันทรา)                            (นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร์)                                   

 
 

    (ลงชื่อ)………………………….……….ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายภาณพัุนธุ์   จันทรา) 
   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
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การบริหารงานงบประมาณ 
 
 
 
 
 

 
 



 

โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
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ชื่อโครงการ  พัฒนา ปรับปรุงระบบงานการเงินและพัสดุ 
แผนงาน   การบริหารงานงบประมาณ  
สนองผลผลิตหลักท่ี 1, 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสันทนา  คณุนา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา 2565 
กลยุทธ์ที่  1, 3     มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และขัน้พื้นฐานที่ 1,2,3   

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

1. หลักการและเหตุผล  
เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการบริหารพัสดุ มีความถูกต้องตามนโยบายของราชการ ที่เน้น

ผลงานมาใช้ในสถานศึกษา โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนในปีงบประมาณแต่ละปี และเงินหมวดวัสดุ
ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง การซื้อวัสดุอุปกรณ์มีมากจึงต้องมีการปรับปรุงระบบงานพัสดุถูกต้องตามระเบียบ 
โรงเรียนจึงจัดโครงการปรับปรุงการบริหารงานการเงินและพัสดุ เพ่ือให้มีความสะดวกในการค้นหา 
ตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือให้ส่งผลในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตรงความ
ต้องการและมีประสิทธิภาพเข้าสู่มาตรฐานต่อไป   

 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือใหก้ารบริหารงานพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้ถูกต้อง  สามารถตรวจสอบได้ 
 
3. เป้าหมาย 

โรงเรียนได้รับการปรับปรุงการบริหารงานพัสดุ  จัดเก็บ  จำหน่าย  ลงทะเบียนได้ถูกต้องตาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 

 

4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
1 ประชุมจัดทำโครงการ พ.ค.65 
2 ประชุมวางแผนและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ พ.ค.65 
3 ดำเนินการตามโครงการ 9 พ.ค. 2565 – 9 เม.ย. 2566 
4 รายงานและประเมินผล เม.ย.66 
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5.  งบประมาณ  เงินอุดหนุน   3,000   บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
งบดำเนินการ รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 ประชุมจัดทำโครงการ - - - - - 

2 ประชุมวางแผนและ
แต่งตั้งผูร้ับผิดชอบ
โครงการ 

- - - - - 

3 ดำเนินการตามโครงการ 
- จัดทำปฏิทินการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
- ตรวจรับพัสด ุ 
ลงทะเบียนรับ - จ่าย 

- - 3,000.- 3,000.- 3,000.- 

4 ประเมินและติดตามผล  - - - - - 
                            รวม - - 3,000.- 3,000.- 3,000.- 
 

6.  การประเมินผล 
ที ่ ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีวัดและประเมนิผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 การบริหารงานพัสดุให้เป็นไปตาม

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้อง  สามารถ
ตรวจสอบได้ 

- รายงาน - แบบรายงาน 
 

 
7.  ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้ 

1. โรงเรียนมีระบบงานการเงินเป็นไปตามระเบียบ สามารถตรวจสอบได ้ 
2. โรงเรียนมีระบบงานพัสดุเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง

ให้ถูกต้อง  สามารถตรวจสอบได้  
 

 
(ลงชื่อ) …………………………………….ผู้เสนอโครงการ  (ลงชื่อ)…………………………….ผู้อนุมัติโครงการ 

            (นางสันทนา      คุณนา)                             (นายภาณุพันธุ์  จันทรา)                                   
                                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 
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การบริหารงานบุคคล 
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ชื่อโครงการ  พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา 
แผนงาน   การบริหารงานบุคคลากร  
สนองผลผลิตหลักท่ี 1, 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายภาณุพันธุ์  จันทรา และนางสันทนา  คุณนา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา 2565 
กลยุทธ์ที่  1, 3     มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และข้ันพื้นฐานที่ 1,2,3   

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

1. หลักการและเหตุผล 
                ภารกิจของโรงเรียนจะบรรลุเป้าหมายได้จะต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น 
หลักการบริหารที่ดี วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณที่สนับสนุน บุคลากรที่มีความสามารถและเพียงพอ ซึ่ง
เมื่อพิจารณาแล้ว  จะเห็นว่าองค์ประกอบด้านบุคลากรสำคัญที่สุด  เพราะถ้ามีบุคลากรเพียงพอและมี
คุณภาพสูงแล้ว บุคลากรนั่นเอง ก็จะเป็นผู้นำองค์ประกอบอ่ืนๆ ที่มีอยู่นำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นถ้าต้องการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนจึงจำเป็นอย่างยิ่ง  ที่จะต้องพัฒนาคุณภาพ
บุคลากร และเห็นควร ที่จะมีโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือสร้างผลงานดีเด่นขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การ
พัฒนาโรงเรยีนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

2. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และทักษะให้แกบุ่คลากรในโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา 
 2.  เพ่ือสร้างเจตคติท่ีดีต่องานและบทบาทหน้าที่ของบุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษา 
 3.  เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.  เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความเชื่อมั่นและมีขวัญ
กำลังใจในการปฏิบัตงิาน 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาทุกคน ร้อยละ 90 ได้รับ
การพัฒนาให้มคีวามรู้ความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพ 
 เชิงคุณภาพ 

บุคลากรในโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาทุกคน มีความรู้ความสามารถและนำ
ความรู้ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
1 ประชุมจัดทำโครงการ พ.ค.65 
2 ประชุมวางแผนและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ พ.ค.65 
3 ดำเนินการตามโครงการ 9 พ.ค. 2565 – 9 เม.ย. 2566 
4 รายงานและประเมินผล เม.ย.66 

 
5. งบประมาณ   5,000   บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
งบดำเนินการ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมจัดทำโครงการ - - - - - 

2 ประชุมวางแผนและ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

- - - - - 

3 ดำเนินการตามโครงการ 
- ศึกษาดูงานพ้ืนที่
นวัตกรรมการเรยีนการ
สอน 
- การประชุม/อบรมเพ่ือ
พัฒนาตนเอง 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 

5,000.- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
5,000- 

4 รายงานและประเมินผล - - - - - 
                            รวม  5,000.- - - 5,000.- 
 
6. การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 บุคลากรในสถานศึกษาได้รับการพัฒนา 

อย่างต่อเนื่อง ทันเหตุการณ์ 
- รายงาน 
 

- แบบรายงาน 

2 บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการ 
ปฏิบัติหน้าที่ 

- สังเกกตุ - แบบสังเกต 

3 บุคลากรนำความรู้ไปใช้ในการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

- การนิเทศ - แบบนิเทศ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  การดำเนินงานของบุคลากรในโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว ทัน
ตามกำหนดเวลา 
 2. การดำเนินงานของบุคลากรในโรงเรียนมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทาง
ราชการ 
 3.  คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ สามารถส่ง เสริม 
สนับสนุนการบริหารจัดการของโรงเรียนได้ 
 
 
(ลงชื่อ) ………………………………….ผู้เสนอโครงการ  (ลงชื่อ) …………………………………….ผู้เสนอโครงการ         

   (นายภาณุพันธุ์  จันทรา)                                  (นางสันทนา  คณุนา)  
                                         
 
                          (ลงชื่อ) …………………………………….ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                    (นายภาณุพันธุ์  จันทรา)   
                             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 
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การบริหารงานทัว่ไป 
 
 
 

 
 
\ 
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ชื่อโครงการ  ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ด้านการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

แผนงาน   การบริหารงานทั่วไป 
สนองผลผลิตหลักท่ี 1, 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายภาณุพันธุ์  จันทรา  นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร์   
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา 2565 
กลยุทธ์ที่  1, 3     มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และข้ันพื้นฐานที ่1,2,3   

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

1. หลักการและเหตุผล 
  โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีความสำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จึงได้น้อมนำพระราช
ดำรัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการมาสูงเสริมให้สถานศึกษาใน สังกัดนำไปประยุกต์ใช้ในการจัด
การศึกษาอย่างจริงจังและต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2553 ทั้งการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยบูรณาการเข้ากับการบริหารการศึกษา และการจัดประสบการณ์หรือกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ
ที่หลากหลายและเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน         

ปีพุทธศักราช 2558 โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง ได้รับการประกาศให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา จึงต้องมีการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ทั้ง
ด้านการบริหารจัดการศึกษา และการจัดการเรียนการสอน เพ่ือปลูกฝัง ให้ผู้เรียนรู้จักชีวิตที่พอเพียง 
เห็นคุณค่าของทรัพยากร เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม เห็นคุณค่าของ
วัฒนธรรม ค่านิยม และเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ให้เกิดความยั่งยืน 
  
2.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาให้มี
ความยั่งยืน 
 2.  คณะคร ูและนักเรียนทุกคนมีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง  

3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 1.  ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษามีความยั่งยืน 
 2. คณะครู และนักเรียนทุกคน มีอุปนิสัยพอเพียงครบ 100% 
 3. คณะครู นักเรียนทุกคนสามารถปฏิบัติตามแนวคดิของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
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 เชิงคุณภาพ 
 1.  ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา สามารถขับเคลื่อน 
ขยายผล และเกิดความยั่งยืน  
 2. คณะครู และนักเรียนทุกคน มีอุปนิสัยพอเพียง สามารถเป็นแบบอย่าง และถ่ายทอด 
ขยายผลไปยังผู้อ่ืนได ้ 
 
4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
1 ประชุมจัดทำโครงการ พ.ค.65 
2 ประชุมวางแผนและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ พ.ค.65 
3 ดำเนินการตามโครงการ 9 พ.ค. 2565 – 9 เม.ย. 2566 
4 รายงานและประเมินผล เม.ย.66 

 
5.  งบประมาณ   30,000   บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
งบดำเนินการ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมจัดทำโครงการ - - - - - 

2 ประชุมวางแผนและ
แต่งตัง้ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

- - - - - 

3 ดำเนินการตามโครงการ 
- ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาฯ 
- จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามฐาน 

- 
 

 

-  
10,000.- 

 
20,000.- 

 
10,000.- 

 
20,000.- 

 
10,000.- 

 
20,000.- 

4 รายงานและประเมินผล - - - - - 
                            รวม - - 30,000.- 30,000.- 30,000.- 
 

 
6.  การประเมินผล 
ที ่ ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้  มีความ

ชำนาญ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
- ติดตาม 
 

- แบบติดตาม 

2 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเป็นแบบอย่าง 
ถ่ายทอดขยายผล ความรู้ไปยังผู้อื่นได้ 

- สอบถาม - แบบสอบถาม 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  คณะครู และนักเรียนทุกคน มีอุปนิสัยพอเพียง สามารถถ่ายทอดไปยังผู้อ่ืนได้ 
 2.  คณะครู และนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 3.  ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โรงเรียนบ้าน    
แก่งเกลี้ยง มีความยั่งยืน เป็นแบบอย่าง ขับเคลื่อนขยายผลอย่างยั่งยืน 
 
 
 (ลงชื่อ) ……………………………….ผู้เสนอโครงการ  (ลงชื่อ) ………………………………….ผู้เสนอโครงการ         
        (นายภาณุพันธุ์   จันทรา)                          (นางสาวโอพัตตรา  ศรบีุรินทร์)   

 
 

                                     (ลงชื่อ) ………………………………….ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (นายภาณุพันธุ์  จันทรา) 
                      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกง่เกลี้ยง 
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ชื่อโครงการ  ปรับปรุง พัฒนา สภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
แผนงาน   การบริหารงานทั่วไป 
สนองผลผลิตหลักท่ี 1, 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายทนงศักดิ์  ศรีบุรินทร์  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศกึษา 2565 
กลยุทธ์ที่  1, 3     มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และข้ันพื้นฐานที่ 1,2,3   

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

1.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง ได้กำหนดที่จะพัฒนางานด้านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนการให้บริการต่างๆ ที่สนับสนุนการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานสากล ซึ่งต้องมีการปรับปรุง 
พัฒนา และจัดภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เกิดความสวยงาม อย่างเหมาะสม มีบรรยากาศ
ร่มรื่น น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน การดูแล
รักษาความสะอาด และการจัดซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร   
ให้คงสภาพเดิม มีความสวยงาม มีความเหมาะสมที่จะเป็นสถานศึกษาได้ตลอดเวลา เพ่ือให้การ
ดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ด้านผู้เรียน จึงได้
จัดทำโครงการปรับปรุง พัฒนา สภาพแวดล้อมในโรงเรียนขึ้น  
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงอาคารสถานที่ในโรงเรียนให้เพียงพอ มีความปลอดภัย และเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 
 2. เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   

อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ร้อยละ 90 ได้รับการปรับปรุง พัฒนาให้มีความ
ปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 เชิงคุณภาพ  

สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน อาคารสถานที่เพียงพอ เหมาะสม และปลอดภัย 
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4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
1 ประชุมจัดทำโครงการ พ.ค.65 
2 ประชุมวางแผนและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ พ.ค.65 
3 ดำเนินการตามโครงการ 9 พ.ค. 2565 – 9 เม.ย. 2566 
4 รายงานและประเมินผล เม.ย.66 

5.  งบประมาณ  9,000  บาท 
 
ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 

งบดำเนินการ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมจัดทำโครงการ - - - - - 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

- - - - - 

3 ดำเนินการตามโครงการ 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
สิ่งแวดล้อมบริเวณ
โรงเรียน 

- - 9,000.- 9,000.- 9,000.- 

5 รายงานผล - - - - - 
                            รวม - - 9,000.- 9,000.- 9,000.- 
 

6.  การประเมินผล 
ที ่ ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของโรงเรียน น่าดู 

น่าอยู่ น่าเรียน  
- สังเกต - แบบสังเกต 

2 อาคารสถานที่เพียงพอ มั่นคง ปลอดภัย 
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

- สังเกต - แบบสังเกต 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของโรงเรียน น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน 
2.  อาคารสถานที่เพียงพอ มั่นคง ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 
 

(ลงชื่อ) ……………………………….เสนอโครงการ   (ลงชื่อ) ……………………………….ผู้อนุมัติโครงการ 
   (นายทนงศักดิ์ ศรีบุรินทร์)       (นายภาณุพัน   จันทรา) 

       ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 
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ชือ่โครงการ  วันสำคัญและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 
แผนงาน  การบริหารงานทั่วไป 
สนองผลผลิตหลักที่ 1, 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวรวิวรรณ  จันทะคุณ  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา 2565 
กลยุทธ์ที่  1, 3     มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และข้ันพื้นฐานที่ 1,2,3   

------------------------------------------- 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การเรียนรู้จากการร่วมกิจกรรม การสัมผัสกับเหตุการณ์จริง จะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่
ยั่งยืน การร่วมงานประเพณีท้องถิ่นจะทำให้นักเรียนเกิดความรักในท้องถิ่น และเป็นการนำทักษะที่
ได้รับการฝึกจากโรงเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวัน การจัดกิจกรรมวันสำคัญ ทั้งของชาติและท้องถิ่นก็มี
ส่วนวนการพัฒนานักเรียนทั้งกาย อารมณ์ และทักษะทางสังคม 
 
2. วัตถปุระสงค์  

1.  เพ่ือให้มีการจัดกิจกรรมที่สร้างจิตสำนึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในวันสำคัญด้วย
กิจกรรมที่เหมาะสม 

2. เพ่ือให้มีการร่วมกิจกรรมที่สำคัญของท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์และความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น 

 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 นักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง ร้อยละ 100  มีความรักและเทิดทูน 3 สถาบันหลักของไทย 
คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 เชิงคุณภาพ 

นักเรียนทุกคนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน ประเทศ และประพฤติตามประเพณีไทย ได้ด้วย
ความเตม็ใจ เป็นคนดี ของชุมชนและประเทศชาติ 
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4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
1 ประชุมจัดทำโครงการ พ.ค.65 
2 ประชุมวางแผนและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ พ.ค.65 
3 ดำเนินการตามโครงกา 9 พ.ค. 2565 – 9 เม.ย. 2566 
4 รายงานและประเมินผล เม.ย.66 

5.  งบประมาณ   -   บาท 
 
ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 

งบดำเนินการ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมจัดทำโครงการ - - - - - 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

- - - - - 

3 ดำเนินการตามโครงการ 
- เข้าร่วมกิจกรรมวัน
สำคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
- เข้ารว่มกิจกรรม
ประเพณีท้องถิ่นทุก
กิจกรรม 

- - - - - 

4 รายงานและประเมินผล - - - - - 
                            รวม - - - - - 
 
6.  การประเมินผล 
ที ่ ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 โรงเรียนจัด และเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญ

ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
ประเพณีท้องถิ่นทุกกิจกรรม 

- สังเกต - แบบสังเกต 

2 การรว่มกิจกรรมประเพณีท้องถิน่ทุกครัง้ - รายงาน - แบบรายงาน 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  นักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงทุกคนมีความรักและเทิดทูน 3 สถาบันหลักของไทย คือ 

ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
2. เพ่ือให้นักเรียนทุกคนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน ประเทศ และประพฤติตามประเพณีไทย 

ได้ดว้ยความเต็มใจ เป็นคนดี ของชุมชนและประเทศชาติ 
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(ลงชื่อ) ……………………………….ผู้เสนอโครงการ       (ลงชือ่) ……………………………….ผู้อนุมัติโครงการ 
   (นางสาวรวิวรรณ จันทะคุณ)                           (นายภาณุพันธุ์  จันทรา) 

          ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 
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ชื่อโครงการ  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ     
แผนงาน   การบริหารงานทั่วไป 
สนองผลผลิตหลักท่ี 1, 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจิระภา  แสนมณี 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา 2565 
กลยุทธ์ที ่ 1, 3     มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และข้ันพื้นฐานที่ 1,2,3   

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

1.  หลักการและเหตุผล 
 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  เป็นแนวคิดที่กว้างขวางและครอบคลุมด้านสุขภาพอนามัย 
ในทุกแง่ทุกมุมของชีวิต ทั้งในโรงเรียนและชุมชนนั้นคือ  ความร่วมมือกันผลักดันให้โรงเรียนใช้
ศักยภาพทั้งหมดที่มีอยู่  เพ่ือพัฒนาสุขภาพของนักเรียน บุคลากรในโรงเรียนตลอดจนครอบครัวและ
ชุมชน ให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  ดูแลเอาใจใส่สุขภาพของตนเองและผู้ อ่ืน ตัด
สอนใจและควบคุมสภาวการณ์สิ่งแวดล้อมที่มีผลกระบทต่อสุขภาพก่อให้เกิดโอกาสในการพัฒนา
นโยบาย ระเบียบและโครงสร้างการส่งเสริมสุขภาพทุกเรื่อง  ที่โรงเรียนและชุมชนสามารถดำเนินการ
ร่วมกัน การทำงานเป็นทีม โดยผู้นำที่เข็มแข็งทุกคนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและตกลงกันใน
เป้าหมายต่างๆ ภายใต้การผสมผสานแนวคิดของการพัฒนาการศึกษาและด้านสุขภาพ  เพ่ือพัฒนา
สุขภาพของนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนครอบครัวและชุมชน 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือดูแลเอาใจใส่สุขภาพของตนเองและผู้อ่ืน 
 2.  เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 3.  เพ่ือตัดสินใจ และควบคุมสภาวการณ์ และสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 

3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

ร้อยละ  95  ของบุคลากรในโรงเรียนและนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงมีสุขภาพดีร้อยละ 
95 ของผู้ปกครองและสมาชิกในชุมชนมีสุขภาพดี 
 เชิงคุณภาพ 

1.  บุคลากรในโรงเรียนและนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงทกุคน มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง 
2.  ผู้ปกครอง สมาชิกในชุมชน ผู้นำองค์กรท้องถิ่น กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ร่วมมือ

ในการดำเนินการตามโครงการ 
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4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
1 ประชุมจัดทำโครงการ พ.ค.65 
2 ประชุมวางแผนและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ พ.ค.65 
3 ดำเนินงานตามโครงการ 9 พ.ค. 2565 – 9 เม.ย. 2566 
4 รายงานและประเมินผล เม.ย.66 

 
5.  งบประมาณ  -  บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
งบดำเนินการ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมจัดทำโครงการ - - - - - 

2 ประชุมวางแผนและ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

- - - - - 

3 ดำเนินการตามโครงการ 
- กำหนดนโยบายส่งเสริม
สุขภาพของโรงเรียน   
- พัฒนาสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนให้เอ้ือต่อสุขภาพ
ของนักเรียน 
- จัดระบบอนามัยของ
โรงเรียน 

- - - - - 

 -  การให้ความรู้และการ
จดักิจกรรมสุขศึกษาใน
โรงเรียนแก่นักเรียนและ
ชุมชน 
-  ให้ความรู้การสุขาภิบาล
อาหารและความปลอดภัย
ของอาหารแก่นักเรียนและ
ผู้ปกครอง 

     

4 รายงานและประเมินผล - - - - - 
                            รวม - - - - - 
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6.  การประเมินผล 
ที ่ ตัวบ่งชีส้ภาพความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักดูแลสุขภาพของ

ตนเองและผู้อื่น 
- สอบถาม - แบบสอบถาม 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำวิธีการไปใช้
กับชีวิตประจำวัน 

- สังเกต    - แบบสังเกต 

 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 1.  นักเรียนบุคลากรในโรงเรียน  ได้เรียนรู้วิถีชีวิตในการสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดี 
 2.  โรงเรียนได้รับประโยชน์จากผู้ปกครองและองค์กรต่างๆ ที่มีส่วนร่วมระดมความคิด ระดม
ทรัพยากรและปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 3.  ผู้ปกครองและสมาชิกของชุมชนได้รับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยเพ่ือนำไปปฏิบัติให้
เกิดทักษะการดูแลสุขภาพที่ทันสมัย 
 4. ชุมชน  สังคม และประเทศชาติจะพัฒนาก้าวไกล  โดยมีพ้ืนฐานที่แข็งแกร่ง เพราะ
ประชากรมีการรักษาสุขภาพท่ีดี 

 
 
 

(ลงชื่อ) ……………………………….ผู้เสนอโครงการ     (ลงชื่อ) ……………………………….ผู้อนมุัติโครงการ         
   (นางจิระภา  แสนมณี)                                   (นายภาณุพันธุ์  จันทรา)   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 

67 แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2565 

ชื่อโครงการ  ปรับปรุง พัฒนา วงดนตรีโปงลาง สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น 
แผนงาน   การบริหารงานทั่วไป 
สนองผลผลิตหลักท่ี 1, 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร์  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา 2565 
กลยุทธ์ที่  1, 3     มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และข้ันพื้นฐานที่  1,2,3   
 

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

1.  หลักการและเหตุผล    
 การสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความเป็นชาติไทย สิ่งที่สำคัญ
ประการหนึ่ง คือ การได้เรียนรู้ในด้านดนตรี นาฏศิลป์  เพราะดนตรี นาฏศิลป์  เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของบรรพบุรุษไทยโดยได้ผสมผสาน ภูมิปัญญาไทยของภาค
อีสานไว้อย่างกลมกลืนและชาญฉลาด เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ถึงความเป็นมา รู้คุณค่าและเกิดทักษะ
ทางด้านดนตรี นาฏศิลป์  ทำให้เกิดความซาบซึ้งรักและหวงแหนเกิดการอนุรักษ์สืบทอดมรดกอันล้ำ
ค่าทางดนตรี นาฏศิลป์จากบรรพบุรุษให้ยั่งยืนสืบไปในสังคมไทยและชาติไทย เป็นการดำเนินการใน
การสร้างจิตสำนึกของความเป็นไทยและการพัฒนาคุณธรรมเพ่ือการปลูกฝังพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ไทยให้มีสำนึกความเป็นไทย มีสุนทรียะทางด้านอารมณ์ไม่ข้องเก่ียวและห่างไกลจากยาเสพติด รวมทั้ง
รักและหวงแหนในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแสดงถึงความเป็นชาติ
ไทย โดยคาดหวังผลสำเร็จของการดำเนินงานว่าจะสามารถปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทยให้แก่
นักเรียน เกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของดนตรีนาฏศิลป์ พ้ืนบ้านของภาคอีสาน อันจะส่งผลถึงความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืนของสังคมไทยสืบไป 
   
2.  วัตถุประสงค์ 
           1.  เพ่ือปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทยให้เด็กและเยาวชน ตระหนกัถึงความเป็นท้องถิ่น 
 2.  เพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางด้านดนตรีไทยและทางด้านนาฏศิลป์พ้ืนบ้านให้แก่นักเรียน 
 3. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษาในการส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านดนตรีไทยและ
นาฏศิลป์พื้นบ้าน 
 4.  เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เวลาว่างในช่วงเวลาต่าง ๆ ให้เป็น ประโยชน์ได้  
 5.  เพ่ือให้นักเรียนสามารถเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมประจำชาติให้ยังคงอยู่ต่อไปได้ 
 6.  เพ่ือสานต่อกิจกรรมชมรมนาฏศิลป์ของโรงเรียน 
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3.  เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

 1.  นกัเรียนระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา ร้อยละ 80  ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ในด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์พ้ืนบ้าน 
 2.  นกัเรียน ครู ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในโครงการ 
 เชิงคุณภาพ 
 1.  นักเรียนสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย (วงโปงลาง) สอดประสานร่วมกับการแสดง
นาฏศิลป์ไทยภาคอีสานได้อย่างสุนทรีและสวยงาม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมของโรงเรียน
บ้านแก่งเกลี้ยงและชุมชนสืบไป 
 2.  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมการพัฒนาจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม         
ภูมิปัญญาไทยของภาคอีสาน 
 3.  โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและมีสื่อการสอน เครื่องดนตรีที่
หลากหลาย 
 

4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
1 ประชุมจัดทำโครงการ พ.ค.65 
2 ประชุมวางแผนและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ พ.ค.65 
3 ดำเนินงานตามโครงการ 9 พ.ค. 2565 – 9 เม.ย. 2566 
4 รายงานและประเมินผล เม.ย.66 

 
5.  งบประมาณ     -    บาท   

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
งบดำเนินการ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมจัดทำโครงการ - - - - - 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

- - - - - 

3 ดำเนินโครงการ  
- จดัหาวิทยากรผู้มีความ
เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย  
- กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ฝึกซ้อม 
- กิจกรรมวันสำคัญ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

4 รายงานและประเมินผล      
                            รวม - - - - - 

 



 

โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 

69 แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2565 

6. การประเมินผล 
ที ่ ตัวบง่ชี้สภาพความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. 1. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา 

ร้อยละ  80 ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้ในด้านดนตรีไทยและนาฏศลิป์
พ้ืนบ้าน 

- แบบสังเกต 
 

- แบบสังเกต 
 
 
 

2. นักเรียน ครู  ผู้ปกครอง กรรมการ
สถานศึกษา ร้อยละ 80  มีความพึงพอใจ
ในโครงการ 

- ประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมิน 

3. ความรู้และทักษะขั้นพ้ืนฐานใน 
การแสดงนาฏศิลป์พ้ืนเมืองของนักเรียน
ชมรมนาฏศิลป์ 

- การปฏิบัติ - แบบประเมิน 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  นักเรียนในโรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการอนุรักษ์นาฏศิลป์
พ้ืนเมือง 
 2. นักเรียนมีความอดทนในการปฏิบัติกิจกรรม การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน และใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวและห่างไกลยาเสพติด 
 3. นักเร ียนได ้พ ัฒนาศ ักยภาพทางด ้านดนตรีไทย นาฏศิลป ์ไทยพื ้นบ ้าน  ซึ ่ง เป ็น
ศิลปวัฒนธรรมประจำภาคที่เป็นการละเล่นพื้นบ้านให้คงอยู่และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคอีสาน       
 4.  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และมีสื่อดนตรีที่หลากหลายและเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 
 5. นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนางาน สร้างสรรค์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น จนสามารถ
ปฏิบัติสร้างสรรค์งานดนตรีไทย (วงโปงลาง) และการแสดงนาฏศิลป์ ได้อย่างสุนทรีและสอดคล้องกับ
บริบททางศิลปวัฒนธรรมประจำชาติสืบต่อไป 

 
 

(ลงชื่อ)……………………………………….ผู้เสนอโครงการ  (ลงชื่อ)…………………………………ผู้อนุมัติโครงการ         
  (นางสาวโอพัตตรา ศรบีุรินทร์)                            (นายภาณพัุนธุ์   จันทรา) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง   
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ชื่อโครงการ  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
แผนงาน   การบริหารงานทั่วไป 
สนองผลผลิตหลักท่ี 1, 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร์  นางจิระภา  แสนมณี 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา 2565 
กลยุทธ์ที่  1, 3     มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และข้ันพื้นฐานที ่ 1,2,3   

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

1. หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากสังคมปัจจุบันนี้มีสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวกระตุ้นและยั่วยุหลายด้าน อันอาจก่อให้เกิด

ปัญหาให้กับผู้เรียนซึ่งอยู่ในวัยที่กำลังพัฒนาทุกด้านและควรไดรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เจริญ
งอกงามไปในทิศทางที่ถูก ประกอบกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้นักเรียนและ
ผู้ปกครองเกิดความห่างเหินไม่ได้อยู่ร่วมกัน เนื่องจากภาระหน้าที่การงานและการหาเลี้ยงชีพของแต่
ละครอบครัว  
    ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดำเนินงานที่มีแบบแผนขั้นตอนชัดเจนใน
การส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพบนพ้ืนฐาน
ความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยยึดหลักการมีส่วนรับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติร่วมแก้ไขปัญหาจาก
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีทักษะการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ได้อย่างมีความสุข 
 โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง ตระหนักและเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้ดำเนินการพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สมบูรณ์และเกิดการขับเคลื่อนอย่าง
ต่อเนื่อง  
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม        
ถึงผู้เรียนทุกคน 

2. เพ่ือให้ครูเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนและนำข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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3.  เป้าหมาย  
ด้านปริมาณ  
1.  สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม ถึงผู้เรียน

ทุกคน ในระดับดี 
2. ครูร้อยละ 80 เยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนและนำข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน               

ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
ด้านคุณภาพ 
การดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างเป็นระบบ ครบถ้วนสมบูรณ์ และ

นักเรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลือตามความแตกต่างอย่างทั่วถึง 
 

4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
1 ประชุมจัดทำโครงการ พ.ค.65 
2 ประชุมวางแผนและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ พ.ค.65 
3 ดำเนินโครงการ  9 พ.ค. 2565 – 9 เม.ย. 2566 
4 รายงานและประเมินผล เม.ย.66 

 
5. งบประมาณ  งบอุดหนุน 1,000 บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
งบดำเนินการ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมจัดทำโครงการ - - - - - 

2 ประชุมวางแผนและ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

- - - - - 

3 ดำเนินการตามโครงการ 
- กิจกรรมระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
- กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 
- กิจกรรมจัดเก็บข้อมูล 
- กิจกรรมคดักรองข้อมูล
นักเรียน 
  - กลุม่ปกต ิ
  - กลุ่มเสี่ยง 
  - กลุม่ทีม่ีปัญหา 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 

 
 
 

1,000 

 
 
 
 
 

1,000 

 
 
 
 
 

1,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
งบดำเนินการ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

 - จัดทำระบบสารสนเทศ
ระดับห้องเรียนระดับชั้น
เรียนและระดับโรงเรียน   
- จัดระบบช่วยเหลือตาม
ภาวะเสี่ยงของนักเรียน 
(ดูแลช่วยเหลือตามสภาพ
ปัญหาที่แท้จริง) 

     

4 รายงานและประเมินผล - - - - - 

รวม - - 1,000.- 1,000.- 1,000.- 

 
6. การประเมินผล 
ที ่ ตัวบ่งชีส้ภาพความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 
 

 

สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผู้เรียนทุกคนในระดับดี 

- รายงาน - แบบรายงาน 

2 
 
 

 

ครูร้อยละ 80 เยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน
และนำข้อมลูระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  

- ประเมินผล - แบบประเมินผล 

 
7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

การดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างเป็นระบบ ครบถ้วนสมบูรณ์  
และนักเรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลือตามความแตกต่างอย่างทั่วถึง 
 
 
 

(ลงชื่อ)…………………………………….ผู้เสนอโครงการ  (ลงชื่อ)…………………………………… ผู้เสนอโครงการ         
(นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร์)                             (นางจิระภา    แสนมณ)ี   
        
 
                               (ลงชื่อ) ……………………………… ผูอ้นุมัติโครงการ      
                                       (นายภาณุพันธุ์  จันทรา)                             
                                 ผูอ้ำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 
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การบริหารงานตามนโยบาย 
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ชื่อโครงการ  การจัดการศึกษาเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
แผนงาน   การบริหารงานวิชาการ  
สนองผลผลิตหลักท่ี 1, 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสันทนา  คุณนา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา 2565 
กลยุทธ์ที่  1, 3     มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และขั้นพ้ืนฐานที่ 1,2,3 

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

1.  หลักการและเหตุผล 
      ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 49  ได้บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิ์
เสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี  ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  โดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย” ประกอบกับคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีได้กำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่ม
ดำเนินการตามเจตนารมณ์ดังกล่าว  เพ่ือลดภาระค่าครองชีพของประชาชน กระทรวงศึกษาธิการ จึง
จัดทำโครงการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพขึ้น  กำหนดสนับสนุนค่าใช้จ่าย
เพ่ือพัฒนาวิชาการ  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
และให้โรงเรียนดำเนินการ ตามแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดังนั้นโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง  จึงกำหนดโครงการ
ขึน้เพื่อความสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
        1. เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับค่ากิจกรรม
พัฒนาวิชาการ ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน กิจกรรมค่าหนังสือเรียน 
 2.  เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กิจกรรมค่าอุปกรณ์การ
เรียนกิจกรรมค่าเครื่องแบบนักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
3.   เป้าหมาย 
       ด้านปริมาณ 
 นักเรียนทุกระดับชั้นได้รับโอกาสและได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทุกคน 
       ด้านคุณภาพ 
 1.  กิจกรรมการเรียนฟรี 15 ปี  ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการภาคี  4 ฝ่าย   
 2.  นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านวิชาการอย่างเต็มศักยภาพอย่างทั่วถึงรอบด้าน 
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4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
1 ประชุมจัดทำโครงการ พ.ค.65 
2 ประชุมวางแผนและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ พ.ค.65 
3 ดำเนินโครงการตามโครงการ 9 พ.ค. 2565 – 9 เม.ย. 2566 
4 รายงานและประเมินผล เม.ย.66 

 

5. งบประมาณ  -   บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
งบดำเนินการ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมจัดทำโครงการ - - - - - 

2 ประชุมวางแผนและ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

- - - - - 

3 ดำเนินงานตามโครงการ 
- แต่งตัง้คณะกรรมการ
ภาคี 4 ฝ่ายพร้อมประชุม
ร่วมคณะกรรมการภาคี 
พิจารณา   
- กิจกรรมค่าหนังสือเรียน 
- กิจกรรมค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 
- กิจกรรมค่าอุปกรณ์    
การเรียน 
- กิจกรรมค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

- - - - - 

4 รายงานและประเมินผล - - - - - 
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6.  การประเมินผล 
ที ่ ตัวบ่งชีส้ภาพความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 นักเรียนทุกคนไม่เสียค่าใช้จ่ายใน

กิจกรรมหนังสือเรียน 
- สำรวจ 
 

- แบบสำรวจ 
 

2 นักเรียนมเีครื่องแบบนักเรียนทุกคน - ติดตาม - แบบติดตาม 
3 นักเรียนมีอุปกรณ์การเรียนเพียงพอ - สำรวจ - แบบสำรวจ 
4 นักเรียนได้รับการพัฒนาตามกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนทุกคน 
- ติดตาม - แบบติดตาม 

5 ดำเนินงานตามขั้นตอนตาม
กำหนดเวลา 

- ติดตาม - แบบติดตาม 

 
7.   ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้ 

7.1   นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ   
7.2    ลดภาระค่าครองชีพของผู้ปกครอง    

 
 

(ลงชื่อ)…………………………………ผู้เสนอโครงการ     (ลงชื่อ)……………………………………ผู้อนุมัตโิครงการ         
     (นางสันทนา  คุณนา)                                  (นายภาณพัุนธุ์   จันทรา)   
      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 
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ชื่อโครงการ  อาหารกลางวัน 
แผนงาน   การบริหารงานทั่วไป 
สนองผลผลิตหลักท่ี 1, 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจิระภา  แสนมณี 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา 2565 
กลยุทธ์ที่  1, 3     มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และข้ันพืน้ฐานที่ 1,2,3 

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

1. หลักการและเหตุผล  
 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดประเทศหนึ่ งมีผลิตผล
ทางการเกษตรหลายชนิดที่ส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ เป็นรายได้หลักของประเทศ แต่ปรากฏ
ว่ามีเด็กไทยจำนวนมากเป็นโรคขาดสารอาหาร กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้
ติดตามผลภาวะโภชนาการของทารก และเด็กก่อนวัยเรียน มีเพียงร้อยละ 49.21 เท่านั้นที่เป็น เด็กมี
ภ าวะโภชนาการปกตินอกนั้ น เป็ น เด็ กที่ มี ภ าวะทุพ โภชนาการทั้ งสิ้ น โดย เฉพาะในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นโรคขาดอาหารมากที่สุด ถึงร้อยละ 56.71 เมื่อเข้าสู่โรงเรียนประถมศึกษา 
สภาพการขาดสารอาหารก็ติดตัวมาด้วย ซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติได้สำรวจสภาพการขาดแคลน
อาหารของนักเรียนทั่วประเทศและมีนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาที่ขาดแคลนอาหารกลางวัน   
ร้อยละ 17 ของนักเรียนทั้งหมด 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้เล็งเห็นความสำคัญของโครงการอาหาร
กลางวัน ซึ่งนอกจากจะช่วยในการแก้ปัญหาโภชนาการในเด็กวัยเรียนได้อย่างดีวิธีหนึ่ง แล้วยังจะช่วย
ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการค้นคว้าต่าง ๆ ของนักเรียนอันเป็นกำลังของชาติต่อไป และยังช่วย
พัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลอย่างแท้จริง จะก่อให้เกิดความรู้ทักษะพ้ืนฐานในเรื่องโภชนาการ 
นักเรียนยังสามารถนำความรู้ไปใช้ในกิจวัตรประจำวันด้วย  โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงจึงได้จัดทำ
โครงการอาหารกลางวัน เพ่ือให้นักเรียนได้ รับประทานอาหารกลางวันครบ 5 หมู่ และถูกหลัก
โภชนาการ 

2. วัตถุประสงค์  
1. ให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการร่วมกัน 
2. เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับประทานอาหารกลางวันเป็นประจำทุกวัน 
3. เพ่ือให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องและมีสุขนิสัยทีด่ีในการรับประทานอาหาร 
4. เพ่ือให้นักเรียนมีประสิทธิภาพและพัฒนาด้านการเรียนการสอนดีขึ้น 
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3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 นักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงทุกคน ได้รับอาหารกลางวันรับประทานทุกวัน 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง 
2. นักเรียนทุกคน ได้รับประทานอาหารเสริมที่มีคุณค่าทางโภชนาการเป็นการบำรุงร่างกายที่

ขาดแคลนอาหารหลัก 
 
4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
1 ประชุมจัดทำโครงการ พ.ค.65 
2 ประชุมวางแผนและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ พ.ค.65 
3 ดำเนินงานตามโครงการ 9 พ.ค. 2565 – 9 เม.ย. 2566 
4 รายงานและประเมินผล เม.ย.66 

 
 

5.  งบประมาณ 302,400 บาท (ค่าอาหารนักเรียนวันละ 21 บาท จำนวน 200 วัน นักเรียน 72 คน) 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
งบดำเนินการ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมจัดทำโครงการ - - - - - 

2 ประชุมวางแผนและ
แต่งตั้งผูร้ับผิดชอบ
โครงการ 

- - - - - 

3 ดำเนินการตามโครงการ 
- จดัทำอาหารกลางวัน 
โดยวิธีการจ้างเหมา 

 
- 

 
- 

 
302,400.- 

 
302,400.- 

 
302,400.- 

4 รายงานและประเมินผล - - - - - 
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6.  การประเมินผล 
ที ่ ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนไดร้ับประทานอาหาร        

กลางวันที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ
ทุกคน 

- สังเกต 
 
 

- แบบสังเกต 
 
 

2. 
 

นักเรียนทุกคนมีความรู้เรื่องโภชนาการ
สามารถนำความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

- สัมภาษณ์ - แบบสัมภาษณ์ 

3. นักเรียนทุกคนมีสุขภาพพลานามัย 
สมบูรณ์ 

- สอบถาม - แบบสอบถาม 

 
7.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ   

1.  นักเรียนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง  ไม่เป็นโรคขาดสารอาหาร 
2.  นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น 
3.  ทำให้นักเรียนรู้คุณค่าของอาหารที่มีคุณค่า 
4.  นักเรียนมีทักษะและมีความรู้ที่นำความรู้ความสามารถไปใช้ในกิจวัตรประจำวัน 

 
 

 
(ลงชื่อ)………………………………….ผู้เสนอโครงการ     (ลงชื่อ)……………………………….. ผู้อนุมัติโครงการ         

     (นางจิระภา  แสนมณี)                                  (นายภาณุพันธุ์  จันทรา) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 
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ชื่อโครงการ  อาหารเสริม (นม) 
แผนงาน   การบริหารงานทั่วไป 
สนองผลผลิตหลักท่ี 1, 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสันทนา  คุณนา  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา 2565 
กลยุทธ์ที่  1, 3     มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และข้ันพื้นฐานที่ 1,2,3 

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

โครงการอาหารเสริม(นม) ในสถานศึกษาดำเนินการเนื่องจากพบว่า ผู้เรียนในสถานศึกษา
จำนวนมากยังมีน้ำหนักส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์  หรือได้รับอาหารที่มีคุณภาพต่ำ  และไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการทางด้านร่างกาย   รวมทั้งแก้ปัญหาด้านโภชนาการของผู้ เรียน  ซึ่งสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545  มาตรา 6 ว่า “การ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย   จิตใจ  สติปัญญา  
ความรู้  และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข” 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับอาหารเสริม(นม) ในปริมาณทีเ่พียงพอ 
2.  เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544  โดยบูรณา

การกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งมีกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็น
แกนกลาง  

3.  เพ่ือให้นักเรียนได้รับประทานอาหารเสริม(นม)ที่มีคุณค่า  และปริมาณเพียงพอต่อความ
ต้องการของร่างกาย  

4. เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนอาหารเสริม(นม) 
5.  เพ่ือให้ความรู้และเสริมสร้างสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหารเสริม(นม) 
6. เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกีย่วกับโภชนาการการศึกษาแก่ชุมชน  และนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในกิจกรรมโครงการอาหารเสริม(นม) 
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3.  เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ  
นักเรียนชั้นอนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง ร้อยละ 100  ดื่ม

นมวันละ 1 กล่อง 
ด้านคุณภาพ      
ผู้เรียนได้รับอาหารเสริมที่มีคุณค่า  และปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของร่างกาย 
 

4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
1 ประชุมจัดทำโครงการ พ.ค.65 
2 ประชุมวางแผนและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ พ.ค.65 
3 ดำเนินตามโครงการ  9 พ.ค. 2565 – 9 เม.ย. 2566 
4 รายงานและประเมินผล เม.ย.66 

 
5. งบประมาณ  86,400 บาท  งบประมาณอาหารเสริม (นม) สนับสนุนจาก อบต. หัวละ 6 บาท/
คน/วัน นักเรียน 72 คน 200 วันรวมเป็นเงิน  86,400  บาท  โดย อบต.ลาดค่างเป็นผู้จัดซื้อ และจัด
มาให้เป็นอาหารเสริม(นม) 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
งบดำเนินการ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมจัดทำโครงการ - - - - - 

2 ประชุมวางแผนและ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

- - - - - 

3 ดำเนินตามโครงการ 
- จัดซื้อ/จัดหาอาหารเสริม
(นม)  
- กิจกรรมดื่มนมวันละ 1 
กล่อง 
- กิจกรรมออกกำลังกาย 
- แบบบันทึกการดื่มนม 

 
- 

 
- 

 
86,400.- 

 
- 

 
86,400.- 

4 รายงานและประเมินผล - - - - - 
                            รวม - - 86,400.- - 86,400.- 
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6.  การประเมินผล 
ที ่ ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 นักเรียนมนี้ำหนักตามเกณฑ์ - สังเกต - แบบสังเกต 
2 
 

นักเรียนทุกคนมีความรู้เรื่องโภชนาการ
สามารถนำความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

- สัมภาษณ์ 
 
 

- แบบสัมภาษณ์ 
 
 

3 นักเรียนทุกคนมีสุขภาพพลานามัยที่ด ี
แข็งแรง สมบูรณ์ 

- สอบถาม - แบบสอบถาม 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดแีละน้ำหนักตามเกณฑ์ที่กำหนด 
 
 
(ลงชื่อ) ………………………………….ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ) ………………………………….ผู้อนุมัติโครงการ         
          (นางสันทนา  คุณนา)                                  (นายภาณุพันธุ์  จันทรา)           
                                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 
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ชื่อโครงการ  ปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน และยากจนพิเศษ 
แผนงาน   การบริหารงานทั่วไป 
สนองผลผลิตหลักท่ี 1, 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร์  นายภัทรพงศ์  พรมมาสัง 
ลักษณะโครงการ  โครงการตอ่เนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา 2565 
กลยุทธ์ที่  1, 3     มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และข้ันพื้นฐานที่ 1,2,3 
 

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

1.  หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนจะดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลได้นั้น  นักเรียนต้องมี
ความพร้อม  เกี่ยวกับปัจจัยส่งเสริมการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  
จึงไดร้ับงบประมาณสำหรับการจัดการศึกษาน้อย ไม่เพียงในการดำเนินงานต่างๆ ประกอบกับนักเรียน
ของโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กเด็กด้อยโอกาส   เพ่ือเป็นปัจจัยส่งเสริมการเรียนรู้  สำหรับนักเรียนที่
ขาดแคลน  และอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล  ดังนั้นโรงเรียนจึงจัดสรรงบประมาณที่ได้รับเป็นทุนการศึกษาให้
คุณสมบัตินักเรียนนี้จะได้รับทุน มีดังนี้  1) ขาดผู้อุปการะ  เช่น  บิดา  มารดา  ถึงแก่กรรม  2) ขาดผู้
อุปการะ  บิดา  หรือ  มารดา ถึงแก่กรรมฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  3) ขาดแคลน 4) อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล        
5)  ความประพฤติด ี
 
2. วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐ์กิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12   
2.  นักเรยีนที่ด้อยโอกาสได้มีโอกาสได้ศึกษาส่งเรียน 
3.  เพ่ือให้นักเรียนเลื่อมใสศรัทธาต่อสถานศึกษา 
4.  เพื่อให้ผู้ปกครองเลื่อมใส ศรัทธาต่อสถานศึกษา 
5.  เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิผล 

 
3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

นักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง มีทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน  
 เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนมีความพร้อมด้านทนุทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน 
2.  นักเรียนมีความรักความศรัทธาในสถานศึกษา 
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4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
1 ประชุมจัดทำโครงการ พ.ค.65 
2 ประชุมวางแผนและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ พ.ค.65 
3 ดำเนินตามโครงการ  9 พ.ค. 2565 – 9 เม.ย. 2566 
4 รายงานและประเมินผล เม.ย.66 

 
5.  งบประมาณ  ปัจจัยยากจน  จัดสรรให้คนละ 500 บาท  
   ปัจจัยพื้นฐานยากจนพิเศษ   ตามงบประมาณที่จัดสรร 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
งบดำเนินการ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมจัดทำโครงการ - - - - - 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

- - - - - 

3 ดำเนินโครงการ  
-นกัเรียนยากจน 
- นักเรยีนยากจนพิเศษ 
- รอการจัดสรร
งบประมาณและแหล่ง
เงินทุน 
- คัดเลือกนักเรียนที่จะ
ขอรับทุน 
- แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน 
  -  ดำเนินการตาม
ขัน้ตอนการเบิกจ่าย 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
ตามงบ 

ประมาณ 
ทีจ่ดัสรร 

 
- 
- 

 
ตามงบ 

ประมาณ 
ที่จัดสรร 

4 รายงานผล - - - - - 
                            รวม - - (จัดสรร) - (จัดสรร) 
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6.  การประเมินผล 
ที ่ ตัวบ่งชีส้ภาพความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น - ติดตาม - แบบติดตาม 

2 นักเรียนเห็นความสำคัญของ
สถานศึกษา 

- ติดตาม - แบบติดตาม 

3 ผู้ปกครองมีความศรัทธาในสถานศึกษา - ติดตาม - แบบติดตาม 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 2.  นักเรียนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจดีขึ้น 
  
 
(ลงชื่อ) ………………………………….ผู้เสนอโครงการ    (ลงชื่อ) ………………………………….ผู้เสนอโครงการ         

 (นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร)์                           (นายภัทรพงศ์  พรมมาสัง)   
 

 
                (ลงชื่อ) ………………………………….ผู้อนมุัติโครงการ 
                                          (นายภาณพัุนธุ์  จันทรา) 
                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 
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การบริหารงานโครงการพิเศษ 
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ชื่อโครงการ น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10  
 ลงสู่การปฏิบัติ 
แผนงาน การบริหารงานวิชาการ 
สนองผลผลิตหลักที่ 1, 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร์ 
ลักษณะโครงการ โครงการพิเศษ 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา 2565 
กลยุทธ์ที่  1, 3     มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และขั้นพ้ืนฐานที่ 1,2,3 

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

1.  หลักการและเหตุผล 
 

    สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงตอบรับเป็นพระมหากษัตริย์ 
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ความว่า “เพ่ือสืบสานพระราชปณิธาน และเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
ชาวไทยทั้งปวง”กอปรกับพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร คือการสร้างคนดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ
ยวรางกูร จึงทรงมีพระราโชบาย เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานแห่งองค์พระบรมชนกนาถ ในการสร้าง
คนดีให้แก่บ้านเมือง โดยทรงมุ่งให้การศึกษาต้องสร้างพ้ืนฐานแก่นักเรียน 4 ด้าน ประกอบด้วย (1) 
การมีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง (2) การมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม (3) การมีงานทำ-มีอาชีพ 
และ (4) การเป็นพลเมืองดี  
  กระทรวงศึกษาธิการ ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา โดยกำหนดนโยบายตาม
พระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงรับสั่งว่า 
การศึกษาต้องมุ่งเน้นผู้เรียน 2 ด้าน คือส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง และการศึกษาต้องมุ่ง
สร้างพ้ืนฐานชีวิต และอุปนิสัยที่มั่นคง แข็งแรง ราวทั้งให้สืบสานพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ซึ่งถือว่าเป็นพรที่ประเสริฐที่สุด ทั้งในเรื่องของครูและการปฏิรูป
การศึกษา ซึ่งระทรวงศึกษาธิการได้น้อมนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และมอบนโยบายลงสู่
สถานศึกษา 
  โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 ตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย เป็นโรงเรียน
ขนาดเล็ก ปัจจุบันจัดการเรียนการสอน 2 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับ มีนักเรียน
ทั้งสิ้น 72 คน แยกเป็นระดับชั้นอนุบาลจำนวน 13 คน ระดับประถมศึกษาจำนวน 59 คน              
มีข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 9 คน แยกเป็นผู้บริหารจำนวน 1 คน ครูผู้สอน
จำนวน 5 คน พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 คน ครูอัตราจ้าง (ผู้ช่วยครู) และนักการภารโรงจำนวน        
1 คน  
  สภาพโดยทั่วไปผู้ปกครองมีอาชีพในการทำไร่และรับจ้า งทั่วไปมีรายได้โดยเฉลี่ยของ
ครอบครัวประมาณ 10,000 บาทต่อปี ชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนและผู้ปกครองจึงค่อนข้างยากจน 
และส่วนหนึ่งสภาพครอบครัวของนักเรียนมีปัญหา พ่อแม่หย่าร้าง ต้องอาศัยอยู่กับ ปู่ ย่า ตา ยาย 
ฯลฯ ผู้ปกครองบางส่วนเดินทางไปขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ทำให้นักเรียนขาดการอบรมสั่งสอนด้าน
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ความประพฤติ ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมก้าวร้าว ดื้อรั้น ชอบเอาแต่ใจตนเองทำให้เกิดปัญหาตาม
จำนวนมาก ได้แก่นักเรียนขาดเรียน มาสายโดยผู้ปกครองตามใจลูก บริโภควัตถุนิยมติดเกมส์จากสื่อ 
ICT ที่พ่อแม่หาซื้อให้ตามที่ลูกร้องขอ โดยไม่คำนึงถึงความเหมาะสม นักเรียนขาดความกระตือรือร้น 
เฉื่อยชา ขาดความรับผิดชอบในการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ประกอบกับกับบริบทด้านชุมชน
ซึ่งเปรียบเสมือนป่ากำลังเสื่อมโทรม ยากที่จะแก้ไขให้ฟ้ืนคืนสภาพได้โดยเร็ว เพราะบริบทของชุมชน
เต็มไปด้วยอบายมุข ยาเสพติด การพนัน ขาดการเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือโรงเรียนทำให้มีสภาพที่เสื่อม
โทรม โดยที่ชุมชนมองเห็นเป็นเรื่องปกติธรรมดาของการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นปัญหาที่โรงเรียนต้องหาทาง
เยียวยาแก้ไขเป็นการเร่งด่วน  
  โรงเรียนจึงปรับกระบวนทัศน์ โดยการประชุมปรึกษาหารือคณะครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชุมชน ผู้ปกครอง เพ่ือแจ้งให้รับทราบถึงปัญหาที่กำลังประสบอยู่นี้ หากทุก
ฝ่ายต่างนิ่งเฉยต่อไป จะสร้างปัญหาใหญ่จนอาจไม่สามารถแก้ไขได้ ชุมชนของเราจะได้รับผลกระทบ
จากปัญหานี้อย่างหนัก ทุกฝ่ายได้ร่วมระดมความคิดและหาทางออกร่วมกัน ทำให้ได้ความคิดที่ตก
ผลึกจากทุกฝ่ายโดยพร้อมใจกันที่จะน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช  เข้าสู่สถานศึกษา โดยนำกรอบหลักปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีของ
เศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นกรอบแนวทางสร้างนักเรียนเป็นคนดี มีภูมิคุ้มกัน นำความรู้ไปประยุกต์ใช้
กับชีวิตประจำวันทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน ให้เป็นผู้มีเหตุผล พอประมาณ ไม่ใช้ชีวิตอย่างประมาท มี
อุปนิสัยของการประหยัด อดออม มีความพอเพียงเพ่ือจะอยู่กับสังคมได้อย่างเป็นสุข รวมทั้งได้น้อมนำ
พระราโชบายด้านการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวราง
กูร มาเป็นหลักชัยในการสร้างนักเรียนเป็นคนดี มีอุปนิสัยพอพียง และสามารถพัฒนาให้เป็นคนเก่ง สู่
การปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทของทั้งสองพระองค์ อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการดำเนินตามรูปแบบ 
“วงล้อพอเพียง เคียงคู่ชีวิต” 
 
2. วัตถุประสงค์  
    1.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง  มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี และมี
พ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม 
  2. เพ่ืออบรม บ่มเพาะ ให้นักเรียน เป็นคนดี มีอุปนิสัยพอพียง และสามารถพัฒนาให้เป็นคน
เก่ง  
  3. เพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียนรับรู้ความสามารถ ความต้องการและความชอบของตนด้านการ
ประกอบอาชีพในอนาคต  
  4. เพ่ือให้โรงเรียนละชุมชน มีความสามัคคี ปรองดอง และสมานฉันท์ ร่วมมือ ร่วมใจกัน
พัฒนาสถานศึกษาและชุมชนจนเกิดความยั่งยืน 
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3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 นักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงมีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง  มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี 
และมีพ้ืนฐานชีวิตทีม่ั่นคงและมีคุณธรรม  
 เชิงคุณภาพ 

1.  นักเรียนเป็นคนดี มีอุปนิสัยพอพยีง  
2.  นักเรียนมีมอุปนิสัยของการประหยัด อดออม มีความพอเพียงเพ่ือจะอยู่กับสังคมได้อย่าง

เป็นสุข 
 

4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
1 ประชุมจัดทำโครงการ พ.ค.65 
2 ประชุมวางแผนและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ พ.ค.65 
3 ดำเนินตามโครงการ  9 พ.ค. 2565 – 9 เม.ย. 2566 
4 รายงานและประเมินผล เม.ย.66 

 

5.  งบประมาณ   -    บาท   

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
งบดำเนินการ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมจัดทำโครงการ - - - - - 

2 ประชุมวางแผนและ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

- - - - - 

3 ดำเนินตามโครงการ  - - - - - 
4 รายงานและประเมินผล - - - - - 
                            รวม - - - - - 
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6.  การประเมินผล 
ที ่ ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง - สังเกต - แบบสังเกต 

2 นักเรียนมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง-         
มีคุณธรรม 

- ประเมิน 
 

- แบบประเมิน 
 

3 นักเรียนมีงานทำ-มีอาชีพ - ประเมิน - แบบประเมิน 
4 นักเรียนเป็นพลเมืองดี - ประเมิน - แบบประเมิน 
 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 2.  นักเรียนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจดีขึน้ 
  
 
(ลงชื่อ) ………………………………….ผู้เสนอโครงการ    (ลงชื่อ) ………………………………….ผู้อนุมัติโครงการ 

 (นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร์)                    (นายภาณุพันธุ์   จันทรา)                  
           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 
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ชื่อโครงการ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
แผนงาน การบริหารงานวิชาการ 
สนองผลผลิตหลักท่ี 1, 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายปรีชา  นาราศรี 
ลักษณะโครงการ โครงการพิเศษ 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา 2565 
กลยุทธ์ที่  1, 3     มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และข้ันพื้นฐานที่ 1,2,3 

.............................................................................................................................. 
1. หลักการและเหตุผล 
  ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี “1 ตำบล 1 โรงเรียน
คุณภาพ” ซึ่งเป็นนโยบายที่สอดรับกับคำกล่าวที่ว่า “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
โรงเรียน ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง สร้างโอกาสให้นักเรียนในพ้ืนที่ได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มที่ เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทั่วประเทศ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำด้านการจัด
การศึกษาของประเทศ โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นต้นแบบโรงเรียนที่มีคุณภาพ โดย
โรงเรียนสามารถให้บริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน มี
อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ผู้บริหารและครูมีความพร้อมด้านสมรรถนะ 
ศักยภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ สร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและ
สนับสนุนกระบวนการบริหาร การจัดการสถานศึกษาของเอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน ซึ่งถือเป็นหลักประกันกับชุมชนว่า โรงเรียนคุณภาพเหล่านี้จะส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน
ได้รับความรู้ กระบวนการและทักษะที่จำเป็นต่อการธำรงตน ดำรงชีวิตในการเป็นพลเมืองที่ดีของ
ประเทศ ตลอดจนเป็นศูนย์รวมหรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิด
ความรู้สึกเป็นเจ้าของ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในการส่งบุตร
หลานเข้ามาเรียน ไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง โรงเรียน และชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมทางการ
ศึกษาที่เป็นประโยชน์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ โดยใน
ปีงบประมาณ 2562 จะเริ่มดำเนินการขับเคลื่อนในโรงเรียนประถมศึกษา ระดับตำบลก่อน และ
ปีงบประมาณ 2563 พัฒนาไปสู่โรงเรียนมัธยมศึกษา ระดับอำเภอ โรงเรียนพ้ืนที่พิ เศษ (Stand 
Alone) ตามลำดับ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนาการศึกษาไทยในเชิงระบบอย่างแท้จริง 
  โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จึงได้จัดทำ
โครงการโรงเรียนคณุภาพประจำตำบล เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาล และเพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียน
ให้มีความเท่าเทียมกัน 
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2. วัตถุประสงค์  
 1.  เพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และลดความเหลื่อมล้ำทางการ
ศึกษาแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองดี มีทักษะ
วิชาการ ทักษะชีวิตทักษะอาชีพ 
 2.  เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู  และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมในทุกด้านทั้ง
สมรรถนะศักยภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการ มีความคิดสร้างสรรค์นวั ตกรรมการ
บริหารการจัดการเรียนการสอน สร้างคลังนวัตกรรมการเรียนการสอน คลังความรู้อย่างเป็นรูปธรรม
และมีความยั่งยืน 
 3.  เพ่ื อ พัฒ นาโรงเรียนคุณ ภาพประจำตำบล   ให้ มี ค วาม เข้มแข็ งทางวิช าการ                 
เป็นสถานศึกษาคุณธรรม มีความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา  (ITA ) และเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย เป็นโรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาที่มี
คุณภาพ สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียน  และชุมชน อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
 4.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด / ศาสนสถานอ่ืนๆ รัฐ  และโรงเรียน เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมและมีความมั่นคง มั่งค่ัง และยัง่ยืน 
    
3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  1.  โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นสถานศึกษาคุณธรรม มีความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ( ITA) และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม งาน
อาชีพ และสุขภาพอนามัย เป็นโรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถให้บริการการศึกษาแก่
นักเรียน และชุมชน อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยัง่ยืน 
  2.  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะ 
ศักยภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการ มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหารจัดการ
เรียนการสอน คลังนวัตกรรมการเรียนการสอน 
  3.  นักเรียนทุกคนในตำบลได้รับโอกาสและเข้าถึงการบริการและสวัสดิการทางการศึกษา ที่มี
คุณภาพและเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและ
สังคมในท้องถิ่นชนบท 
  4.  นักเรียนมีการพัฒนาด้านสติปัญญา (Intelligence Quotient) ความฉลาดทางอารมณ์ 
(Emotional Quotient) มีทัศนคติ (Attitude) มีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย (Physical) และมี
พัฒนาทักษะชีวิตตามกระบวนการลูกเสือ ปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ มีคุณลักษณะตามโรงเรียน
สุจริต มีความรัก หวงแหน และความภูมิใจในชาติ โดยใช้แนวคิดแบบ STAR STEMS และมี
คุณธรรมอัตลักษณ์แนวทางโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพ่ือปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ 
(Moral Quotient). สามารถรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข เมื่อจบการศึกษามีงานทำ อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทุกภาคส่วนทั้งเอกชน บ้าน วัด/
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ศาสนสถานอ่ืนๆ รัฐ และโรงเรียน มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำ
ตำบล 

เชิงคุณภาพ 
1.  โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง เป็นโรงเรียนที่ให้โอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันอย่างมี

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเข้มแข็งทัง้ดา้นวิชาการ ด้านสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์ 

2.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดนตรี  กีฬา  ศิลปะ และจิตสาธารณะ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความพร้อมด้านกายภาพ  สิ่งอำนวยความสะดวก วัสดุครุภัณฑ์  สะอาด ร่มรื่น 
ปลอดภัย  

3.  โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง เป็นโรงเรียนที่เน้นการพัฒนาพื้นฐานด้านอาชีพ  
4.  โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง เป็น “โรงเรียนของชุมชน” ที่มีความร่วมมือกับท้องถิ่นและ

บริการโรงเรียนเครือข่ายและชุมชนอย่างเข้มแข็ง 
 

4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
1 ประชุมจัดทำโครงการ พ.ค.65 
2 ประชุมวางแผนและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ พ.ค.65 
3 ดำเนินโครงการ  9 พ.ค. 2565 – 9 เม.ย. 2566 
4 รายงานและประเมินผล เม.ย.66 

 

5.  งบประมาณ  -  บาท   

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
งบดำเนินการ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมจัดทำโครงการ - - - - - 

2 แต่งตัง้คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

- - - - - 

3 ดำเนินตามโครงการ  - - - - - 
4 รายงานและประเมินผล - - - - - 
                            รวม - - - - - 
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6.  การประเมินผล 
ที ่ ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือทีใ่ช้ 
1 โรงเรียนบ้านแกง่เกลี้ยง มีความ

เข้มแข็งทางวิชาการ เป็นสถานศึกษา
คุณธรรม มีความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA) และ
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพ
อนามัย เป็นโรงเรียนศูนย์รวม
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถ
ให้บริการการศึกษาแก่นักเรียน และ
ชุมชน อย่างมัน่คง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

- รายงาน 
 
 

- แบบรายงาน 
 

2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน มีความพร้อมในทุกด้าน 
ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ และ
ความสามารถในการบริหารจัดการ มี
ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการ
บริหารจัดการเรียนการสอน คลัง
นวัตกรรมการเรียนการสอน 

- สังเกต 
 

 

- แบบสังเกต 
 

 

3 นักเรียนทุกคนในตำบลได้รับโอกาส
และเข้าถึงการบริการและสวัสดิการ
ทางการศึกษา ที่มีคุณภาพและเป็น
ธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ
และสังคมในท้องถิ่นชนบท  

- ประเมิน 
 

 

- แบบประเมิน 
 

 

4 นักเรียนมีการพัฒนาด้านสติปัญญา 
(Intelligence Quotient) ความฉลาด
ทางอารมณ์ (Emotional Quotient) 
มีทัศนคติ (Attitude) มีพัฒนาการดา้น
ร่างกายสมวัย (Physical) และมีพัฒนา
ทักษะชีวิตตามกระบวนการลูกเสือ 
ปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ 

- ประเมิน 
 

 

- แบบประเมิน 
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ที ่ ตัวบ่งชีส้ภาพความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
 มีคุณลักษณะตามโรงเรียนสุจริต มี

ความรัก หวงแหน และความภูมิใจใน
ชาติ โดยใช้แนวคิดแบบ STAR 
STEMS และมีคุณธรรมอัตลักษณ์
แนวทางโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อ
ปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดีของ
ประเทศชาติ (Moral Quotient). 
สามารถรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ในสังคมโลก ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข เมื่อจบการศึกษามี
งานทำ อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยัง่ยืน 
ทุกภาคส่วนทั้งเอกชน บ้าน วัด/ศาสน
สถานอืน่ๆ รัฐ และโรงเรียน มีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียน
คุณภาพประจำตำบล 

  

5 โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง เป็นโรงเรียนที่
ให้โอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกัน
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาเข้มแข็งทั้งด้านวิชาการ ด้าน
สมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์ 

- สังเกต 
 

 

- แบบสังเกต 
 

 

6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดนตรี  กีฬา  
ศิลปะ และจิตสาธารณะ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความ
พร้อมด้านกายภาพ  สิ่งอำนวยความ
สะดวก วัสดุครุภัณฑ์  สะอาด ร่มรื่น 
ปลอดภัย  

- ประเมิน 
 

 

- แบบประเมิน 
 

 

7 โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง เป็นโรงเรียนที่
เน้นการพฒันาพ้ืนฐานด้านอาชีพ  

- ประเมิน - แบบประเมิน 

8 โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง เป็น 
“โรงเรียนของชุมชน” ที่มีความร่วมมือ
กับท้องถิ่นและบริการโรงเรียน
เครือข่ายและชุมชนอย่างเข้มแข็ง 

- สอบถาม 
 

 

- แบบสอบถาม 
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7.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
       1.  นักเรียน  เข้าถึงการบริการและสวัสดิการทางการศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นธรรม         
มีสติปัญญา (Intelligence Quotient) สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ความฉลาดทางอารมณ์ 
(Emotional Quotient) ทัศนคติที่ดี (Attitude) พัฒนาการด้านร่างกายสมวัย (Physical) ทักษะชีวิต
ตามกระบวนการลูกเสือ และปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ  เพ่ือปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดีของ
ประเทศชาติ  (Moral  Quotient)  มีทักษะด้านเทคโนโลยี การคิดวิเคราะห์  มีทักษะด้านภาษา  4 
ภาษา  มีสมรรถนะที่สำคัญ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และทักษะอาชีพมุ่งสู่การมีงานทำ อย่าง
มั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน 
 2.  ครู  มีความพร้อมในทุกด้าน  ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ  และความสามารถในการบริหาร
จัดการมีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอน  คลังนวัตกรรมการเรียนการ
สอน  มีจรรยาบรรณ  มีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตร  และการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการใช้วัสดุ สื่ออุปกรณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัย  ส่งเสริมความกระตือรือร้น
ใฝ่เรียนรู้ของผู้เรียน  มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ เอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน มีการพัฒนาตนเองแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ  (Professional Learning Community: PLC) อย่างต่อเนื่อง  
 3.  ผู้บริหาร  มีความพร้อมในทุกด้าน  ทั้งสมรรถนะ  ศักยภาพ และความสามารถในการ
บริหารจัดการ  มีภาวะผู้นำ  ยอมรับการเปลี่ยนแปลง  มีทักษะการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน  มีความคิดสร้างสรรค์  สามารถแก้ปัญหาการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ  เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดต่อคุณภาพผู้เรียน 
 4.  โรงเรียน มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านกายภาพ สิ่ งอำนวยความสะดวกมีคุณภาพ ด้าน
สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้  มีบรรยากาศอบอุ่น  ปลอดภัย  ทันสมัย  และมีมาตรการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้   สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  สามารถให้บริการ
การศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน  มีความโดดเด่นในการเป็นโรงเรียนหลักที่สามารถให้บริการโรงเรียน
ในบริเวณใกล้เคียง  มีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีความพร้อมในการพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ  ผ่านการมีส่วนร่วม ทั้งร่วมคิด ร่วม
ทำ ร่วมพัฒนา ร่วมสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 
 5.  การมีส่วนร่วมในการพัฒนา  ทุกภาคส่วนทั้งเอกชน  บ้าน วัด/ศาสนสถานอื่นๆ รัฐ  และ
โรงเรียนให้การยอมรับ  เชื่อถือต่อคุณภาพของโรงเรียน ครู และผู้บริหาร และมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  ให้ความสนใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน มี
ความต้องการให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาและให้ความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินงานการจัด
การศึกษาเสมือนเป็นเจ้าของโรงเรียน  
 
(ลงชื่อ)…………………………………..ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ) …………………………………..โครงการ         

     (นายปรีชา    นาราศรี)                                (นายภาณุพันธุ์  จันทรา)   
       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 
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ชื่อโครงการ โรงเรียนประชารัฐ 
แผนงาน การบริหารงานวิชาการ 
สนองผลผลิตหลักท่ี 1, 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจิระภา  แสนมณี 
ลักษณะโครงการ โครงการพิเศษ 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา 2565 
กลยุทธ์ที่  1, 3     มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และข้ันพื้นฐานที่ 1,2,3 

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

1. หลักการและเหตุผล 
 ประชารัฐ  นับเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา ที่ใช้
ความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคม  เพ่ือร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนา ซึ่ง
ประชารัฐจะเป็นการรวมพลังประชาชนของชาติที่มาจากทุกภาคส่วน  ไม่ว่าจะอยู่ในภาคประชาชน 
ภาคธุรกิจหรือภาครัฐ  โดยรัฐบาลจะเป็นผู้อำนวยความสะดวก  สนับสนุน  เปิดช่องทางให้เอกชน 
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ในลักษณะเอกชนนำและภาครัฐเป็นผู้อำนวยความสะดวก
และสนับสนุน  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาประเทศในทุกด้านอย่างยั่งยืน  
 โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง  จึงได้เร่งขับเคลื่อน การดำเนินงานในบทบาทภารกิจของภาครัฐตาม
นโยบายดังกล่าว  โดยกำหนดเป้าหมายให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษา  ที่ใช้กลไกจากประชารัฐ  
ร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อการยกระดับการศึกษาให้เกิด ผลสัมฤทธิ์  โดยใช้กระบวนการต่าง ๆ เพ่ือนำไปสู่
การแก้ปัญหาในเรื่องคุณภาพการศึกษา  การลดความเหลื่อมล้ำ การเพ่ิมคุณภาพคนและการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน  อันนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์  
 1.  เพ่ือพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา  รวมถึงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งด้าน
คุณธรรม  จริยธรรม และผลสัมฤทธิ์ทางการศกึษา 
 2. เพ่ือจัดทำและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลที่โปร่งใส
และตรวจสอบได้ 
 3.  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการสื่อ 
 4.  เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน (Active  Learning,  Critical  Thinking)  จัดทำ
คู่มือ การจัดการเรียนการสอนและการจัดทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นพัฒนาจิตส่าธารณะเพ่ือการ
บริการชุมชนและสังคม 
 5.  เพ่ือยกระดับความสามารถด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา 
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3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาทั้งด้านคุณธรรม  
จริยธรรม และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  
 2. โรงเรียนจัดทำและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลที่
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 3. โรงเรียนสามารถพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการสื่อที่ทันสมัย      
ใช้การได ้
 4. โรงเรียนพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน (Active  Learning,  Critical  Thinking) 
จัดทำคู่มือการจัดการเรียนการสอนและการจัดทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นพัฒนาจิตส่าธารณะเพ่ือ
การบริการชุมชนและสังคม 
 5. โรงเรียนสามารถยกระดับด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาไดสู้งขึน้ 
 เชิงคุณภาพ 
 โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง  เป็นโรงเรียนต้นแบบของการทำงานผสานความร่วมมือของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการศึกษา 
 
4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
1 ประชุมจัดทำโครงการ พ.ค.65 
2 ประชุมวางแผนและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ พ.ค.65 
3 ดำเนินตามโครงการ  9 พ.ค. 2565 – 9 เม.ย. 2566 
4 รายงานและประเมินผล เม.ย.66 

 
5.  งบประมาณ   -   บาท   

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
งบดำเนินการ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมจัดทำโครงการ - - - - - 

2 ประชุมวางแผนและ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

- - - - - 

3 ดำเนินตามโครงการ  - - - - - 
4 รายงานผล - - - - - 
                            รวม - - - - - 
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6.  การประเมินผล 
ที ่ ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ได้รบัการพัฒนา 
- สังเกต 
 

- แบบสังเกต 
 

2 โรงเรียนมรีะบบข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

- ประเมิน 
 

- แบบประเมิน 
 

3 โรงเรียนมีระบบ ICT  เพ่ือการศึกษา 
และการบริหารจัดการสื่อที่ทันสมัย 

- ประเมิน 
 

- แบบประเมิน 
 

4 โรงเรียนมีรูปแบบการเรียนการสอน 
(Active Learning, Critical 
Thinking)   

- ประเมิน 
 

- แบบประเมิน 
 

5 นักเรียนมีสัมฤทธิ์ผลด้านการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสูงขึ้น 

- รายงาน 
 

- แบบรายงาน 
 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและ
สมรรถนะความเป็นผู้นำในการบริหารการศึกษาทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
 2.  โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลที่โปร่งใสและ
เปิดเผยตรวจสอบได้ 
 3.  โรงเรียนมีระบบ ICT  เพ่ือการศึกษา และการบริหารจัดการสื่อทีท่ันสมัย 
 4.  โรงเรียนมีรูปแบบการเรียนการสอน (Active Learning, Critical Thinking) จัดทำคู่มือ
การจัดการเรียนการสอนและการจัดทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นพัฒนาจิตสาธารณะเพ่ือการ
บริการชุมชนและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.  นักเรียนมีสัมฤทธิ์ผลด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาได้อย่างดีเยี่ยม    
 
   
(ลงชื่อ)………………………………..ผู้เสนอโครงการ    (ลงชื่อ) ………………………………..ผู้อนุมัติโครงการ         

     (นางจิระภา  แสนมณี)                                (นายภาณุพันธุ์  จันทรา)   
               ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 
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ชื่อโครงการ โรงเรียนคุณธรรม 
แผนงาน การบริหารงานวิชาการ 
สนองผลผลิตหลักท่ี 1, 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร์  นางจิระภา  แสนมณี 
ลักษณะโครงการ โครงการพิเศษ 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา 2565 
กลยุทธ์ที่  1, 3     มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และข้ันพื้นฐานที่ 1,2,3 

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

1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ปีการศึกษา 
2563-2564 ผลการดำเนินโครงการดำเนินการยังไม่ต่อเนื่องและครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น ด้านคุณธรรม
จริยธรรมและความเป็นไทย คือ มีคุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม รู้รับผิดชอบชั่วดี มีความภาคภูมิใจ
ในความเป็นคนไทย ยึดถือปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิต เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรม       
มีจิตสำนึกความเป็นไทย มีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 และให้ทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกความเป็น
ชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
         โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง ตระหนักและเห็นความสำคัญจึงได้จัดโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
เพ่ือให้ตรงกับทฤษฎีการทำซ้ำซ้ำจะเกิดเป็นการสร้างนิสัย ให้กับตนเองในการดำเนินวิถีชีวิตแบบชาว
พุทธอย่างถาวร 
  
2. วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนามีคุณธรรม มีจิตสำนึกความเป็นไทย  ยึดมั่นใน
สถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษั ตริย์   และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2.  เพ่ือจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สร้างความในความเป็นชาติไทย และวิถี
ชีวิตแบบชาวพุทธอย่างถาวร 
   3. เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพียง 
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3. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
 1. มีผู้รับผิดชอบโครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง และนักเรียนแกนนำ 
จำนวน 50 คน  
 2. นักเรียนทุกคน มีคุณธรรม จริยธรรม และความสำนึกในความเป็นไทย 
 ด้านคุณภาพ 
 1.  โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และมีวัฒนธรรมชาวพุทธใน
สถานศกึษา เป็นศูนย์เรียนรู้พุทธศาสนา และสร้างจิตอาสาชุมชน 
 2.  นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรมจิตสำนึกความเป็นไทยทุกคน  
 3.  มีแนวทางในการจัดทำโครงงานคุณธรรม เยาวชนทำดีถวายในหลวง ในชุมชน และพัฒนา
สังคมให้ ยั่งยืน เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ  
 
4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
1 ประชุมจัดทำโครงการ พ.ค.65 
2 ประชุมวางแผนและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ พ.ค.65 
3 ดำเนินตามโครงการ  9 พ.ค. 2565 – 9 เม.ย. 2566 
4 รายงานและประเมินผล เม.ย.66 

 
5.  งบประมาณ   -   บาท   

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
งบดำเนินการ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมจัดทำโครงการ - - - - - 

2 ประชุมวางแผนและ
แต่งตั้งผูร้ับผิดชอบ
โครงการ 

- - - - - 

3 ดำเนินตามโครงการ  - - - - - 
4 รายงานและประเมินผล - - - - - 
                            รวม - - - - - 
 
 

 
 
 
 
 



 

โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 

102 แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2565 

6.  การประเมินผล 
ที ่ ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนามี

คุณธรรม มีจิตสำนึกความเป็นไทย    
ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  และการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

- สังเกต 
 
 
 
 
 

 

- แบบสังเกต 
 
 
 
 
 

 
2 จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรม สร้างความในความเป็นชาติ
ไทย และวิถีชีวิตแบบชาวพุทธอย่าง
ถาวร 
 

- ประเมิน 
 
 

- แบบประเมิน 
 
 

3 ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะ
การดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 
 

- ประเมิน 
 
 

- แบบประเมิน 
 
 

 
 

7.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าตระหนักเห็นคุณค่าความสำคัญในการจัดกิจกรรมคุณธรรมมี

จติสำนึก มีความภาคภูมิใจเห็นคุณค่าความเป็นไทย 
 2.  ครู นักเรียน เห็นคุณค่าในการความสำคัญของการมีส่วนร่วม และเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือการ

ปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม 
 
   
(ลงชื่อ) ……………………………………..ผู้เสนอโครงการ  (ลงชื่อ)…………………………………..ผูเ้สนอโครงการ         

  (นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร์)                            (นางจิระภา   แสนมณ)ี   
 
 
                (ลงชื่อ) …………………………………..ผู้อนมุัติโครงการ 
                                          (นายภาณุพันธุ์  จันทรา ) 
               ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 
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ชื่อโครงการ โรงเรียนสุจริต 
แผนงาน การบริหารงานวิชาการ 
สนองผลผลิตหลักท่ี 1, 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจิระภา  แสนมณี 
ลักษณะโครงการ โครงการพิเศษ 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา 2564 
กลยุทธ์ที่  1, 3     มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และข้ันพ้ืนฐานที่ 1,2,3 

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

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง  เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ตามแนวตะเข็บชายแดน  ให้ความสำคัญกับ

การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง โดยเน้นการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังความสามัคคี การธำรงรักษาไว้ซึ่ง
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้ความสำคัญในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยการปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิปไตยให้กับนักเรียน ผ่านการ
จัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนานักเรียนที่หลากหลาย มีการจัดกิจกรรมพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้มี
คุณลักษณะที่เป็นประชาธิปไตย คือ มีปัญญาธรรม คารวะธรรมและสามัคคีธรรม อย่างเหมาะสมกับ
วัยและระดับการศึกษา  มีกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริม สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ การ
เคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักษา
ผลประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติ เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและดำเนินกิจกรรม
ต่างๆ  ที่สนับสนุน ส่งเสริมพฤติกรรมและคุณลักษณะที่เป็นประชาธิปไตย  

ในปี 2559 ได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“โรงเรียนสุจริต” ต้องการที่จะพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต คือ 
ทักษะกระบวนการคิด ความมีวินัย  ความซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ จึง
กำหนดให้มีกิจกรรมในการพัฒนานักเรียนแกนนำเพ่ือเป็นแบบอย่างและสร้างแหล่งเรียนรู้
ประชาธิปไตยในโรงเรียน เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียน  ด้วยการบริหารเชิงกลยุทธ์  
กระบวนการคุณภาพ (PDCA) การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างเต็มที่ (Full 
Participation) การจัดการความรู้ (KM) โดยใช้นักเรียนแกนนำเป็นผู้ขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรม  
  
2. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะโรงเรียนสุจริตให้แก่นักเรียนแกนนำ 
 2.  เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนแกนนำพัฒนาแหล่งเรียนรู้และจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ     
5 ประการของโรงเรียนสุจริต  ขยายผลสู่นักเรียนอ่ืนในโรงเรียน 
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3. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
 1.  จัดการอบรมพัฒนาคุณลักษณะโรงเรียนสุจริตให้แก่นักเรียนแกนนำ จำนวน 1 ครัง้ 
 2.  นกัเรียนแกนนำ จำนวน 40 คนได้รับการพัฒนาความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกบั 
 ด้านคุณภาพ 
 1.  นักเรียนแกนนำมีความรู้ ความเข้าใจในคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
 2.  นักเรียนแกนนำมีความสามารถในการเป็นวิทยากรผู้ช่วยในการพัฒนาคุณลักษณะของ
โรงเรียนสุจริต ผ่านแหล่งเรียนรู้ประชาธิปไตยได้อย่างเหมาะสม 

 

4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
1 ประชุมจัดทำโครงการ พ.ค.65 
2 ประชุมวางแผนและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ พ.ค.65 
3 ดำเนินตามโครงการ  9 พ.ค. 2565 – 9 เม.ย. 2566 
4 รายงานและประเมินผล เม.ย.66 

 
5.  งบประมาณ   -   บาท   

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
งบดำเนินการ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมจัดทำโครงการ - - - - - 

2 ประชุมวางแผนและ
แต่งตั้งผูร้บัผิดชอบ
โครงการ 

- - - - - 

3 ดำเนินตามโครงการ  - - - - - 
4 รายงานและประเมินผล - - - - - 
                            รวม - - - - - 
 

6.  การประเมินผล 
ที ่ ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 นักเรียนแกนนำมีคุณลักษณะตาม

เป้าหมายโรงเรียนสุจริต 
 

- สังเกต 
 

- แบบสังเกต 
 

2 นักเรียนแกนนำพัฒนาแหล่งเรียนรู้
และจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ 
5 ประการของโรงเรียนสุจริต  ขยาย
ผลสู่นักเรียนอื่นในโรงเรียน 

- แบบประเมิน - แบบประเมิน 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  นักเรียนทุกคนคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
 2.  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะโรงเรียนสุจริตทั้ง 5 ประการ  
 3.  นักเรียนแกนนำสามารถใช้กระบวนการคิดผ่านกิจกรรมสภานักเรียนร่วมกันกำหนดแนว
กิจกรรมเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตในโรงเรียน 
 4.  สภานักเรียนสามารถเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ 5 ประการของ
โรงเรียนสุจริต ให้กับนักเรียนในโรงเรียน 
 
   
   
(ลงชื่อ)………………………………..ผู้เสนอโครงการ    (ลงชื่อ)………………………………….ผู้อนุมัติโครงการ         

    (นางจิระภา  แสนมณี)                                (นายภาณุพันธุ์  จันทรา)   
             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 
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ชื่อโครงการ สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข 
แผนงาน การบริหารงานวิชาการ 
สนองผลผลิตหลักท่ี 1, 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร์   
ลักษณะโครงการ โครงการพิเศษ 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา 2565 
กลยุทธ์ที่  1, 3     มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และข้ันพื้นฐานที่ 1,2,3 

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

1.  หลกัการและเหตุผล 
โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง ตั้งอยู่ในตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย สภาพโดยทั่ วไป

ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีอาชีพในการทำไร่และรับจ้างทั่วไปมีรายได้น้อย ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่
ของนักเรียนและผู้ปกครองค่อนข้างยากจน และส่วนหนึ่งสภาพครอบครัวของนักเรียนมีปัญหา พ่อแม่
หย่าร้าง ต้องอาศัยอยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย ฯลฯ ผู้ปกครองบางส่วนเดินทางไปขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่
ต่างจังหวัด ทำให้นักเรียนขาดการอบรมสั่งสอนด้านความประพฤติและระเบียบวินัย ส่งผลให้นักเรียน
มีพฤติกรรมก้าวร้าว ชอบเอาแต่ใจตนเองทำให้เกิดปัญหาตามมา ได้แก่ นักเรียนสนใจดูโทรทัศน์ 
บริโภควัตถุนิยม ติดเกมจากสื่อ ICTและปัญหาร้ายแรงอีกปัญหาหนึ่งที่จะตามมา คือ ปัญหายาเสพติด
ในกลุ่มเยาวชนวัยเรียน 

สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน นับว่ามีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากมีการแพร่
ระบาดของยาเสพติดและแหล่งอบายมุขไปตามชุมชนต่างๆ จำนวนมาก แล้วแพร่กระจายจากชุมชน 
ครอบครัว ไปสู่สถานศึกษา ทำให้กลุ่มเสี่ยงซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนวัยเรียนมีอัตราเสี่ยงต่อการติดยาเสพติด
เพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งในปัจจุบันการผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดมีเทคโนโลยีสูง ทำให้การกระจาย
ของยาเสพติดทำได้อย่างรวดเร็วจนยากในการปราบปราม มีการสร้างเครือขายในการจำหน่ายในกลุ่ม
นักเรียน นักศึกษา นอกจากนี้ เกิดจากสภาพสังคม ครอบครัว และชุมชนเปลี่ยนแปลงไป ทำให้วิถีชีวิต
เกิดความเสี่ยง เหินห่าง และอ่อนแอ  

โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงเล็งเห็นปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ร้ายแรง และควรเร่งในการ
ป้องกันเพ่ือไม่ให้เข้ามาสู่สถานศึกษา จึงได้จัดทำโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุขขึ้น โดยมีนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา มีแนวทางในการดำเนินงาน
สอดคล้องตามมาตรฐานที่กำหนด ๕ ด้าน คือ มาตรฐานด้านการป้องกัน มาตรฐานด้านการค้นหา 
มาตรฐานด้านการรักษา มาตรฐานด้านการเฝ้าระวัง และมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ เพ่ือให้
นักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงได้ตระหนักถึงปัญหา และแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
อบายมุขต่างๆ  
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2. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อให้โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงปลอดสารเสพติดทุกชนิด ปลอดการพนัน และปลอดสื่อ

ลามกอนาจาร 
 2. เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหา แนวทางในป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดและ

อบายมุข 
 3. เพื่อให้คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในโรงเรียนและอบายมุขในชุมชน 
 
3. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
 นักเรียนทุกคนไม่ยุง่เก่ียวกับยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ 

ด้านคุณภาพ 
คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา    

ยาเสพติดในโรงเรียนและอบายมุขในชุมชน 
 

4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
1 ประชุมจัดทำโครงการ พ.ค.65 
2 ประชุมวางแผนและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ พ.ค.65 
3 ดำเนินตามโครงการ  9 พ.ค. 2565 – 9 เม.ย. 2566 
4 รายงานและประเมินผล เม.ย.66 

 
5.  งบประมาณ   -   บาท   

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
งบดำเนินการ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมจดัทำโครงการ - - - - - 

2 ประชุมวางแผนและ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

- - - - - 

3 ดำเนินตามโครงการ  - - - - - 
4 รายงานและประเมินผล - - - - - 
                            รวม - - - - - 
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6. การประเมินผล 
ที ่ ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงปลอดสาร

เสพติดทุกชนิด ปลอดการพนัน และ
ปลอดสื่อลามกอนาจาร  

- สังเกต 
 

 

- แบบสังเกต 
 

 
2 สร้างความตระหนักถึงปัญหา 

แนวทางในป้องกันและการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและอบายมุข 

- ประเมิน 
 

- แบบประเมิน 

3. คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง
นักเรียน มีส่วนร่วมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
และอบายมุขในชุมชน 
 

- ประเมิน 
 

- แบบประเมิน 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  การสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
2.  การพัฒนาศักยภาพของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการประสานงาน/ติดตาม/

ตรวจสอบ อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
3.  สถานศึกษาเป็นกลไกในการป้องกันยาเสพติด ด้วยการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว 

ปลอดยาเสพติดและอบายมุขอย่างเต็มรูปแบบ 
 
 
   
(ลงชื่อ)……………………………………..ผู้เสนอโครงการ (ลงชื่อ)………………………………….ผู้อนมุัตโิครงการ         

   (นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร์)                        (นายภาณพัุนธุ์    จันทรา)   
      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 
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ชื่อโครงการ สถานศึกษาปลอดภัย 
แผนงาน การบริหารงานวิชาการ 
สนองผลผลิตหลักท่ี 1, 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร์   
ลักษณะโครงการ โครงการพเิศษ 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศกึษา 2565 
กลยุทธ์ที่  1, 3     มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และข้ันพื้นฐานที่ 1,2,3 

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

1.  หลักการและเหตุผล 
สถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนในสังคมไทยยุคปัจจุบัน  ได้รับผลกระทบมาจากการ

เปลี่ยนแปลงของโลก  ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  และเทคโนโลยี  ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
วิถีการดำรงชีวิตและความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนไทยในหลายรูปแบบ  ทำให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเกือบทุกด้าน  ไม่ว่าจะเป็นด้านทัศนคติและพฤติกรรม
เบี่ยงเบน  มีค่านิยมแบบบริโภคนิยมอย่างฟุ่มเฟือย  ไม่ว่าจะเป็นด้านทัศนคติและพฤติกรรมที่
เบี่ยงเบน  การห่างเหินจากศาสนา  การทะเลาะวิวาท ติดยาเสพติด การเสพสื่อลามกอนาจาร ติดเกม 
รวมทั้งการจมน้ำเสียชีวิต และการประสบอุบัติเหตุจากการเดินทางของนักเรียน  และอีกปัญหาหนึ่งที่
มีแนวโน้มรุนแรงและหนักมากจนน่าวิตก  คือการแพร่ระบาดของสื่อที่ไม่เหมาะสมหรือสื่อลามก
อนาจาร จนทำให้เด็กและเยาวชนไทยซึ่งขาดภูมิคุ้มกันในการบริโภคสื่ออยู่แล้ว  มีการลอกเลียนแบบ
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ปัญหาครอบครัวแตกแยกและการถูกทอดทิ้งลูกให้เป็นกำพร้า  ซึ่งเด็กที่ถูก
ทอดทิ้งเหล่านั้น  มีความเปราะบางทางสภาพจิตใจและกลายเป็นปัญหาเรื้องรังของสังคมและนำไปสู่
ปัญหาต่างๆ  
 ดังนั้น การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสำหรับเด็กที่มีอายุช่วง 3 – 18 ปี นับว่ามีความสำคัญใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ  เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาบุคคลให้เกิดความ
เจริญงอกงามในด้านความรู้  สติปัญญา  การควบคุมอารมณ์  และพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการ
ดำรงชีวิต เพื่อประโยชน์ในการอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข และเนื่องจากเด็กต้องใช้
ชีวิตอยู่ ในโรงเรียนวันละประมาณ  7 – 8 ชั่วโมงต่อวัน โรงเรียนจึงมีความสำคัญในการจัด
ประสบการณ์  การเรียนรู้ให้กับเด็ก  เป็นแหล่งจัดการเรียนรู้ที่สำคัญ  ทั้งนี้เพราะความรู้ ทัศนคติ 
ค่านิยม และประสบการณ์ต่างๆที่เด็กได้รับในโรงเรียนมีอิทธิพลต่อจิตใจ ความสนใจ และอุดมคติใน
ชีวิตการเรียนต่อไปจนถึงชีวิตการทำงานของเด็กทุกคน 
     ประการสำคัญโรงเรียนเป็นสถาบันที่จะสร้างเสริมประชาชนให้มีสุขภาพดีมีสติปัญญาเฉลียว
ฉลาด และมีพฤติกรรมที่ปลอดภัย สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขและทำประโยชน์ให้แก่
ประเทศชาติได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ จากสถานการณ์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ได้ส่วนผลกระทบ
ต่อเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาการจัดระบบความปลอดภัยของสถานศึกษาเป็นปัจจัยที่ส่งผล
โดยตรงต่อคุณภาพการเรียนรู้ของผู้ เรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะประสบผลสำเร็จ
หรือไม่เพียงใดขึ้นอยู่กับความสุขในการเรียนรู้ และการมีชีวิตที่ได้รับการปกป้องคุ้มครองให้มีความ
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ปลอดภัย มีความอบอุ่น มั่นใจทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้
สถานศึกษาสามารถดูแลช่วยเหลือผู้เรียนได้อย่างทั้งถึงและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษาชัดเจน สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง เกิด
ประสิทธิผล ป้องกัน ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง จึงจัดทำโครงการ
สถานศึกษาปลอดภัยขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงานให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา  

2.  เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือของการพัฒนาและรณรงค์ความปลอดภัยในสถานศึกษา  
3.  เพ่ือสร้างต้นแบบการดำเนินการความปลอดภัยในสถานศึกษา อันจะส่งผลให้การ

ขับเคลื่อนระเบยีบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี” บรรลุผลสำเร็จต่อไป  
 

3. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
 1.  นักเรียนทุกคนได้รับการคุ้มครองดูแลความปลอดภัย 
 2.  ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนมี
แนวทางในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยนักเรียน 
 3.  เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัย
ให้แก่นักเรียน 
 ด้านคุณภาพ 
 โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงเป็นสถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข  

 

4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
1 ประชุมจัดทำโครงการ พ.ค.65 
2 ประชุมวางแผนและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ พ.ค.65 
3 ดำเนินตามโครงการ  9 พ.ค. 2565 – 9 เม.ย. 2566 
4 รายงานและประเมินผล เม.ย.66 
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5.  งบประมาณ   -   บาท   

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
งบดำเนินการ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมจัดทำโครงการ - - - - - 

2 ประชุมวางแผนและ
แต่งตัง้ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

- - - - - 

3 ดำเนินตามโครงการ  - - - - - 
4 รายงานและประเมินผล - - - - - 
                            รวม - - - - - 
 
6. การประเมินผล 
ที ่ ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 ความตระหนักด้านความปลอดภัย อา

ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงานให้เกิดข้ึนภายในสถานศึกษา 

 

- สังเกต 
 
 

 

- แบบสังเกต 
 
 

 
2 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของ

การพัฒนาและรณรงค์ความปลอดภัย
ในสถานศึกษา 

 

- ประเมิน 
 
 

- แบบประเมิน 
 
 

3 สร้างต้นแบบการดำเนินการความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา อันจะส่งผลให้
การขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ 
“แรงงานปลอดภัย และสุขภาพอนามัย
ดี” 

 

- ประเมิน 
 
 

- แบบประเมิน 
 
 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  นักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงทุกคน ได้เรียนรู้อยู่ในโรงเรียนที่มีสภาพ แวดล้อมที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

2.  นักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงทุกคน ได้รับการคุ้มครองสิทธิและปลอดภัยจากการถูก
ละเมิดทั้งทางรา่งกายและจิตใจ 

3.  นักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงทุกคน ปลอดภัยจากสารเสพติด อบายมุข การพนัน การ
ล่วงละเมิดทางเพศ การถูกรังแกหรือทะเลาะวิวาทและสื่อที่ไม่เหมาะสมต่างๆ 

4.  เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และชุมชน มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัย
ให้แก่นักเรียน 
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  (ลงชื่อ)……………………………………..เสนอโครงการ  (ลงชื่อ)…………………………………..ผู้อนุมัตโิครงการ         
  (นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร์)                           (นายภาณุพันธุ์    จันทรา)   

        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 
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ส่วนที่ 4 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 
 

4.1 แนวทางการกำกับ ติดตาม ประเมินและรายงาน 
 

การกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน  เป็นขั้นตอนที่สำคัญใน
กระบวนการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน  การกำกับ ติดตามและประเมินผล มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้และให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  โรงเรียนบ้าน
แก่งเกลี้ยงได้กำหนดมาตรการในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานดังนี้ 

1.  แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน 
2. คณะกรรมการกำหนดสภาพความสำเร็จของงาน โดยการตรวจสอบจากวัตถุประสงค์                 

ของแต่ละโครงการ 
3. จัดทำปฏิทินการกำกับ ติดตามและประเมินผล 
4. จัดเตรียมเครื่องมือในการตรวจสอบ กำกับ ติดตามและประเมินผล 
5. ดำเนินการกำกับ ติดตาม ประเมินผลเป็นระยะตามปฏิทิน 
6. สรุปและรายงาน 
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4.2  เครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินและรายงาน 
 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ ในแผนปฏบิัติการประจำปีการศึกษา 2565 
กลุ่มงาน………………………………………………………………………………… 

 
1. ชื่องาน/โครงการ………………………………………………………………………………………………………..……

เป็นโครงการตามแผนฯ ปีการศึกษา 2565  หน้าที่ ……. ข้อที่ ……… 
2. การปฏิบัติงาน/โครงการ 
      (    )   ดำเนินการเสร็จแล้ว        (    )   อยู่ระหว่างดำเนินการ       (    )   ยังไม่ได้ดำเนินการ  
3.    ระยะเวลาดำเนินการ  
     3.1 ตามแผนฯ  …………………………………………………………………………….…………………………… 

3.2 ปฏิบัติจริง  …………………………………………………………………………………………………………. 
4.  เป้าหมาย 
     4.1 ตามแผนฯ 
            4.1.1 ด้านปริมาณ………………………………………………………………………………………………… 
  4.1.2 ด้านคุณภาพ.……………………………………………………………………….……………………… 
 4.2 ปฏิบัติจริง 
  4.2.1 ด้านปริมาณ…………………………………………………………………………………………………. 
  4.2.2 ด้านคุณภาพ.………………………………………………………………………………………………. 
5. งบประมาณ     ตามแผน…………………………….…….. บาท    ใช้จริง ……………….………………… บาท 
6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ 

ดีมาก    เมื่อประเมินแล้วอยู่ในระดับตั้งแต่ร้อยละ 90  ขึ้นไป   
ดี    เมื่อประเมินแล้วอยู่ในระดับตั้งแต่ร้อยละ 75  ขึ้นไป   

           พอใช้     เมื่อประเมินแล้วอยู่ในระดับร้อยละ 50-75 
           ปรับปรุง  เมื่อประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่าร้อยละ 50 
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ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
1 ผลการปฏิบัติงาน/โครงการ บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ 
    

2 ความพอใจในผลสำเร็จผลของการปฏิบัติงาน/
โครงการ ตามเป้าหมาย 

    

3 งบประมาณในการปฏิบัติงาน/โครงการ     
4 ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน ในการปฏิบัติงาน/

โครงการ 
    

5 ระยะเวลาในการดำเนินงาน     
สรุปผลการปฏิบัติงาน ( ใช้ค่าฐานนิยม : mode)  

 

7. สรุปผลการประเมินของงาน/โครงการ  
      (   )  ดีมาก         (   )  ดี           (   )  พอใช้        (   )  ปรับปรุง 
 
8.    ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ     
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
               ลงชื่อ                                           ผู้ประเมิน 

 (……………………………..……………) 
                                  ตำแหน่ง………………………………………… 
                               …….. /………. /……… 
 
                     ลงชื่อ                                            ผู้อำนวยการโรงเรียน 
                                           (…..…………..…………………………) 
                     …….. /………. /…….. 
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ภาคผนวก 
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คำสั่งโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 

ที ่    / 2565 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา 2565 

……………………………………… 
 

        ด้วยโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2564 เพ่ือเป็น
แนวทางในการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานต่างๆ ของโรงเรียน เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการดังนี้ 
 
1.  คณะกรรมการอำนวยการ 

1. นายโยธิน  วังคีร ี  ประธานกรรมการสถานศึกษา      ประธานกรรมการ 
2. นายประดิษฐ์  วันทองสุข กรรมการสถานศึกษา             กรรมการ 
3. นายภาณุพันธุ์  จันทรา        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่  อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษา กำกับ ดูแลในการจัดทำแผนปฏิบัติการของ
คณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
2.  คณะกรรมการดำเนินงาน 
 1.  นายภาณุพันธุ์  จันทรา           ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง     ประธานกรรมการ 
 2.  นายปรีชา  นาราศร ี ครู โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง       กรรมการ 

  3.  นายทนงศักดิ์ ศรีบุรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง       กรรมการ 
 4.  นางสันทนา  คุณนา ครู โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง       กรรมการ 

   5. นางจริะภา  แสนมณี  ครู โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง       กรรมการ 
  6. นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร์    ครูโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง           กรรมการและเลขานุการ 

 7. นายภัทรพงษ์  พรมมาสัง ธุรการโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง       กรรมการและผู้ช่วยฯ 
 8. นางสาววริศรา  วังคีร ี  ครอัูตราจ้าง โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง     กรรมการและผู้ช่วยฯ    

         มีหน้าที่ วางแผน ระดมความคิด กำหนดโครงการที่จะพัฒนาดำเนินการจัดพิมพ์  จัดทำ
รูปเล่มให้แล้วเสร็จ ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป 
 
 

                สั่ง  ณ  วันที่        พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
       
 
                                               (นายภาณุพันธุ์   จันทรา)                                                                                                
                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 



 

โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

118 แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2565คำสั่งโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 

คณะทำงาน 
 
คณะที่ปรึกษา 

1. นายโยธิน  วังคีรี                   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. นายภาณุพันธุ์  จันทรา     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 
3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 

 
คณะผู้จัดทำ 

1.  นายภาณุพันธุ์  จันทรา    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง  ประธานกรรมการ 
2.  นายปรชีา  นาราศร ี        ครู โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง            กรรมการ 

             3.  นายทนงศักดิ์ ศรีบุรินทร์    ครู โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง            กรรมการ 
  4.  นางสันทนา  คุณนา        ครู โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง            กรรมการ 
  5.  นางจริะภา  แสนมณี ครู โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง            กรรมการ 
             6.  นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร์     ครูโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง          กรรมการและเลขานุการ   
             7.  นายภัทรพงษ์  พรมมาสัง     ธุรการโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง        กรรมการและผู้ช่วยฯ 

 8.  นางสาววริศรา  วังคีร ี     ครอัูตราจ้าง โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง  กรรมการและผู้ช่วยฯ 
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