
 
 
 
 
 

แผนปฏบิัติการ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
     
 
 

 
โรงเรียนบ้านแซรไปร 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๒๓  
ภูสิงห์ชายขอบ 

 
 
 
 
 
 

 
 

เอกสารหมายเลข ๒/๒๕๖๓ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 



ค าน า 
 

 โรงเรียนบ้านแซรไปร  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ นี้ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบการ
ด าเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สาระส าคัญ
ประกอบด้วย บทที่ ๑ บทน า  บทที่ ๒ ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  บทที่ ๓  ทิศทางการพัฒนา  บทที่ ๔ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม บทที่ ๕ การก ากับติดตามและรายงานผล โดยมีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่าน
มา วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางในการพัฒนาของโรงเรียน รวมทั้ง
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมา
ก าหนดยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งการขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการให้บรรลุผลตามเปูาหมายความส าเร็จที่ก าหนดไว้ การด าเนินงานดังกล่าวต้องได้รับความร่วมมือ
จากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการก ากับ ติดตาม ประเมินผลเพ่ือสะท้อนภาพการด าเนินงานให้ผู้รับผิดชอบน าไป
ปรับใช้ให้บังเกิดผล โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓  

 โรงเรียนบ้านแซรไปร  ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓ เพ่ือเป็นเครื่องมือและทิศทางในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนบ้านแซรไปร  จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ
หน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในความรับผิดชอบ ให้
บรรลุผลส าเร็จต่อไป 
 
 

 โรงเรียนบ้านแซรไปร 
 ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 

 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
หน้า        

ค าน า   
สารบัญ   
สารบัญตาราง 
สารบัญแผนภูมิ 
สารบัญแผนภาพ 

 

บทที่ ๑  บทน า 
- ความเป็นมา 
- สภาพทั่วไป  
- สภาพปัจจุบัน 
- โครงสร้างการบริหาร 
- โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

๑ 
๑ 
๖ 
๙ 
๑๓ 
๑๕ 
 

บทที่ ๒  ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ๑๖ 
 - ด้านโอกาสทางการศึกษา 

- ด้านคุณภาพการศึกษา 
- ด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
- สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
- แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
-ความต้องการพัฒนาและการช่วยเหลือการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

๑๖ 
๑๗ 
๒๖ 
๓๘ 
๓๙ 
๔๐ 
 

บทที่ ๓  ทิศทางการพัฒนา   ๔๓ 
 -วิสัยทัศน์ 

-พันธกิจ 
-เปูาประสงค์ 
-กลยุทธ์ 
-อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
-เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
จุดเน้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จุดเน้นนโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต๓ 

๔๓ 
๔๓ 
๔๓ 
๔๔ 
๔๔ 
๔๔ 
๔๔ 
๔๖ 
 

บทที่ ๔   แผนงาน /โครงการ/ กิจกรรม ๕๘ 
 - โครงการตามกลยุทธ์ที๑่  

- โครงการตามกลยุทธ์ที่ ๒  
- โครงการตามกลยุทธ์ที ่๓  
- โครงการตามกลยุทธ์ที ่๔  
- โครงการตามกลยุทธ์ที ่๕  

 

๕๘ 
๕๘ 
๕๘ 
๕๙ 
๕๙ 
 



สารบัญ(ต่อ) 
- โครงการตามกลยุทธ์ที ่๖  
- โครงการตามกลยุทธ์ที ่๗  
- โครงการตามกลยุทธ์ที ่๘  
- โครงการตามกลยุทธ์ที ่๙  
- รายละเอียดและแผนโครงการ  
- โครงการตามแผนงานบริหารวิชาการ        
- โครงการตามแผนงานบริหารงบประมาณ    

หน้า 
๕๙ 
๕๙ 
๕๙ 
๕๙ 
๖๐ 
๖๕ 
๙๒ 

 
 
 
บทที่ ๕ 

- โครงการตามแผนงานบริหารบุคลากร    
- โครงการตามแผนงานบริหารทั่วไป       
 
การก ากับติดตามและการรายงานผล  

๑๐๓ 
๑๑๗ 
 
๑๗๒ 

 - การก ากับ ติดตาม และรายงานผล 
- การตรวจสอบและการประเมินผล 
- นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน 

๑๗๒ 
๑๗๒ 
๑๗๒ 

ภาคผนวก การลงนามเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผน ฯ  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญตาราง 
หน้า        

ตารางที๑่  แสดงข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนบ้านแซรไปร ๑ 
ตารางที๒่  จ านวนประชากรในเขตบริการของโรงเรียนบ้านแซรไปร  จ าแนกตามเพศและ

เขตการปกครอง 
 
๗ 

ตารางที๓่    แสดงข้อมูลการนับถือศาสนาของประชากรบ้านแซรไปร ๗ 
ตารางที๔่     แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้แหล่งวิชาการในและนอกระบบ ๙ 
ตารางที๕่  จ านวนนักเรียนก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาจ าแนกรายชั้นและเพศ   
              ปีการศึกษา ๒๕๖๒          ๙ 
ตารางที๖่  ภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน       ๑๐            
ตารางที๗่  สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน     ๑๐ 
ตารางที่ ๘ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกต าแหน่ง วิทยฐานะ  
              และวุฒิการศึกษา          ๑๑ 
ตารางที๙่  สภาพความพอเพียงของอาคารเรียน อาคารประกอบและครุภัณฑ์พ้ืนฐาน  ๑๒ 
ตารางที๑่๐ จ านวนประชากรวัยเรียน กลุ่มอายุ ๔ – ๑๒ ปี ที่เข้าศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา     
              ถึง ระดับประถมศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒       ๑๖ 
ตารางที๑่๑ ร้อยละของประชากรวัยเรียนในเขตบริการที่เข้าเรียนในโรงเรียน  
               ปีการศึกษา ๒๕๖๒  จ าแนกตามชั้นเรียน     ๑๖ 
ตารางที๑่๒ จ านวนเด็กด้อยโอกาส เด็กพิเศษเรียนร่วม และเด็กยากจน  
               จ าแนกตามระดับการศึกษา           ๑๖ 
ตารางที๑่๓ จ านวนนักเรียนจบการศึกษาตามหลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๖๒  
               จ าแนกตามระดับการศึกษา       ๑๗ 
ตารางที๑่๔ จ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๑   
               และเรียนต่อปีการศึกษา๒๕๖๒       ๑๗ 
ตารางที๑่๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน  
               (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ าแนกตามชั้นและ 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้         ๑๘ 
ตารางที๑่๖  ความสามารถชั้นประถมศึกษาปีที่๓ ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ ประเมินการทดสอบ 
                ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT)จ าแนกความสามารถรายด้าน 
                และระดับ             ๑๙ 
ตารางที๑่๗  เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน 
               ระดับชาติ (NT) และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒  ๒๗ 
ตารางที๑่๘  ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออก          
                ของผู้เรียน(RT)ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที่๑                       ๒๓ 
ตารางที๑่๙   เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับสถานศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  
                จ าแนกรายวิชา         ๒๔ 
ตารางที๒่๐    ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒          ๒๖ 
ตารางที ่๒๑   ผลการประเมินการอ่าน-เขียนภาษาไทยครั้งที๑่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ๒๗ 

 



สารบัญตาราง (ต่อ) 
หน้า 

ตารางที่ ๒๒   ข้อมูลการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน / ผู้ปกครองนักเรียน       ๒๗ 
        

ตารางที๒่๓ จ านวนนักเรียน/ครู กรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้น าชุมชน  
              ผู้ปกครอง ที่ได้รับรางวัลที่ส าคัญ        ๒๗ 
ตารางที๒่๔ ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน 
             ของสถานศึกษา        ๓๓ 
ตารางที๒่๕   ข้อมูลผลการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา     ๓๗ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญแผนภูมิ 
หน้า        

แผนภูมิที๑่ การบริหารงานโรงเรียนบ้านแซรไปร ปีการศึกษา ๒๕๖๓    ๑๒ 
แผนภูมิที่ ๒ สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   ๑๖๘ 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญแผนภาพ 
หน้า        

แผนภาพที่๑  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากผลการทดสอบทางการศึกษา 
                ระดับข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
                จ าแนกตามชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้     ๑๘ 
แผนภาพที๒่ เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
                 ประจ าปีการศึกษา๒๕๖๑-๒๕๖๒ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   ๑๙ 
แผนภาพที๓่ คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน 
                ระดับชาติ (NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓       ๒๐ 
แผนภาพที๔่ ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน 
                ของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จ าแนกตามระดับคุณภาพ ๒๐ 
แผนภาพที๕่ เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน 
                ระดับชาติ (NT)และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒           ๒๑ 
แผนภาพที๖่ เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน 
                 ระดับชาติ (NT)และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒  
                 จ าแนกตามร้อยละของระดับคุณภาพความสามารถด้านภาษา                          ๒๒ 
แผนภาพที๗่  เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน 
                  ระดับชาติ (NT)และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒  
                  จ าแนกตามร้อยละของระดับคุณภาพความสามารถด้านค านวณ             ๒๒  
แผนภาพที่๘  ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออก 
                  ของผู้เรียน(RT)ประจ าปีการศึกษา๒๕๖๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่๑                       ๒๓ 
แผนภาพที่๙ ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
                  แต่ละรายวิชาใน ระดับ ๓ ขึ้นไป ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  
                  ปีการศึกษา ๒๕๖๒         ๒๔ 
แผนภาพที่ ๑๐ จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒   ๒๕ 
แผนภาพที่ ๑๑ จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒   ๒๕ 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 



บทที่  ๑ 
บทน า 

 
๑.  ความเป็นมา  
           โรงเรียนบ้านแซรไปร  สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    กระทรวงศึกษาธิการเดิม
ต้ังอยู่บ้านแซรไปร หมู่ที่   ๔  ต าบลห้วยตามอญ   อ าเภอขุขันธ์   จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับอนุญาตจาก
กระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ ๙  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๗ โดยมีนายยอด   อ่อนโอภาส   
นายอ าเภอขุขันธ์  เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งขึ้นและทางราชการได้แต่งตั้งนายผาย  ใจมนต์  มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่และ
นายจันทร์  รัศมี เป็นครูสายผู้สอน 
  การด าเนินการจัดตั้งอาคารเรียน นายแรม  จันทร์หอม  ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านแซรไปรและคณะครูได้ร่วมมือ
กับชาวบ้านจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นตั้งอาคารเป็นศาลาพักกฐิน  โดยได้สร้างขึ้นในที่ดินของนายนวง  คุ้ม
รอบ ต่อมา นายผาย ใจมนต์  ครูใหญ่ได้ย้ายไปด ารงต าแหน่งครูใหญ่ที่โรงเรียนบ้านใจดีและได้มอบหมายให้นาย
จันทร์  รัศมี  รักษาการในต าแหน่งครูใหญ่ 
 จากนั้นนายจันทร์  รัศมี  นายแรม  จันทร์หอม  ช่วยกันหาวัสดุในท้องถิ่น  เพ่ือท าการสร้างอาคารเรียน
หลังใหม่  โดยปลูกสร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราว   ๒   ห้องเรียน โดยได้ท าการปลูกสร้างเมื่อวันที่  ๑๘  ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๑๑ ในที่ดินของโรงเรียน จ านวน  ๓๕ ไร่  ๑ งาน  ๓๑  ตารางวา  
 ในเดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๒๐    ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๑  ได้เกิดเหตุการณ์มีผู้ก่อการร้าย
คอมมิวนิสต์ เข้ามาคุกคามในหมู่บ้าน และมีการต่อสู้กันระหว่างเจ้าหน้าที่ของไทยกับผู้ก่อการร้าย   เจ้าหน้าที่ไทย
ถอยก าลัง ผู้ก่อการร้ายได้ยึดหมู่บ้านและได้เผาอาคารเรียน ๑ หลังบ้านพักครู  ๒ หลังวันที่  ๑๓  มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๒๑ ราษฎรในหมู่บ้านได้น าบุตรหลานอพยพไปอยู่ที่อ่ืนเพราะกลัวผู้ก่อการร้าย  ซึ่งทางราชการได้จัดเจ้าหน้าที่
ทหาร  ต ารวจตระเวนชายแดนมาควบคุมพ้ืนที่ในหมู่บ้านเพื่อคุ้มครองปกปูองความปลอดภัยจนเหตุการณ์สงบและ
ทางโรงเรียนได้เปิดท าการสอนใหม่   เมื่อวันที่  ๒๕  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้แต่งตั้งให้ นายมะลิ ทองมนต์  
ครูใหญ่โรงเรียนบ้านไพรต าบลด ารงต าแหน่งครูใหญ่ ปัจจุบันมีนายประดิษฐ์  พันพิพัฒน์  เป็นผู้อ านวยการ
โรงเรียน 
ตารางที่ ๑ แสดงข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนบ้านแซรไปร 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ปีที่ด ารงต าแหน่ง 

๑ นายผาย   ใจมนต์ ครูใหญ่ ๒๕๐๗-๒๕๑๑ 
๒ นายจันทร์    รัศมี รักษาการครูใหญ่ ๒๕๑๑-๒๕๑๖ 
๓ นายถวิล   อินทะนา ครูใหญ่ ๒๕๑๖-๒๕๒๑ 
๔ นายมะลิ   ทองมนต์ ครูใหญ่ ๒๕๒๑-๒๕๒๖ 
๕ นายสากล    จินดาวงษ์ ครูใหญ่ ๒๕๒๖-๒๕๓๐ 
๖ นายศักดา   พรหมศรี ครูใหญ่ ๒๕๓๐-๒๕๓๖ 
๗ นายศักดา    พรหมศรี อาจารย์ใหญ่ ๒๕๓๖-๒๕๔๐ 
๘ นายศักดา   พรหมศรี ผู้อ านวยการโรงเรียน ๒๕๔๐- ๓๐ ก.ย. 

๒๕๕๙ 
๙ นายประดิษฐ์  พันพิพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียน ๑๗ พ.ย. ๒๕๕๙- 

ปัจจุบัน 
จากตารางที่ ๑ ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนบ้านแซรไปร  ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนในปีพ.ศ.๒๕๐๗   จนถึงปี  พ.ศ.
๒๕๖๓ มีผู้บริหารท าหน้าที่บริหารโรงเรียนทัง้หมด ๗ คน  



ภารกิจสถานศึกษา           
  โรงเรียนบ้านแซรไปร ได้ระดมความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ในการจัดการศึกษา ได้แก่ประชาชน 

ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะครู นักเรียน ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิ ก าหนดทิศ
ทางการจัดการศึกษา  โดยท้องถิ่นเ พ่ือท้องถิ่น  ทั้ งนี้ ให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของ 
กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต๓ ให้ได้มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ  จึงก าหนดกรอบ และทิศทางการจัดการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ โรงเรยีนบ้านแซรไปร 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

“ภายในปี ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านแซรไปร  มุ่งจัดการศึกษา  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา  มีทักษะการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น โดยชุมชนมีส่วนร่วม ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข”  

 
พันธกิจ  ( MISSION ) 
 ๑. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง   ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 ๓. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑
 ๔. สร้างโอกาส  ความเสมอภาค  ลดความเหลื่อมล้ าให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม  
 ๕. พัฒนาผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 ๖. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเปูาหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable  Development  Goals : SDGs) 
 ๗. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ  และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital  Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐ 
 
 เปูาหมาย 

๑.  ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ  และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง  มีหลักคิดท่ีถูกต้องและเป็นพลเมืองดีของชาติ  
มีคุณธรรมจริยธรรม  มีค่านิยมที่พึงประสงค์  มีจิตสาธารณะ  รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น  ซื่อสัตย์สุจริต  มัธยัสถ์
อดออม  โอบอ้อมอารี  มีวินัยรักษาศีลธรรม   

๒.  ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  ภาษาและอ่ืนๆ
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

๓.  ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม  มีความรู้มีทักษะ  มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนศตวรรษที่๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย  มีความสามารถในการพ่ึงพา
ตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี (Global  Citizen) พร้อมก้าวสู่
สากลน าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

๔.  ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ(ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์  กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดาร  ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  เท่าเทียมและมีคุณภาพ   

๕.  ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีความรู้และจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ   

๒ 



๖.   สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน(Sustainable 
Development Goals : SDGs)และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ (STRATEGY)    

๑. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
๒. สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๓. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา เพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
๔. ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยเฉพาะด้านการจัดการ

เรียนรู้  การวัดผลประเมินผลและทักษะในการสื่อสารของครูให้มีสมรรถนะด้านการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๕. ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความสามารถทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

๖. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญก าลังใจในการท างาน เกิดผลการ
ปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ 

๗. ส่งเสริม  สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู  การเป็นครูมือ
อาชีพและยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

๘. ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กร  องค์คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วางแผน  สรรหา  ยา้ยโอนครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการและจ าเป็นของโรงเรียนและชุมชน   

๙. กระจายอ านาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา  ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ 

 
 

อัตลักษณ์ 
                                                   สนทนาภาษาเขมร 

 
เอกลักษณ์ 

                                                   โรงเรียนสองภาษา 
 

 

แนวคิดหลักของการพัฒนาโรงเรียน 
     แนวคิดหลักที่ใช้ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน  คือ  การท างานแบบมีส่วนร่วม  โดยมีการ

ร่วมคิด   ร่วมวางแผน   ร่วมท า   ร่วมตรวจสอบ  โดยบุคลากรทุกระดับ  ทุกฝุาย  บริหารงานตามวงจรการท างาน
แบบ  ( PDCA  Plan,Do,Check,Action )  โรงเรียนได้สร้างความตระหนัก  และจิตส านึก ( awareness )  ที่ดีต่อ
การพัฒนาการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน 

ลักษณะของการบริหารงาน 
   โรงเรียนจัดท าแผนกลยุทธ์  และแผนปฏิบัติการประจ าปี  โดยมีเปูาหมายการด าเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษา ทั้ง ๓ ด้าน คือ  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  และด้าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
 

๓ 



มาตรฐานด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   ได้ก าหนดเปูาหมายการด าเนินงานโดยเน้นพัฒนา นักเรียนด้าน 
๑. ด้านความรู้ทางวิชาการ 
๒. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
๓. ด้านสุขภาพอนามัย  มุ่งเน้นให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยขั้นพ้ืนฐาน และห่างไกลยาเสพติด 
๔. ด้านอ่ืนๆได้แก่ มุ่งเน้นฝึกทักษะการปฏิบัติด้านวิชาชีพ เพ่ือน าไปประกอบอาชีพเบื้องต้นได้มี

ความสามารถคิดวิเคราะห์ และพัฒนาตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นพลเมื องดีของชาติมี
สุนทรียภาพทางดนตรี  กีฬา  และศิลปะ 
 
มาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  ได้ก าหนดเปูาหมาย  ดังนี้คือ 
 ๑. ผู้บริหารมีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจนชัดเจน 

๒. ผู้บริหารมีภาวะผู้น าสามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ  ระเบียบ  มีการจัดองค์กร  และ
โครงสร้างการบริหารที่ 
  ๓. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกลุ่มเปูาหมาย 

๔. ครูและบุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
          ๕. ด าเนินการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเพ่ือเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
 ๖. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๗. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 
มาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ได้ก าหนดเปูาหมายด าเนินงาน  ดังนี้ 
          ๑. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
          ๒. พัฒนาและใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
          ๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๔. มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
         ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้   เผยแพร่
ข้อมูล  ข่าวสารของโรงเรียนสู่ชุมชน  เพ่ือสร้างสัมพันธภาพอันดี   ระหว่างโรงเรียนและชุมชนดังนั้น  โรงเรียนบ้าน
แซรไปร  จึงก าหนดวิสัยทัศน์  มุ่งพัฒนาผู้เรียน  สู่มาตรฐานการเรียนรู้  ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเป็นคนดี
มีความรู้ คู่คุณธรรม  ก้าวทันเทคโนโลยี   มีจิตสาธารณะ  อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีทักษะในการด ารงชีวิต  อยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข  รักความเป็นไทย  ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
โดยมีการส่งเสริม  ๕   ด้าน  คือ 

  ๑. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นความรู้ด้านภาษาไทย  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ     
วิทยาศาสตร์   และสังคม 

   ๒. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ๓. ส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมตามลักษณะอันพึงประสงค์ 

          ๔. ส่งเสริมการใช้  เทคโนโลยี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ๕. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

           จากวิสัยทัศน์  ดังกล่าว จึงน าไปสู่เปูาประสงค์ของโรงเรียนที่ว่า  นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้   นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรับผิดชอบ  นักเรียนมีความ
ศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  นักเรียนภูมิใจในความเป็นไทย  อนุรักษ์
วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๔ 



 ภารกิจการจัดการศึกษา 
โรงเรียนบ้านแซรไปร มีภารกิจในการจัดการศึกษา 
             ๑. จัดการศึกษาปฐมวัย ให้ได้รับมาตรฐานการพัฒนาด้านกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
             ๒. จัดการศึกษาภาคบังคับ  ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานชาติ 
บทบาทอ านาจหน้าที่ของโรงเรียนบ้านแซรไปร 
             ๑. จัดท านโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และกระทรวงศึกษาธิการ 
             ๒. จัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
             ๓. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑       
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
             ๔. จัดการเรียนการสอน จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม และส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของผู้เรียน 
             ๕. ออกระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมทั้งระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา 
             ๖. ก ากับ ติดตาม ประเมินผลงานตาม แผนงานโครงการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ
พิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการด าเนินงานทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษา  
             ๗. ประสานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้และจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของโรงเรียน ทั้งที่เป็นราชพัสดุและทรัพย์สินอ่ืนๆตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด 
             ๘. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาจากหน่วยงานภายนอก รวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
             ๙. ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอื่นๆในชุมชนและท้องถิ่น 
             ๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายใน หรือตามที่ได้รับมอบหมาย และตามที่กฎหมายก าหนดให้ 
ผลผลิตของสถานศึกษา 
 ผลผลิตที่  ๑  จ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาปฐมวัยที่ได้ มาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
 ผลผลิตที่  ๒  จ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับที่ได้  มาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามกลยุทธ์ 

 ๑.  ร้อยละผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ  และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง  มีหลักคิดท่ีถูกต้องและเป็นพลเมืองดีของชาติ  
มีคุณธรรมจริยธรรม  มีค่านิยมที่พึงประสงค์  มีจิตสาธารณะ  รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น  ซื่อสัตย์สุจริต  มัธยัสถ์
อดออม  โอบอ้อมอารี  มีวินัยรักษาศีลธรรม   

๒.  ร้อยละผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  ภาษาและ
อ่ืนๆได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ   

๓.  ร้อยละผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม  มีความรู้มีทักษะ  มี
สมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนศตวรรษที่๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย  มีความสามารถใน
การพ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี (Global  Citizen) พร้อม
ก้าวสู่สากลน าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ร้อยละ ๗๕ 

๔.  ร้อยละผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ(ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์  กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  และกลุ่มท่ีอยู่
ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร  ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  เท่าเทียมและมีคุณภาพ  ร้อยละ๙๐ 

๕ 



๕.  ร้อยละผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีความรู้และจรรยาบรรณ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ  ร้อยละ๙๐ 

๖.   ร้อยละสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน(Sustainable 
Development Goals : SDGs)และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ๙๕ 
เป้าหมายความส าเร็จปี ๒๕๖๓ 

๑.  ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ  และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง  มีหลักคิดท่ีถูกต้องและเป็นพลเมืองดีของชาติ  
มีคุณธรรมจริยธรรม  มีค่านิยมที่พึงประสงค์  มีจิตสาธารณะ  รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น  ซื่อสัตย์สุจริต  มัธยัสถ์
อดออม  โอบอ้อมอารี  มีวินัยรักษาศีลธรรม  ร้อยละ ๙๐  

๒.  ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  ภาษาและอ่ืนๆ
ไดร้ับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  ร้อยละ ๗๕ 

๓.  ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม  มีความรู้มีทักษะ  มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนศตวรรษที่๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย  มีความสามารถในการพ่ึงพา
ตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี (Global  Citizen) พร้อมก้าวสู่
สากลน าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ร้อยละ ๗๕ 

๔.  ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ(ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์  กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดาร  ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  เท่าเทียมและมีคุณภาพ  ร้อยละ๙๐ 

๕.  ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีความรู้และจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ  ร้อยละ๙๐ 

๖.   สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน(Sustainable 
Development Goals : SDGs)และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ๙๕ 
 
๒. สภาพทั่วไป 
    ๒.๑  ที่ตั้ง 
 ตั้งอยู่ ณ  บ้านแซรไปร  หมู่ที่  ๔  ต าบลไพรพัฒนา   อ าเภอภูสิงห์   จังหวัดศรีสะเกษ 
 ห่างจากอ าเภอภูสิงห์   จ านวน   ๒๕   กิโลเมตร 
 ห่างจากจังหวัดศรีสะเกษ   จ านวน   ๑๐๕   กิโลเมตร 
 ห่างจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ จ านวน  ๔๕  กิโลเมตร 

    ๒.๒  เขตบริการของโรงเรียน 
 เขตบริการของโรงเรียนบ้านแซรไปร  ประกอบด้วย เขตพ้ืนที่การปกครองจ านวน ๑ ต าบล  ๒ หมู่บ้าน  
ได้แก่ บ้านแซรไปร หมู่ที่ ๔  และบ้านแซรไปรใต้  หมู่ที่๘ 

   ๒.๓  ประชากร 
 ประชากรในเขตบริการ ของโรงเรียนบ้านแซรไปร  มีประชากร  รวมทั้งสิ้น ๒,๑๖๖  คน  แยกเป็นชาย   
จ านวน ๑,๑๐๐  คน  และหญิง จ านวน  ๑,๐๖๖  คน โดยมีประชากรวัยเรียน (อายุ ๔- ๑๗  ปี)  ที่อาศัยอยู่ในเขต
บริการ  จ านวน ๒๖๙  คน  หรือร้อยละ  ๑๒.๔๒  ของประชากรทั้งหมด   ดังตารางต่อไปนี้ 

 

๖ 



ตารางที ่๒  จ านวนประชากรในเขตบริการของโรงเรียนบ้านแซรไปร  จ าแนกตามเพศและเขตการปกครอง 
ต าบล / ชื่อบ้าน จ านวนประชากร  (คน) 

ชาย หญิง รวม 
ต าบลไพรพัฒนา 
๑.  บ้านแซรไปร ๕๖๔ ๕๖๖ ๑,๑๓๐ 
๒.  บ้านแซรไปรใต้ ๕๓๖ ๕๐๐ ๑,๐๓๖ 

รวมทั้งหมด ๑,๑๐๐ ๑,๐๖๖ ๒,๑๖๖ 
ที่มา  : ข้อมูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒  มิถุนายน ๒๕๖๓  
๒.๔  ลักษณะภูมิประเทศ   
              ลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิประเทศท่ีตั้งของโรงเรียนบ้านแซรไปร  เป็นภูเขาชื่อเทือกเขาพนมดงรัก
ที่ก้ันเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาและพ้ืนที่บางส่วนเป็นที่ราบ       
   ๒.๕  การคมนาคมขนส่ง    

ในเขตบริการของโรงเรียนบ้านแซรไปร   มีเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์ระหว่างหมู่บ้านลักษณะของถนน
มีลักษณะเป็นถนนลาดยาง  ๒   ช่องจราจรซึ่งตัดผ่านโรงเรียนไปจนถึงช่องสะง าซึ่งเป็นชายแดนติดต่อกับประเทศ
กัมพูชา ปัจจุบันนับว่า การคมนาคมมีสะดวกและรวดเร็ว 

   ๒.๖  การเศรษฐกิจ 
 สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประชากรพ้ืนที่ภายในเขตบริการของโรงเรียนส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับภาค
เกษตรกรรมเป็นหลัก พืชเศรษฐกิจที่ท ารายได้เข้าหมู่บ้าน ได้แก่ ยางพารา มันส าปะหลัง อ้อย  ข้าว  โดยเฉพาะ
ยางพาราและมันส าปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับประชากร แต่ปัญหาประชากรมีท่ีดินท ากินจ านวน
ไม่มาก บางครอบครัวไม่มีหรือบางครอบครัวมีแต่ได้ขายที่ดินของครอบครัวจึงไม่มีที่ดินเป็นของตนเองท าให้
ประชากรส่วนมากยังยากจน 

๒.๗ สาธารณสุข 
 ในเขตบริการของโรงเรียนบ้านแซรไปร   มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแซรไปร  ให้บริการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข  มีเจ้าหน้าที่ประจ าสถานีอนามัย คือ 
                นายบุญรัตน์   คุณแขวน     ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
                นางภัทราภรณ์  คุณแขวน   ต าแหน่งพยาบาลเวชปฏิบัติ 
                นางสุมาลี  สืบสิมมา          ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 
    ๒.๘ นับถือศาสนา 
ตารางที่  ๓   แสดงข้อมูลการนับถือศาสนาของประชากรบ้านแซรไปร 

ร้อยละของจ านวนประชากร 
 

ศาสนาที่นับถือ 

พุทธ อิสลาม คริสต์ ฮินดู อ่ืนๆ 
ร้อยละ ๑๐๐ - - - - 

จากตารางที่ ๓  ประชากรในเขตบริการของโรงเรียนบ้านแซรไปร  นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ๑๐๐          
 
             ลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิประเทศท่ีตั้งของโรงเรียนบ้านแซรไปร  เป็นภูเขาชื่อเทือกเขาพนมดงรัก
ที่ก้ันเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาและพ้ืนที่บางส่วนเป็นที่ราบ       
 ๑. เนื้อท่ีทั้งหมดของเขตบริการ                                           ๖.๔๐ ตารางกิโลเมตร 

๗ 



         ๒. ประชากรทั้งหมด (นับถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓)    ๒,๑๖๖ คน 
-  ชาย  (ร้อยละ ๕๐.๗๘)    ๑,๑๐๐ คน 
-  หญิง  (ร้อยละ  ๔๙.๒๒)    ๑,๐๖๖ คน  

  หมู่บ้านที่มีประชากรมากท่ีสุด คือ 
-   บ้านแซรไปร    ๑,๑๓๐ คน 

  หมู่บ้านที่มีประชากรน้อยที่สุด คือ  
-   บ้านแซรไปรใต้    ๑,๐๓๖ คน 

         ๓. จ านวนครัวเรือนทั้งหมด    ๔๗๙ ครัวเรือน 
         ๔. การปกครองและการบริหาร 

-  หมู่บ้าน     ๒  แห่ง 
-  องค์การบริหารส่วนต าบล     ๑  แห่ง 
-  เทศบาล      -  แห่ง 

         ๕. การศาสนา 
 จ านวนวัด     ๒      วัด 
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๒.๙ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้แหล่งวิชาการนอกระบบ  
 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้แหล่งวิชาการนอกระบบที่เอ้ืออ านวยต่อ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน แสดงรายละเอียด  
ตารางท่ี ๔   แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้แหล่งวิชาการในและนอกระบบ 

แหล่งเรียนรู ้ ในสถานศกึษา นอกสถานศึกษา 
๑. ห้องสมุด 
๒. ห้องคอมพิวเตอร ์
๓. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
๔. ห้องวิทยาศาสตร ์
๕. ห้องสื่อ 
๖. สวนสมุนไพร 
๗. ห้องครัว 
๘. แปลงสาธิตเพื่อการเกษตร 
๙. บ่อปลา 
๑๐. สนามเด็กเล่น 
๑๑. สนามกีฬา                                                         
๑๒. สวนเกษตร 
๑๓. สระโรงเรียน 
๑๔. คอกหม ู
๑๕. สวนสมุนไพร 
๑๖. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
แซรไปร 
๑๗. วัดบา้นแซรไปร 
๑๘. หน่วยปลูกหญ้าแฝกบ้านแซรไปร 
๑๙.วดับ้านไพรพัฒนา 

๑. ห้องสมุด 
๒. ห้องคอมพิวเตอร ์
๓. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
๔. ห้องวิทยาศาสตร ์
๕. ห้องสื่อ 
๖. สวนสมุนไพร 
๗. ห้องครัว 
๘. แปลงสาธิตเพื่อการเกษตร 
๙. บ่อปลา 
๑๐. สนามเด็กเล่น 
๑๑. สนามกีฬา                                                         
๑๒. สวนเกษตร 
๑๓. สระโรงเรียน 
๑๔. คอกหม ู
๑๕. สวนสมุนไพร 
๑๖. หลุมหลบภยั 

๑. โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ
ต าบลบ้านแซรไปร 
๒ วัดบ้านแซรไปร 
๓. หน่วยปลูกหญ้าแฝกบา้นแซรไปร 
๔. เขื่อนบ้านแซรไปร 
๕. ร้านค้าชุมชน 
๖.ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 
๗.วัดบ้านไพรพัฒนา 

๓. สภาพปัจจุบัน 
ข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา  

ตารางที๕่  จ านวนนักเรียนก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาจ าแนกรายชั้นและเพศ  ปีการศึกษา ๒๕๖๒   
ช้ันเรียน จ านวน

ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน เฉลี่ยนักเรียน

ต่อห้องเรียน ชาย หญิง รวม 
อนุบาลปีท่ี ๒ ๑ ๑๑ ๑๔ ๒๕ ๒๕ 
อนุบาลปีท่ี ๓ ๑ ๑๓ ๑๗ ๓๐ ๓๐ 

รวมก่อนประถมศกึษา ๒ ๒๔ ๓๑ ๕๕ ๒๗.๕ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๒ ๒๐ ๑๔ ๓๔ ๑๗ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๑ ๑๔ ๑๘ ๓๒ ๓๒ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๒ ๒๐ ๑๙ ๓๙ ๑๙.๕ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๒ ๑๔ ๒๑ ๓๕ ๑๗.๕ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๒ ๒๔ ๑๕ ๓๙ ๑๙.๕ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๑ ๘ ๑๙ ๒๗ ๒๗ 

รวมประถมศึกษา ๑๐ ๑๐๐ ๑๐๖ ๒๐๖ ๒๐.๖ 
รวมท้ังหมด ๑๒ ๑๒๔ ๑๓๗ ๒๖๑  

ที่มา : ข้อมูลตามโปรแกรม DMC  ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๖๒ 

๙ 



        จากตารางที่ ๕ แสดงข้อมูลชั้นเรียน จ านวนห้องเรียน จ านวนนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตั้งแต่ระดับชั้น
อนุบาลปีที่ ๒ จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   โดยแยกเป็นเพศชายและเพศหญิง จ านวนทั้งหมด ๒๖๑ คน 

 
ตารางที๖่  ภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน  
             ระดับ น้ าหนักต่ า

กว่าเกณฑ์ 
น้ าหนักสูง
กว่าเกณฑ์ 
(เดก็อ้วน) 

ส่วนสูงต่ า
กว่าเกณฑ์ 

น้ าหนักและ
ส่วนสูงต่ า
กว่าเกณฑ์ 

รวม 

ก่อนประถมศึกษา ๔ ๗ ๔ ๒ ๑๗ 
ประถมศึกษา ๑๓ ๒๘ ๑๔ ๙ ๖๔ 

รวม ๑๗ ๓๕ ๑๘ ๑๑ ๘๑ 

ที่มา : ข้อมูลตามโปรแกรม DMC ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 จากตารางที่ ๖ แสดงข้อมูลภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนโดยวัดจากน้ าหนักและส่วนสูงของนักเรียน
เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
 
ตารางที๗่    สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

 
ที ่

 
สาขาวิชา 

จ านวน 
(คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ 
คนในแต่ละสาขาวิชา                

(ชม./สัปดาห์) 

 
รายชื่อ 

๑ บริหารการศึกษา ๑ - นายประดิษฐ์  พันธ์พิพัฒน์ 
๒ ภาษาไทย ๑ ๒๖/๑ นางสาวจุฑามาศ  ปรารถนา 
๓ คณิตศาสตร์ ๑ ๒๖/๑ นางสาวอรทัย  ศรีมงคล 
๔ วิทยาศาสตร์ ๑ ๒๖/๑ น.ส.ฐิตาภา  ราชพิมาย 
๕ สังคมศึกษา ๑ ๒๖/๑ ว่าที่ รต.หญิงอรทัย  บัวจันทร์ 
๖ สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ ๒๖/๑ นางเกสร  ญานุกูล 

นายสุภักดิ์  วงค์แสง 
๗ การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
๑ ๒๖/๑ นางสาวชุลีพร  นีระมนต์ 

๘ ภาษาอังกฤษ ๒ ๒๖/๑ นางณัฐรดา  สนิท 
น.ส.วริศรา  วิริยะบัณฑิต 

๙ การศึกษาปฐมวัย ๓ - นางฉวีวรรณ ศรีวิชา, 
นางขนิษฐา  พรมโสภา                 
นางสาวปาริฉัตร  ไพรบึง 

๑๐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖ ๑ ๒๕/๑ นางอรจิรา  มีศรี 
รวม ๑๔ - - 

ที่มา : ข้อมูลตามโปรแกรม DMC ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
 จากตารางที่ ๗ แสดงจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแซรไปร ในสาขาที่จบ
การศึกษาและภาระงานสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๒   
 

๑๐ 



สามารถจ าแนกต าแหน่ง วิทยฐานะ และวุฒิการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รายละเอียดดังตารางที่๘   
ตารางที่ ๘   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกต าแหน่ง วิทยฐานะ และวุฒิการศึกษา   
ประเภท ต าแหน่ง วิทยฐานะ ปริญญา

เอก 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

ตรี 
ต่ ากว่า
ปริญญา

ตรี 

รวมทั้งสิ้น 

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ รวม 

๑.บริหาร ผู้อ านวยการ เชี่ยวชาญพิเศษ - - - - - - - - - - - 
เชี่ยวชาญ - - - - - - - - - - - 
ช านาญการ
พิเศษ 

- - ๑ -  - - - - ๑ - ๑ 

ไม่มีวิทยฐานะ - - - - - - - - - - - 
๒. คร ู คร ู เชี่ยวชาญพิเศษ - - - - - - - - - - - 

เชี่ยวชาญ - - - - - - - - - - - 
ช านาญการ
พิเศษ 

- - ๑ - - ๓ - - ๑ ๓ ๔ 

ช านาญการ - - - ๑ - - - - - ๑ - 
ไม่มีวิทยฐานะ - - - ๒ - ๔ - - - ๖ ๖ 

ครูผู้ช่วย  - - - - - - - - - - - 
๓. 
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

ลูกจ้างประ
จ า 

 - - - - - - - - - - - 

พนักงาน
ราชการ 

 - - - - - ๑ - - - ๑ ๑ 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

 - - - - - ๑ ๑ ๑ ๑ ๒ ๓ 

รวมทั้งสิ้น   ๒ ๓ - ๙ ๑ ๑ ๓ ๑๓ ๑๖ 
ที่มา : ข้อมูลตามโปรแกรม DMC๒๐.... ข้อมูล ณ วันที่ วันที่ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
 จากตารางที่ ๘ แสดงจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแซรไปร ในปี
การศึกษา ๒๕๖๒  คือผู้อ านวยการโรงเรียน ครู ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน ๑๖ คน     
แยกเป็นเพศชาย ๓ คน เพศหญิง ๑๓ คน วุฒิการศึกษาปริญญาโท ๕  คน ปริญญาตรี ๙ คน ต่ ากว่าปริญญาตรี  
๒  คน  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  ๕  คน ช านาญการ ๑  คน  ไม่มีวิทยฐานะ ๗  คน 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑ 



 โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน รายละเอียดดัง
ตาราง 
ตารางที๙่     สภาพความพอเพียงของอาคารเรียน อาคารประกอบและครุภัณฑ์พ้ืนฐาน 

รายการ จ านวน 
ที่ม ี

จ านวน 
ที่ควรม ี

ขาด/เกิน สภาพการใช้งาน 
ด ี พอใช้ ทรุด

โทรม 
รอรื้อ
ถอน 

อาคารเรียน (หลัง) ๓ - - / - - - 
 ห้องเรียน (ห้อง) ๑๘ - - / - - - 
อาคารประกอบ - - - - - - - 
 ห้องส้วม (ที่) ๑๒ - - - / - - 
 บ้านพักครู (หลัง) ๔ ๙ -๕ / - - - 
 อาคารฝึกงาน (หลัง) ๑ - - - / - - 
 อาคารอเนกประสงค์ (หลัง) ๑ - - / - - - 
 หอประชุม (หลัง) - - - - - - - 
 โรงอาหาร (หลัง) ๑ - - / - - - 
ครุภัณฑ์พื้นฐาน ๑  - / - - - 
 โทรศัพท์ (เลขหมาย) ๑ - - - / - - 
 คอมพิวเตอร์ (เครื่อง) ๓๒ ๔๐ -๘ ๑๐ ๘ - ๑๔ 
อื่น ๆ (โปรดระบุ) - - - - - - - 
ห้องสมุด ๑ - - - / - - 
ที่มา : ข้อมูลตามโปรแกรม B-OBEC๖๒/M-OBEC๖๒) 
 จากตารางที๙่ แสดงข้อมูลอาคารประกอบโรงเรียนบ้านแซรไปร 
 
๔. โครงสร้างการบริหารงาน 

โรงเรียนบ้านแซรไปร  เป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน ตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา         
พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การกระจายอ านาจการบริหารและ
การจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐  มีการบริหารและ
การจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมายก าหนด รายละเอียดดังแผนภูมิ ๑ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

๑๒ 



 
 

การบริหารงานงบประมาณ 
 

การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานวิชาการ 
 

งานวชิาการ 

 

   แผนภูมิที่๑ การบริหารงาน 
       โรงเรียนบ้านแซรไปร    ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

 
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายประดิษฐ์  พันพิพัฒน์ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

(คณะกรรมการที่ปรึกษา) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

งานบุคลากร 

นางสาวจุฑามาศ ปรารถนา 

หัวหน้า 
 

น.ส.จุฑามาศ  ปรารถนา 
น.ส.ฐิตาภา  ราชพิมาย  
น.ส.ปาริฉตัร ไพรบึง 
นางฉวีวรรณ  ศรีวิชา 
นางเกสร  ญานุกลู 
นายสุภักดิ์  วงค์แสง 
น.ส.ชุลีพร  นีระมนต ์
ว่าท่ี ร.ต.หญิงอรทัย บัวจันทร ์
นางณัฐรดา  สนิท 
น.ส.วริศรา  วิริยะบณัฑติ 
น.ส.อรทัย  ศรมีงคล 
น.ส.พันทิพา  ศรีวิชา 
นางอรจิรา  มีศร ี
น.ส.ทิชากร  บัวกอ 
 
 
 

นายประดิษฐ์  พันพิพัฒน์ 
หัวหน้า 

 

นายประดิษฐ์  พันพิพัฒน์ 
ว่าท่ี ร.ต.หญิงอรทัย บัวจันทร ์
น.ส.ทิชากร  บัวกอ 
 

นายสุภักดิ์  วงค์แสง 
หัวหน้า 

นายสุภักดิ์  วงค์แสง 
นางฉวีวรรณ  ศรีวิชา 
น.ส.ชุลีพร  นีระมนต ์
ว่าท่ี ร.ต.หญิงอรทัย บัวจันทร ์
น.ส.วริศรา  วิริยะบณัฑติ 
นางเกสร  ญานุกลู 
น.ส.จุฑามาศ  ปรารถนา 
น.ส.ฐิตาภา  ราชพิมาย 
นางณัฐรดา  สนิท 
น.ส.อรทัย  ศรมีงคล 
น.ส.พันทิพา  ศรีวิชา 
น.ส.ปาริฉตัร ไพรบึง 
นางอรจิรา  มีศร ี
น.ส.ทิชากร  บัวกอ 
 
 

นางเกสร  ญานุกลู 

หัวหน้า 
 

นางเกสร  ญานุกลู 
นางณัฐรดา  สนิท 
น.ส.พันทิพา  ศรีวิชา 
น.ส.ทิชากร  บัวกอ 
  
 

๑๓ 



 
  

ขอบข่ายการบริหารงานโรงเรียนบ้านแซรไปร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงสร้างหลักสูต 
            
 

 
 

การบริหารงานวิชาการ 
 
-  การพัฒนาหลักสูตร  
   สถานศึกษา 
-  การพัฒนากระบวน     
    การเรียนรู ้
-   การวัดประเมินผล 
-   การพัฒนาสื่อ 
    นวัตกรรม 
-   การวิจัยเพื่อพัฒนา 
     คุณภาพการศึกษา 
-  การพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
-  การนิเทศก ากับติดตาม 
-  การแนะแนว 
-  การพัฒนาระบบ    
   ประกันคุณภาพภายใน    
   สถานศึกษา 
-  การส่งเสรมิความรู้  
    ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
-   การประสานความ      
     ร่วมมือในการพัฒนา  
     วิชาการกับสถาน             
     ศึกษาอื่น 
-   การส่งเสรมิสนับสนุน  
     งานวิชาการแก่บุคคล   
      ครอบครัว 
 

การบริหารงานบุคคล 
 

-  การวางแผนอัตรา  
   ก าลังและก าหนด    
   ต าแหน่ง 
-  การสรรหาและ  
   บรรจุแต่งตั้ง 
-  การส่งเสรมิประ  
   สิทธิภาพในการ  
   ปฏิบัติราชการ 
-  วินัยและการรักษา  
    วินัย 
-  การออกจากราชการ 

การบริหารงานงบประมาณ 
 

-  การจัดท าค าของบ   ประมาณ 
-  การจัดสรรงบประมาณ 
-  การตรวจสอบติดตาม  
   ประเมินผล รายงานผล      
    การใช้เงิน /งบประมาณ     
    การด าเนินการ 
-  การระดมทรัพยากรและ  
    การลงทุนเพื่อการศึกษา 
-  การบริหารการเงิน 
 -  การบริหารบัญช ี
-   การบริหารพัสดุและ 
    สินทรัพย์ 

การบริหารงานทั่วไป 
 

-  การบริหารงานธุรการ 
-  งานเลขานุการคณะ 
    กรรมการสถานศึกษา 
-  การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
-  งานประมานและ   
    พัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
-   การจัดระบบการ บริหารและ
พัฒนาองค์การ 
-  งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
-  งานดูแลสถานท่ี 
-  งานสนับสนุนวิชาการ 
-  งานจัดท าส ามะโนนักเรียน 
-  งานรับนักเรียน 
-  งานระดมทรัพยากรเพื่อ   
การศึกษา 
-  การส่งเสรมิกิจการนักเรียน 
-  งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
-  งานบริการสาธารณะ 
- งานจัดระบบควบคุมหน่วยงาน 
-  งานส่งเสริมสนับสนุน 
    ประสานงานการศึกษาบุคคล
ชุมชน 
-  งานประสานงานราชการกับ 
    สพป.เขต 
-  งานท่ีไมร่ะบไุว้ในงานอ่ืน 

 

 

๑๔ 



 
 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนบ้านแซรไปรจัดสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑(ปรับปรุงปีพ.ศ.๒๕๖๐)  
โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน  ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 

โครงสร้างเวลาเรียนระดับประถมศึกษา 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับประถมศึกษา 

 ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู ้       
ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
คณิตศาสตร ์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ประวัติศาสตร ์  
 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 
 เศรษฐศาสตร์    ภูมิศาสตร์   ต้านทุจริตศึกษา 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
 
๔๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 
๘๐ 

 
๘๐ 

 
๘๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมเวลาเรยีน(พ้ืนฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม  ภาษาอังกฤษ(ปีละ๔๐ชั่วโมง) ภาษาเขมร(ปลีะ ๔๐ ชั่วโมง) 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       

 กิจกรรมแนะแนว ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
 กิจกรรมนักเรียน  
       -กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี
       -กิจกรรมชุมนุม 

 
๔๐ 
๔๐ 

 
๔๐ 
๔๐ 

 
๔๐ 
๔๐ 

 
๔๐ 
๔๐ 

 
๔๐ 
๔๐ 

 
๔๐ 
๔๐ 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด  (ชั่วโมง/ปี) ๑,๐๐๐  ชั่วโมง / ปี 

* * หมายเหตุ ๑. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ด าเนินการทั้งโดยการบูรณาการร่วมกับกิจกรรมอื่นในเวลาเรยีนปกติ      
และด าเนินกิจกรรมนอกเวลาเรียน 

๒. วิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาองักฤษ) ด าเนินการจัดการเรยีนการสอนโดยเกณฑ์ใช้ข้อ ๒  
๓. วิชาหน้าท่ีพลเมือง และวิชาต้านทุจริตศึกษา ด าเนินการโดยการบูรณาการในวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

 
 
 
 
 
 
 

๑๕ 



 
 

ส่วนที่ ๒   
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

๑. ด้านโอกาสทางการศึกษา  
โรงเรียนบ้านแซรไปร  ได้ด าเนินการจัดการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน กลุ่มอายุ ๔ - ๑๒ ปี  เข้าเรียนใน

ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๑  ดังนี้ 
๑.๑ อัตราการเข้าเรียน 
     ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน  ๒๓๔ คน เข้าเรียนในระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน ๑๗๙  คน คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๙๕ รายละเอียดดังตาราง 

ตารางที๑่๐  จ านวนประชากรวัยเรียน กลุ่มอายุ  ๔ – ๑๒  ปี  ที่เข้าศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา     
              ถึง ระดับประถมศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒    

กลุ่มอาย ุ ประชากร 
(คน) 

เข้าเรียน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
ในเขต นอกเขต ในเขต นอกเขต 

อายุ ๔ – ๕ ปี ระดับก่อนประถมศึกษา ๕๕ ๔๔ ๑๑ ๘๐ ๒๐ 
อายุ ๖ -๑๑ ปี ระดับประถมศึกษา ๒๐๗ ๑๘๒ ๒๕ ๘๗.๙๒ ๑๒.๐๘ 

รวม ๒๖๒ ๒๒๖ ๓๖ ๘๖.๒๖ ๑๓.๗๔ 
ที่มา :  ข้อมูลประชากร  ณ   เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

ตารางที๑่๑ ร้อยละของประชากรวัยเรียนในเขตบริการที่เข้าเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ าแนกตาม 
             ชั้นเรียน 

ชั้น ประชากรวัยเรียน เข้าเรียน คิดเป็นร้อยละ 
อนุบาลปีที่ ๒ ๓๐ ๒๕ ๘๓.๓๓ 
อนุบาลปีที่ ๓ ๓๔ ๓๐ ๘๘.๒๔ 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๒๗ ๓๔ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๓๔ ๓๒ ๙๔.๑๘ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๓๖ ๓๙ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๓๗ ๓๕ ๙๔.๕๙ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๔๒ ๓๙ ๙๒.๘๖ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๓๕ ๒๗ ๗๗.๑๔ 

รวมทั้งสิ้น ๒๗๕ ๒๖๑ ๙๔.๙๑ 
ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน ข้อมูล ณ วันที่ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
  ในปีการศึกษา ๒๕๖๒  เด็กด้อยโอกาส และเด็กพิเศษเรียนร่วมเข้าเรียน จ านวน  ๒๔๖ คน  โดย
เข้าเรียนในระดับประถมศึกษามากที่สุด รายละเอียดดังตาราง                                                                                          
ตารางที๑่๒  จ านวนเด็กด้อยโอกาส เด็กพิเศษเรียนร่วม และเด็กยากจน จ าแนกตามระดับการศึกษา                

ระดับ เด็กด้อยโอกาส เด็กพิเศษเรียนร่วม เด็กยากจน รวม 
ก่อนประถมศึกษา ๕๒ - ๕๒  
ประถมศึกษา ๑๙๔ ๔๗ ๑๙๒  
รวม ๒๔๖ ๔๗ ๒๔๔  
ที่มา : เอกสารสรุปสารสนเทศทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปกีารศึกษา๒๕๖๒ 



 
 
 ๑.๒  อัตราการจบการศึกษา 
       ปีการศึกษา ๒๕๖๑  มีนักเรียนในสังกัดจบหลักสูตรจ านวน  ๕๗  คน ซึ่งนักเรียนระดับ                           
ก่อนประถมศึกษาจบหลักสูตร  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และหลักสูตรประถมศึกษาคิดเป็น  ร้อยละ ๑๐๐ 
รายละเอียดดังตาราง  
 
ตารางที๑่๓  จ านวนนักเรียนจบการศึกษาตามหลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับ 
จ านวนนักเรียน 

ต้นปีการศึกษา ออกกลางคัน ไม่จบ
การศึกษา 

จบการศึกษา ร้อยละ 

ก่อนประถมศึกษา ๓๐ - - ๓๐ ๑๐๐ 
ประถมศึกษา ๒๗ - - ๒๗ ๑๐๐ 
                รวม ๕๗ - - ๕๗ ๑๐๐ 
ที่มา :   เอกสารสรุปสารสนเทศทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปกีารศึกษา ๒๕๖๒ 

           ๑.๓  อัตราการเรียนต่อ  
  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  มีนักเรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรทั้งสิ้น  จ านวน  ๒๗  คน อัตราการเรียนต่อ
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  รายละเอียดดังตาราง  

ตารางที๑่๔  จ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๐  และเรียนต่อปีการศึกษา  
 ๒๕๖๑ 

รายการ 
จ านวนนักเรียน 

จบการศึกษา เรียนต่อ ร้อยละ 
จบ ป.๖ เรียนต่อ ม. ๑ ๒๗ ๒๗ ๑๐๐ 

รวม ๒๗ ๒๗ ๑๐๐ 
ที่มา : เอกสารสรุปสารสนเทศทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๒.  ด้านคุณภาพการศึกษา 
 โรงเรียนบ้านแซรไปร  ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ นักเรียนได้รับการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่ต้องการให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และ อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นสุข โดย
ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๒  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test: O-NET)  ใน ๔ กลุ่มสาระหลักต่ ากว่า
ระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ  รายละเอียดดังตาราง 
 
 
 
 
 
 
 

๑๗ 



 
 
ตารางที๑่๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)           
              ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ าแนกตามชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
                       กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
 ระดับ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาต่างประเทศ 
คะแนนเฉลีย่ของโรงเรยีน ๔๔.๒๒ ๒๒.๕๐ ๓๒.๕๐ ๒๖.๐๒ 
คะแนนเฉลีย่ระดับเขตพื้นท่ี ๔๗.๕๒ ๓๐.๖๗ ๓๓.๓๗ ๒๙.๖๐ 
คะแนนเฉลีย่ สังกัด สพฐ.ท้ังหมด ๔๗.๙๕ ๓๖.๖๐ ๓๔.๓๐ ๓๐.๘๖ 
คะแนนเฉลีย่ ระดับประเทศ ๔๙.๐๗ ๓๒.๙๒ ๓๕.๕๕ ๓๔.๔๒ 
ที่มา  :  เอกสารสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
  
แผนภาพที๑่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)           
                 ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ าแนกตามชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

 
ที่มา  :  เอกสารสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
  
 
 
 
 
 
 

๑๘ 



 
 
เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
แผนภาพที๒่ เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา                
                ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 

 
ที่มา  :  เอกสารสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
 ความสามารถด้านภาษา ด้านค านวณและด้านเหตุผลชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒               
ของโรงเรียนบ้านแซรไปร  จากการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (National Test: NT)  พบว่ามีค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่าระดับประเทศทุกวิชา รายละเอียดดังตาราง  
ตารางที๑่๖  ความสามารถชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน 
             ของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  จ าแนกความสามารถรายด้านและระดับ    

ด้าน ระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับจังหวัด ระดับ สพฐ ระดับประเทศ 

ด้านภาษา ๓๔.๗๐ ๔๖.๓๖ ๔๖.๒๐ ๔๖.๐๐ ๔๖.๔๖ 

ด้านค านวณ ๓๓.๔๘ ๔๖.๒๘ ๔๕.๔๗ ๔๕.๖๔ ๔๔.๙๔ 

ด้านเหตุผล           

เฉลี่ยทั้ง ๒ ด้าน ๓๔.๐๙ ๔๖.๓๒ ๔๕.๘๔ ๔๕.๘๒ ๔๕.๗๐ 
 
ที่มา  :  เอกสารสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
 
 

๑๙ 



 
 
แผนภาพที๓่ คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  
                ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  

 
ที่มา  :  เอกสารการวิเคราะห์ผลการทดสอบ NT  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

แผนภาพที๔่  ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน 
                ระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
ที่มา  :  เอกสารการวิเคราะห์ผลการทดสอบ NT  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๒๐ 



 
 
เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระบบชั้น
ประถมศึกษาที่ ๓ และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ รายละเอียดดังตาราง 
 
ตารางที๑่๗  เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  
             และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 

ความสามารถ ปี กศ. ๒๕๖๐ 
ปี กศ. 
๒๕๖๑ 

ผลต่าง ๒๕๖๐ 
- ๒๕๖๑ 

ปี กศ. 
๒๕๖๒ 

ผลต่าง ๒๕๖๑ 
- ๒๕๖๒ 

ด้านภาษา ๔๔.๖๕ ๔๖.๔๕ +๑.๘๐ ๓๔.๗๐ -๑๑.๗๕ 

ด้านค านวณ ๒๙.๓๑ ๔๐.๕๒ +๑๑.๒๑ ๓๓.๔๘ -๗.๐๔ 

ด้านเหตุผล ๔๔.๙๘ ๔๐.๓๑ +๑.๓๗ - - 

รวมทั้ง ๓ ด้าน ๓๗.๖๓ ๔๒.๔๓ +๔.๘๐ ๓๔.๐๙ -๘.๓๔ 
ที่มา  :  เอกสารสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
แผนภาพที๕่ เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒ 
 

 
 ที่มา  :  เอกสารการวิเคราะห์ผลการทดสอบ NT  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 

 
 
 

๒๑ 



 
 
แผนภาพที๖่  เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  
             และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒ จ าแนกตามร้อยละของระดับคุณภาพ  
             ความสามารถด้านภาษา 

 
 ที่มา  :  เอกสารการวิเคราะห์ผลการทดสอบ NT  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

แผนภาพที๗่  เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  
             และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒ จ าแนกตามร้อยละของระดับคุณภาพ  
             ความสามารถด้านค านวณ 

 
ที่มา  :  เอกสารการวิเคราะห์ผลการทดสอบ NT  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๒๒ 



 
 
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน(Reading Test : RT)  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ 
ตารางท่ี ๑๘ ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน(Reading 
Test : RT)  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
ระดับ/รายวิชา การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม ๒ สถานะ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๔๔.๙๖ ๘๖.๒๓ ๖๕.๕๙ 
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ ๖๘.๒๔ ๗๒.๖๘ ๗๐.๔๗ 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๖๘.๕๐ ๗๒.๘๑ ๗๐.๖๖ 

 
แผนภาพที๘่  ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน(Reading 
Test : RT)  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑   
 

 
ที่มา  :  เอกสารสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๓ 



 
 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาแต่ละ 
รายวิชา  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รายละเอียดดังตาราง 
ตารางที๑่๙     เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับสถานศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จ าแนกรายวิชา  
รายวิชา จ านวน

นักเรียน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๒๑๒ ๗ ๑๐ ๑๔ ๒๒ ๓๗ ๓๖ ๓๑ ๕๕ 

คณิตศาสตร์ ๒๑๒ ๗ ๕ ๒๑ ๓๐ ๔๒ ๓๗ ๓๐ ๔๐ 

วิทยาศาสตร์ ๒๑๒ ๗ ๘ ๑๑ ๒๘ ๓๖ ๔๙ ๒๕ ๔๘ 

สังคมศึกษาฯ ๒๑๒ ๗ ๑ ๑๒ ๑๒ ๗ ๓๐ ๒๘ ๑๑๕ 

ประวัติศาสตร์ ๒๑๒ ๗ ๕ ๑๒ ๑๔ ๓๖ ๓๑ ๓๕ ๗๒ 

สุขศึกษาฯ ๒๑๒ ๗ ๐ ๕ ๑๑ ๒๓ ๒๕ ๒๕ ๑๐๖ 

ศิลปะ  ๒๑๒ ๗ ๐ ๒ ๑๒ ๒๔ ๖๐ ๔๔ ๖๓ 

การงานฯ ๒๑๒ ๗ ๐ ๒ ๑๐ ๑๕ ๒๗ ๓๑ ๑๒๐ 

ภาษาอังกฤษ ๒๑๒ ๗ ๖ ๑๕ ๒๒ ๒๖ ๓๙ ๒๖ ๗๑ 

รวม ๑,๙๐๘ ๖๓ ๓๕ ๙๔ ๑๖๑ ๒๔๖ ๓๓๔ ๒๗๕ ๖๙๐ 
ที่มา  :  เอกสารสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี ๑-๖ รายวิชาที่มีระดับ ๓ ขั้นไป  รายละเอียดดังแผนภาพ  
แผนภาพที่ ๙ ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาแต่ละรายวิชาใน             

ระดับ ๓ ขึ้นไป ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
ที่มา  :  เอกสารสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๒๔ 



 
 

ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ 
รายละเอียด  
        แผนภาพที่ ๑๐ จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 
       แผนภาพที่ ๑๑ จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
              ที่มา  : ข้อมูลสารสนเทศ ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๕ 



 
 
๓. ด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
 โรงเรียนบ้านแซรไปร  มีผลการบริหารจัดการศึกษาในปี ๒๕๖๒  จากผลการประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  รายละเอียดดังตาราง  
ตารางที ่๒๐   ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒   

มาตรฐาน 
ระดับ

คุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ๔ ดีเลิศ 

     ๑.๑ ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน ๔ ดีเลิศ 

     ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคข์องผู้เรียน ๔ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ๕ ยอดเยี่ยม 

     ๒.๑ มีเปูาหมาย วสิัยทัศน ์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ๔ ดีเลิศ 

     ๒.๒ มีระบบบรหิารจดัการคณุภาพของสถานศึกษา ๔ ดีเลิศ 
     ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผูเ้รียนรอบด้าน ตามหลักสตูร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเปูาหมาย 

๕ ยอดเยี่ยม 

     ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  ๕ ยอดเยี่ยม 
     ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรยีนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

๕ ยอดเยี่ยม 

     ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจดัการและการจดัการ
เรียนรู ้

๕ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๕ ยอดเยี่ยม 
     ๓.๑ จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏบิัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้ 

๕ ยอดเยีย่ม 

     ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรยีนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้ ๕ ยอดเยี่ยม 

     ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรยีนเชิงบวก ๕ ยอดเยี่ยม 

     ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ๕ ยอดเยี่ยม 
     ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู ้

๔ ดีเลิศ 

 
ที่มา  : โปรแกรมกรอกข้อมลู SAR Online ๒๕๖๒ 
  
 
 
 
 
 

๒๖ 



 
 

โรงเรียนบ้านแซรไปร  ได้ด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปรากฏผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่บ่งชี้ถึงประสิทธิภาพในการจัดและ
บริหารการศึกษา ปรากฏผลดังนี้ 
ตารางที ่๒๑   ผลการประเมินการอ่านภาษาไทย ครั้งที๑่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

 

  ผลการประเมินด้านการอ่านและการเขียน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  (ครั้งที่ ๑ : มิถุนายน ๒๕๖๒) 
 

การแปลผล การอ่าน การเขียน 
 

  ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ รวม ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ รวม 
 

ดีมาก ๒๑ ๑๑ ๑๙ ๔ ๖ ๔ ๖๕ ๒๑ ๒ ๘ ๑ ๖ ๙ ๔๗ 
 

ด ี ๑๑ ๑๖ ๑๑ ๒๔ ๒๗ ๑๗ ๑๐๖ ๘ ๗ ๑๐ ๑๕ ๑๒ ๑๒ ๖๔ 
 

พอใช้ ๓ ๔ ๖ ๕ ๓ ๕ ๒๖ ๕ ๖ ๑๓ ๗ ๑๕ ๖ ๕๒ 
 

ปรับปรุง ๓ ๓ ๕ ๓ ๑ ๑ ๑๖ ๔ ๑๙ ๑๐ ๑๓ ๔   ๕๐ 
 

รวม ๓๘ ๓๔ ๔๑ ๓๖ ๓๗ ๒๗ ๒๑๓ ๓๘ ๓๔ ๔๑ ๓๖ ๓๗ ๒๗ ๒๑๓ 
 

                 
 

๒๗ 



 
 

ตารางที่ ๒๒   ข้อมูลการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน / ผู้ปกครองนักเรียน 
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองนักเรียน 

ครั้งที่  จ านวนผู้มาประชุม ครั้งที่  จ านวนผู้มาประชุม 
๑/๒๕๖๒ ๑๐  คน ๑/๒๕๖๒ ๒๑๐ คน 
๒/๒๕๖๒ ๙  คน ๒/๒๕๖๒ ๒๐๕ คน 
๓/๒๕๖๒ ๑๕  คน - - 
๔/๒๕๖๒ ๑๔  คน - - 

ที่มา :  รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และรายงานการประชุมผู้ปกครอง 
  
ตารางที๒่๓    จ านวนนักเรียน/ครู กรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้น าชุมชน ผู้ปกครอง ที่ได้รับ 
            รางวลัที่ส าคัญ  ฯลฯ   

ชื่อรางวัล หน่วยงาน/ระดับ ชื่อผู้ได้รับรางวัล 
สถานศึกษา 
โรงเรียนดีเด่น 

 
-สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู   
อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 

 
โรงเรียนบ้านแซรไปร 

ครู 
-ครผูู้สอนดีเด่น รายการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 
-ครผูู้สอนดีเด่น รายการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
-ครผูู้สอนดีเด่น รายการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 
 

 
-สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู   
อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 
 
-สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู   
อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 
 
 
-สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู   
อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 
 

 
นางสาวฐิตาภา  ราชพิมาย 

 
 

ว่าที่ รต.หญิงอรทัย  บัวจันทร์ 
 
 
 

นางสาววริศรา  วิริยะบัณฑิต 
 
 
 

นักเรียน 
-เหรียญเงิน  อันดับ๓๒  
การแข่งขันการผูกเง่ือน เดินทรง
ตัวและโยนบอล ป.๑-ป.๓ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(ระดับชาติ) 

 
ด.ญ.ณัฐธยาน์  ตันจ้อย 
ด.ญ.พัชรพร  บุญปัญญา 
ด.ช.ปิยะ  จ าปาหอม 
ด.ช.อิสระ  สมงาม 
ด.ช.ธนาโชติ  ส าราญสุข 
ด.ช.ปวเรศ  จันทร์หอม 
 
 

๒๗ 



 
 

ชื่อรางวัล หน่วยงาน/ระดับ ชื่อผู้ได้รับรางวัล 
-เหรียญทอง/ชนะเลิศ อันดับ๑  
การแข่งขันการผูกเง่ือน เดินทรง
ตัวและโยนบอล ป.๑-ป.๓ 
 
 
 
 
-เหรียญทอง/รองชนะเลิศ อันดับ
๑ กิจกรรมเต้นแอโรบิก ป.๑-๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-เหรียญทอง/รองชนะเลิศ                   
อับดับ๒ การแข่งขันกวีเยาวชน
คนรุ่นใหม่ กลอนสี่(๔ บท)ป.๔-๖ 
 
-เหรียญทอง/รองชนะเลิศ                   
อับดับ๒ กิจกรรมตอบปัญหาสุข
ศึกษาและพลศึกษา ป.๔-๖ 
 
-เหรียญทอง/อับดับ๗  กิจกรรม                 
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
หญิง ป.๑-๖ 
 
-เหรียญทอง/อับดับ๗                           
กิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทหญิง ป.๑-๖ 
 
-เหรียญทอง/อับดับ๘ การ
แข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.
๑-ป.๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต๓ 
 
 
 
 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต๓ 
 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต๓ 
 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต๓ 
 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต๓ 
 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต๓ 
 

ด.ญ.ณัฐธยาน์  ตันจ้อย 
ด.ญ.พัชรพร  บุญปัญญา 
ด.ช.ปิยะ  จ าปาหอม 
ด.ช.อิสระ  สมงาม 
ด.ช.ธนาโชติ  ส าราญสุข 
ด.ช.ปวเรศ  จันทร์หอม 
 
ด.ญ. ปนัดดา  กล้าฉลาด 
ด.ญ.ศิรประภา  เฉนียง 
ด.ญ.เพชรลดา ชาบัวน้อย 
ด.ญ.ชาลิสา  ดีใจ 
ด.ญ.กรชนก  กวดขันธ์ 
ด.ญ.ปณิฎา  พรมงาม 
ด.ญ.สุจิรา  ฟองนาที 
ด.ญ.อรปรีญา  มูลสาร 
ด.ญ.ศิริวรรณ  บุญสิงห์ 
ด.ญ.กัญญาพร  ส าราญสุข 
 
ด.ญ.ธันยวีร์  นนทะการ 
ด.ช.รัฐศาสตร์  แซ่เปี่ยน 
 
 
ด.ญ.ศิรประภา  เฉนียง 
ด.ญ.อรปรีญา  มูลสาร 
 
 
ด.ญ.ปริฉัตร  พรมงาม 
 
 
 
ด.ญ.ปริฉัตร  พรมงาม 
 
 
 
ด.ญ.สุพิชฌาย์  จันทิมพ์ 
ด.ญ. ปุานทอง  ฤเดช 
 
 

๒๘ 



 
 

ชื่อรางวัล หน่วยงาน/ระดับ ชื่อผู้ได้รับรางวัล 
-เหรียญทอง/อับดับ๘       
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพ
ด้วยการปะติดป.๑-.๓ 
 
-เหรียญทอง/อับดับ๘               
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบ
ชื้นประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ป.๑-ป.๖ 
 
-เหรียญทอง/อับดับ๙          
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม 
ป.๑-ป.๓ 
 
-เหรียญทอง/อับดับ๑๒          
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภท
ชาย ป.๑-๖ 
 
-เหรียญทอง/อับดับ๑๕                   
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพ
ด้วยการปะติด ป.๔-๖ 
 
-เหรียญเงิน/อับดับ๕                
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ป.๑-๖ 
 
-เหรียญเงิน/อับดับ๑๔ แข่งขัน 
วาดภาพด้วยโปรแกรมPaint 
ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ป.๑-๖ 
 
-เหรียญเงิน/อับดับ๑๘ กิจกรรม
การประกวดมารยาทงามอย่าง
ไทย ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ป.๑-ป.๖ 
 
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต๓ 
 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต๓ 
 
 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศกึษาศรีสะเกษ เขต๓ 
 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต๓ 
 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต๓ 
 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต๓ 
 
 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต๓ 
 
 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต๓ 
 
 
 
 
 

ด.ญ.สโรชา  บุญเมือง 
ด.ญ.กานต์มณี  พรมงาม 
 
 
ด.ช.ศักรินทร์  บุญมี 
ด.ช.ณัฐนนท์  โจมรัมย์ 
ด.ช.ทราพงษ์  จงหาญ 
 
 
ด.ญ.กมลลักษณ์ เวียงนนท์ 
 
 
 
ด.ช.เทอดศิลป์  ใจศรี 
 
 
 
ด.ญ.ดารากานต์  เป็นผล 
ด.ญ. ประภัสสร  กล้าฉลาด 
 
 
ด.ช. ก้องภพ  จันคณา 
 
 
 
 
ด.ช.บุญธิชา  บุตรเครือ 
ด.ช.พงศกร  เติมสุข 
 
 
 
ด.ช.ทักษ์ดนัย  กล้าฉลาด 
ด.ญ.ลลิตา  ฝุาพิมาย 
 
 
 
 
 

๒๙ 



 
 

ชื่อรางวัล หน่วยงาน/ระดับ ชื่อผู้ได้รับรางวัล 
-เหรียญทองแดง/อับดับ๑๘ การ
แข่งการจัดท าหนังสือเล่มเล็ก
บกพร่องทางการเรียนรู้ ป.๔-ป๖ 
 
-เหรียญทองแดง/อับดับ๒๑    
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ
(การเขียนเรื่องจากภาพ) 
 ป.๑-ป.๓ 
 
-รองชนะเลิศ/อันดับ๒ กีฬา
แฮนด์บอลหญิง รุ่น ๑๒ ปีหญิง 
 
-ชนะเลิศ/อันดับ๑ กีฬา
แฮนด์บอลหญิง รุ่น ๑๒ ปีหญิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ชนะเลิศ/อันดับ๑ กีฬา
แฮนด์บอลหญิง รุ่น ๑๒ ปีหญิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต๓ 
 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต๓ 
 
 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต๓ 
 
อ าเภอภูสิงห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา๒๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด.ช.ณัตพล  จงหาญ 
ด.ช.ทิวากร  สายทรัพย์ 
ด.ญ.วริศรา  เฉลิมรัมย์ 
 
ด.ญ.เมษา  พรมชาติ 
 
 
 
 
๑.ด.ญ.ชาลสิา  ดีใจ 
๒. ด.ญ.กรชนก  กวดขันธ ์
๓.ด.ญ.อรปรีญา  มูลสาร 
๔.ด.ญ.กัลยา  ฝุาพิมาย 
๕.ด.ญ.ปณิฎา  พรมงาม 
๖.ด.ญ.สุพัตรา  มากมี 
๗.ด.ญ.เกสรา  บุญเฉลียว 
๘.ด.ญ.ปนัดดา  กล้าฉลาด 
๙.ด.ญ.มณฑิรา  สวนเกตุ 
๑๐.ด.ญ.สุจิรา  ฟองนาที 
๑๑.ด.ญ.กัญญาพร ส าราญสุข 
๑๒.ด.ญ.นิกนิภา  เป็นผล 
๑๓. ด.ญ.เพชรลดา  ชาบัวน้อย 
 
๑.ด.ญ.ชาลสิา  ดีใจ 
๒. ด.ญ.กรชนก  กวดขันธ ์
๓.ด.ญ.อรปรีญา  มูลสาร 
๔.ด.ญ.กัลยา  ฝุาพิมาย 
๕.ด.ญ.ปณิฎา  พรมงาม 
๖.ด.ญ.สุพัตรา  มากมี 
๗.ด.ญ.เกสรา  บุญเฉลียว 
๘.ด.ญ.ปนัดดา  กล้าฉลาด 
๙.ด.ญ.มณฑิรา  สวนเกตุ 
๑๐.ด.ญ.สุจิรา  ฟองนาที 
๑๑.ด.ญ.กัญญาพร ส าราญสุข 
๑๒.ด.ญ.นิกนิภา  เป็นผล 
๑๓. ด.ญ.เพชรลดา  ชาบัวน้อย 
 
 

๓๐ 



 
 

ชื่อรางวัล หน่วยงาน/ระดับ ชื่อผู้ได้รับรางวัล 
-ชนะเลิศ/อันดับ๑ 
วอลเลย์บอล รุ่น ๑๒ ปีหญิง/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ชนะเลิศ/อันดับ๑ เซปัคตะกร้อ 
รุ่น๑๒ ปีชาย 
 
 
 
 
-ชนะเลิศ/อันดับ๑ เปตอง รุ่น๑๐ 
ปหีญิง 
 
 
 
 
-ชนะเลิศ/อันดับ๑ เปตอง รุ่น๑๐ 
ปีหญิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา๒๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา๒๓ 
 
 
 
 
 
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา๒๓ 
 
 
 
 
 
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา๒๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.ด.ญ.ชาลสิา  ดีใจ 
๒. ด.ญ.กรชนก  กวดขันธ ์
๓.ด.ญ.อรปรีญา  มูลสาร 
๔.ด.ญ.กัลยา  ฝุาพิมาย 
๕.ด.ญ.ปณิฎา  พรมงาม 
๖.ด.ญ.สุพัตรา  มากมี 
๗.ด.ญ.เกสรา  บุญเฉลียว 
๘.ด.ญ.ปนัดดา  กล้าฉลาด 
๙.ด.ญ.มณฑิรา  สวนเกตุ 
๑๐.ด.ญ.สุจิรา  ฟองนาที 
๑๑.ด.ญ.กัญญาพร ส าราญสุข 
๑๒.ด.ญ.เพชรลดา  ชาบวัน้อย 
 
๑. ด.ช.ภาณุวัฒน์  สินสุข 
๒.ด.ช.พัสกร  พงษ์ชาติ 
๓.ด.ช.ชานนท์  แรงกล้า 
๔.ด.ช.คณิศร  ศรีลาจันทร์ 
๕.ด.ช.วิชชากร  วะลุนธรรม 
 
๑.ด.ญ.ณัฐธยาน์  ตันจ้อย 
๒.ด.ญ.พัชรพร บุญปัญญา 
๓.ด.ญ. กานต์มณี  พรมงาม 
๔.ด.ญ.เพชรลดา  กมลเพชร 
๕.ด.ญ.สิรวิิมล  ทองสูบ 
 
๑.ด.ญ.ศศิประภา  เฉนียง 
๒.ด.ญ.มณีรัตน์   พันธ์เสน 
๓.ด.ญ.ดารากานต์  เป็นผล 
๔.ด.ญ.ประภัสสร  กล้าฉลาด 
๕.ด.ญ.ปัณณพร  พรมงาม 
๖.ด.ญ.วรรณรดา  เกตุศรี 
๗.ด.ญ.อลิษา   พงษ์ชาติ 
๘.ด.ญ.ปภัสศร  สีสัน 
๙.ด.ญ.กฤตพร  แก้วสุวรรณ์ 
๑๐.ด.ญ.ปภสัศร  สีสัน 
๑๑.ด.ญ.สุพิชฌาย์  จันทิมพ์ 
๑๒.ด.ญ.สิรวิิมล  ทองสูบ 
 

๓๑ 



 
 

ชื่อรางวัล หน่วยงาน/ระดับ ชื่อผู้ได้รับรางวัล 
-รองชนะเลิศ/อันดับ๑ 
เปตองรุ่น ๑๒ ปีชาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ชนะเลิศ/อันดับ๑ เซปัคตะกร้อ 
รุ่น๑๒ ปีชาย 
 
 
 
 
-ชนะเลิศ/อันดับ๑ เปตอง รุ่น๑๐ 
ปีหญิง 
 
 
 
 
-ชนะเลิศ/อันดับ๑ เปตอง รุ่น๑๐ 
ปีหญิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา๒๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา๒๓ 
 
 
 
 
 
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา๒๓ 
 
 
 
 
 
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา๒๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.ด.ช.รัฐศาสตร์  แซ่เปี่ยน 
๒. ด.ญ.กรชนก  กวดขันธ ์
๓.ด.ญ.อรปรีญา  มูลสาร 
๔.ด.ญ.กัลยา  ฝุาพิมาย 
๕.ด.ญ.ปณิฎา  พรมงาม 
๖.ด.ญ.สุพัตรา  มากมี 
๗.ด.ญ.เกสรา  บุญเฉลียว 
๘.ด.ญ.ปนัดดา  กล้าฉลาด 
๙.ด.ญ.มณฑิรา  สวนเกตุ 
๑๐.ด.ญ.สุจิรา  ฟองนาที 
๑๑.ด.ญ.กัญญาพร ส าราญสุข 
๑๒.ด.ญ.เพชรลดา  ชาบวัน้อย 
 
๑. ด.ช.ภาณุวัฒน์  สินสุข 
๒.ด.ช.พัสกร  พงษ์ชาติ 
๓.ด.ช.ชานนท์  แรงกล้า 
๔.ด.ช.คณิศร  ศรีลาจันทร์ 
๕.ด.ช.วิชชากร  วะลุนธรรม 
 
๑.ด.ญ.ณัฐธยาน์  ตันจ้อย 
๒.ด.ญ.พัชรพร บุญปัญญา 
๓.ด.ญ. กานต์มณี  พรมงาม 
๔.ด.ญ.เพชรลดา  กมลเพชร 
๕.ด.ญ.สิรวิิมล  ทองสูบ 
 
๑.ด.ญ.ศศิประภา  เฉนียง 
๒.ด.ญ.มณีรัตน์   พันธ์เสน 
๓.ด.ญ.ดารากานต์  เป็นผล 
๔.ด.ญ.ประภัสสร  กล้าฉลาด 
๕.ด.ญ.ปัณณพร  พรมงาม 
๖.ด.ญ.วรรณรดา  เกตุศรี 
๗.ด.ญ.อลิษา   พงษ์ชาติ 
๘.ด.ญ.ปภัสศร  สีสัน 
๙.ด.ญ.กฤตพร  แก้วสุวรรณ์ 
๑๐.ด.ญ.ปภสัศร  สีสัน 
๑๑.ด.ญ.สุพิชฌาย์  จันทิมพ์ 
๑๒.ด.ญ.สิรวิิมล  ทองสูบ 

ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรยีน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๓๒ 



 
 
ตารางที๒่๔  ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของสถานศึกษา   

มาตรฐาน โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

 
มาตรฐานที่ ๑ 
คุณภาพของผู้เรียน 

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
  - วัดผลประเมินผลและยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิ 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งช้ี ๑.๑ 
ข้อที่ ๑ - ๖ 

- ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทั้ง ๘ 
กลุ่มสาระผ่านเกณฑ์ตามหลักสตูรของ
สถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗๖ 
 

โครงการส่งเสริมคุณภาพและ
ศักยภาพผู้เรียน 
    -แข่งขันทักษะวิชาการ 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งช้ี ๑.๑ 
ข้อที่ ๑ - ๖ 

ผู้เรยีนร้อยละ ๘๕ ไดร้ับการพัฒนาและ
ส่งเสริมความ สามารถตามความถนัดและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 

โครงการการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ 
  -วันภาษาไทย วันสุนทรภู่และวัน
ต่อต้านยายเสพติดโลก 
 - สัปดาห์อาเซียน 
 -วันวิทยาศาสตร์ 
 - วันคริสต์มาส 
 -ภาษาอังกฤษ English Kids สนุก 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งช้ี ๑.๑ 
ข้อที่ ๑ - ๖ 

ผู้เรยีนร้อยละ ๘๔ ไดร้ับการพัฒนาและ
ส่งเสริมความ สามารถตามความถนัดและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ ๑ 
คุณภาพของผู้เรียน 

โครงการกิจกรรมวันส าคญั 
 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งช้ี ๑.๑ 
ข้อที่ ๑ - ๖ 

- ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ เข้าร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญ 
 

โครงการแข่งขันกีฬาภายใน มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งช้ี ๑.๒ 
ข้อที ่๔ 

-ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ ไดร้ับการพัฒนาทักษะ
ทางการกีฬา 
-ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ มีสุขภาพกายแข็งแรง 
มีน้ าใจนักกีฬา 
 

โครงการแข่งขันกีฬาระดับกลุ่ม กพศ.
และระดับเขตพื้นท่ี 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งช้ี ๑.๒ 
ข้อที่ ๔ 

-ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ ไดร้ับการพัฒนา
ทักษะทางการกีฬา                                           
- ผู้เรยีนร้อยละ ๘๕ มสีุขภาพกายแข็งแรง 

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและ
ระเบียบวินยัในโรงเรียน 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งช้ี ๑.๒ 
ข้อที่ ๑ – ๔ 

-ผู้เรียนร้อยละ ๙๔.๒๘ มีคณุลักษณะอัน
พึงประสงค์มภีาวะผู้น าและเป็นผูต้ามที่ด ี
 

โครงการอนามยัโรงเรียนเพื่อส่งเสริม
สุขภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งช้ี  ๑.๒ 
ข้อที่ ๔ 

- ผู้เรียนร้อยละ  ๙๐  ไดร้ับการดแูลด้าน
สุขภาพการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่ออยู่
โรงเรียน 
 

โครงการออมสินออมทรัพย ์
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งช้ี ๑.๒ 
ข้อที่ ๑ 

-ผู้เรียนร้อยละ ๘๐.๕๐ มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ในการออม 
 

๓๓ 



 
 

มาตรฐาน โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการ
บริหารและ 

การจัดการศึกษา 

 
 

โครงการด าเนินการตามนโยบายการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษา
(เรียนฟร๑ี๕ ปี) 

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งช้ี ๑-๕ 
 

- จัดการศึกษาฟรีในระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐานให้แก่ผู้เรียน  ร้อยละ ๑๐๐  
 - ผู้เรยีนได้รับการศึกษาตามมาตรฐาน
การเรยีนรู้ร้อยละ ๑๐๐                                  
- โรงเรียนด าเนินโครงการจดัการศกึษาขั้น
พื้นฐาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ไดอ้ย่างมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพผู้เรียนได้รับ
การการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่
หลักสตูรก าหนดและมีคณุภาพสูงขึ้น 
 

โครงการด าเนินการตามนโยบายการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศกึษา
(ปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน)   

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งช้ี ๑ – ๕ 

 
 

-จัดการศึกษาฟรีในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานให้แก่ผู้เรียน  ร้อยละ ๑๐๐  
 - ผู้เรยีนได้รับการศึกษาตามมาตรฐาน
การเรยีนรู้ร้อยละ ๑๐๐                                  
- โรงเรียนด าเนินโครงการจดัการศกึษาขั้น
พื้นฐาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ไดอ้ย่างมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพผู้เรียนได้รับ
การการศึกษาตามมาตรฐานการเรยีนรู้ที่
หลักสตูรก าหนดและมีคณุภาพสูงขึ้น 
 

 
 
 

โครงการพัฒนาครูให้มีความสามารถใน
การจัดการเรยีนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
 

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งช้ี  ๔ 

- ครูร้อยละ ๙๔.๑๖ เข้ารับการ อบรม
สัมมนาทางวิชาการ ศึกษาดูงาน 
 

โครงการนิเทศภายใน มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งช้ี ๔ 

-ครูร้อยละ ๑๐๐ ไดร้ับการนิเทศภายใน 

โครงการซ่อมแซมวสัดุครภุณัฑ ์ มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งช้ี ๑ - ๕ 

 

-วัสดุครภุัณฑ์ทีไ่ดร้ับการซ่อมแซมแล้วใช้
งานได้เป็นปกติ การบรหิารพัสดุมี
ประสิทธิภาพร้อยละ ๙๓            
 
 

โครงการสัมพันธ์ชุมชน มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งช้ี ๑ – ๕ 

 

ชุมชนร้อยละ ๙๘ มสี่วนร่วมในการจัด
การศึกษาและการพัฒนาโรงเรียนในด้าน
ต่างๆ 
 
 

โครงการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาและผู้ปกครอง 

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งช้ี ๑ – ๕ 

 

-คณะกรรมการสถานศึกษาและผูป้กครอง
ร้อยละ ๙๐ มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา
และการพัฒนาโรงเรียนในด้านตา่งๆและ
รับทราบข้อมลูต่างๆของโรงเรียน 
 

 โครงการจดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งช้ี ๑ – ๕ 

 

-ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ ไดร้ับการดูแล
ช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 

๓๔ 



 
 

โครงการพัฒนาระบบงานธุรการ มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งช้ี ๑ – ๕ 

 

-งานธุรการโรงเรียนเป็นปจัจุบันมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว คิดเป็นร้อยละ ๙๐ 
 

 โครงการจัดหาหมึกเครื่องถ่าย
เอกสาร    
 

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งช้ี ๑-๕ 

- สามารถจัดหาหมึกเครื่องถ่าย
เอกสาร   คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔๐ 
 

 โครงการการพัฒนาผู้บริหารให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งช้ี ๑ – ๕ 
 

-งานบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้
ผลงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 

 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร
สถานที่และพัฒนาสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียน 
 

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งช้ี  ๕ 
 

-ร้อยละ ๙๐   อาคารสถานท่ีและพัฒนา
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน 

 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ICT มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งช้ี  ๖ 
 

-ร้อยละ ๘๐  มีการจดัซื้ออุปกรณพ์ัฒนา
แหล่งเรียนรู้ ICT ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

 โครงการระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
  - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/
แผนปฏิบัติการประจ าป/ีsar 
 

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งช้ี ๑ – ๕ 

 

โรงเรียนมีการจัดท าแผนพัฒนาคณุภาพ
การศึกษา/แผนพัฒนาโรงเรียนคณุภาพ
ประจ าต าบล/แผนปฏิบัติการประจ าปี/
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา(Sar) 
คิดเป็นร้อยละ ๘๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๕ 



 
 

มาตรฐาน โครงการ ตัวชี้วัด 
 

ผลการด าเนินงาน 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการ
เรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียน 
เป็นส าคญั 
 

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งช้ี ๒ 

- ผู้เรยีนร้อยละ ๘๕ สามารถใช้
ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและแหล่งเรียนรู้
ภายนอกค้นคว้าหาความรู ้
 

โครงการปรับปรุงหลักสตูร
สถานศึกษา 
 

 

มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งช้ี ๑-๕ 

มีจัดท าโครงการปรับปรุง
หลักสตูรสถานศึกษาข้ึนมาใหม่
และทบทวนหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง(ปรับปรุงปี ๒๕๖๒) 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 

โครงการจดัหาสื่อวัสดเุพื่อ
การเรยีนการสอน 
 

 

มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งช้ี ๑-๕ 

- ครูได้จดัหาสื่อวัสดเุพื่อจัดการ
เรียนการสอน 
และผูเ้รียน มีการเรยีนรู้จากสื่อ
และปูายนเิทศท่ีครูจดัไว้ คิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 

โครงการโรงเรยีนคุณธรรม มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งช้ี ๑-๕ 

-ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ 
มคีุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะที่พึงที่ด ี
ประสงค ์

โครงการเข้าค่ายพักแรมคืน
ลูกเสือเนตรนาร ี

มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งช้ี ๑-๕ 

- ผู้เรียนร้อยละ ๙๕.๒๑ 
มีระเบยีบวินัยมีทักษะชีวิต 
 

โครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานศึกษาเพื่อ
การเรยีนรู้ที่ยั่งยืน 

มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งช้ี ๒ 

-ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ได้เข้าร่วม
การทัศนศึกษา 
 

 โครงการวันอ าลาสถาบันและ
ปัจฉิมนิเทศ   

มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งช้ี ๑ – ๕ 

 

ผู้เรยีนช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี ๖ ร้อยละ ๙๗ เข้าร่วม
กิจกรรม 
 

 
ที่มา : ข้อมูลผลการประเมิน SAR ของโรงเรียน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๖ 



 
 
 

ตารางที๒่๕   ข้อมูลผลการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
รายการ องค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

บุคคล/ชุมชน องค์กรเอกชน อื่น ๆ 
 

รวมทั้งสิ้น 

ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง      
  อาคารเรียน      
  อาคารประกอบ      
  ถนน/ทางเดินเท้า      

รวม      
ค่าครุภัณฑ์      
  คอมพิวเตอร ์      
     ....................................      
    ....................................      

รวม      
งบด าเนินงาน (วิชาการ)      
  ทัศนศึกษา      
  นิทรรศการ      
  แข่งขันกีฬา      
      ..................................      
อุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐาน      
  ทุนการศึกษา นร.ยากจน      
อื่น ๆ (ระบุ)      
........................................      
ที่มา : ทะเบียนคุมงบประมาณการระดมทรัพยากรของโรงเรยีน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๗ 



 
 
 

 
๕. สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
     - ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น สามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มีความก้าวหน้าทางด้านการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา และมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การ
ฝึกงานหรือการท างาน ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังให้มี
ความซื่อสัตย์สุจริต มีเมตตากรุณา รู้จักประหยัดและ
อดออม  สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารด้านการพูดได้
ดี มีความกระตือรือร้น ใฝุรู้ใฝุเรียน รักการท างาน 
สามารถท างานเป็นทีม มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
ผู้เรียนส่วนใหญ่มีสุขภาพกายแข็งแรง มีความร่าเริง
แจ่มใส รู้จักปูองกันตนเองจากภัยสิ่ง  เสพติด มีจิตใจ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ รู้จักแบ่งปันอาหารกลางวันให้แก่กัน
และกัน มีการพัฒนาด้านอารมณ์และสังคมดี มีการ
แสดงออกด้านศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา อย่างสม่ าเสมอ 
ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังให้รักการอ่าน และรู้จักแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง จากกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดขึ้น 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
     -   ผู้เรียนควรได้รับการฝึกและพัฒนาให้รู้จักคิด 
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา การ 
ตัดสินใจ การคาดการณ์ และก าหนดเปูาหมายด้วย
ตนเอง จากกิจกรรมที่หลากหลายทั่วถึงทุกวิชาทุก
ระดับชั้น และได้รับการส่งเสริมให้รู้จักสรุปความคิดรวบ
ยอด  สร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเองจากการจัดแหล่ง
เรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน อีกท้ังการจัดเครื่องมือสื่อ
การเรียนการสอนให้ครบ เพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
-  สถานศึกษามีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน จัดองค์กรและโครงสร้างการ
บริหารชัดเจน ทุกฝุายมีส่วนร่วม มีการวางแผน
พัฒนาการคุณภาพการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียน  การ
จัดบุคลากรได้รับการพัฒนาและได้รับการนิเทศการ
ท างานจากหลายหน่วยงาน มีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนอย่างหลากหลาย   มีการวิจัยในชั้นเรียน  
ผู้บริหารเป็นผู้มีวิสัยทัศน์     

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
-กระบวนการบริหารงานวิชาการโดยชุมชนมีส่วนร่วม
ค่อนข้างน้อย ระบบการก ากับติดตาม และประเมินผลยัง
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  การปรับปรุงหลักสูตรให้
สนองความต้องการของผู้เรียน และท้องถิ่น  มีการน า
ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาค่อนข้างน้อย  กิจกรรม
ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้รู้จักคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  
คิดแก้ปัญหา ยังไม่หลากหลายทั่วถึงทุกวิชาทุกระดับชั้น  
และมีการน าเทคโนโลยี  มาใช้พัฒนาคุณภาพยังไม่
เพียงพอทั่วถึงทุกระดับชั้น 
 

 
 

๓๘ 



 
 
 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
-   ครูรู้เปูาหมายการศึกษา และเปูาหมายของหลักสูตร  
สามารถที่จะจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มี
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ทุกคน
มีส่วนร่วม    ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น  
ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนกับโรงเรียน  
สนับสนุนงบประมาณในการไปศึกษานอกสถานที่ ของครู
และนักเรียนอย่างเต็มที่  ท าให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรง มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพ
จริงอิงพัฒนาการของผู้เรียนครูผู้สอนได้รับการพัฒนาด้าน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูทุก
คนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี  มีวุฒิ มีความรู้ มี
ประสบการณ์ในการท างาน  มีความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบ  มีจ านวนครูตามเกณฑ์มีการสนับสนุน 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- ครูผู้สอนบางส่วนมีการก าหนดแผนการสอนยัง

ไม่หลากหลายชัดเจนครบกระบวนการ     มีบันทึกสรุป  
ผลหลังการสอน และน าผลไปพัฒนาคุณภาพผู้เรียนยัง
ไม่หลากหลายทั่วถึงทุกวิชา ทุกระดับชั้น ควรพัฒนาใน
เทคนิควิธีการสอน ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การสร้าง
และการใช้สื่อนวัตกรรม การพัฒนาด้านการอ่าน 
การศึกษา อย่างต่อเนื่องครบถ้วนทุกคน  และจัดท า
แฟูมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การส่งเสริมความสามารถของนักเรียนตามความสนใจ
และความถนัดของแต่ละบุคคล 

 
๖. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 แนวทางการพัฒนาในอนาคตของโรงเรียน คือ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับ
การใช้สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเอง  และการสร้างนวัตกรรมการสอนของตนเอง เพื่อใช้แก้ปัญหาให้กับ
ผู้เรียนและท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือให้ครูได้พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพต่อไป 
     ความต้องการและการช่วยเหลือ  
 สิ่งที่โรงเรียนต้องการ คือ การส่งเสริมและสนับสนุน  ในการพัฒนาบุคลากรครู จากองค์กรทาง
การศึกษาภายนอกท่ีเกี่ยวข้องได้แก่  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓  ในการจัดการ
อบรม  สัมมนา ทางวิชาการ   ในเรื่องที่ทางโรงเรียนต้องการความช่วยเหลือ ได้แก่ 

๑. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนา ผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๒. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET และ NT 

   ๓. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิซาเอกท่ีโรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็น 
   ๔. โรงเรียนต้องใช้ครูเพื่อท าหน้าที่ธุรการค่อนข้างมาก ท าให้ครูมีภาระเพ่ิมมากขึ้น  ในบางครั้งมากกว่างานสอน 
และมีอัตราเสี่ยงในการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือไม่เจตนาได้ ถ้าใช้เวลา  
และความเอาใจใส่น้อยลง เช่น งานการเงิน งานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งครูต้องให้เวลาและให้ความส าคัญ
ค่อนข้างมาก ความส าคัญและจ าเป็นของการเตรียมการสอนจึงอาจลดลงไปตามความจ าเป็น 
 
 
 
 
 

๓๙ 



 
 
๗. ความต้องการพัฒนาและการช่วยเหลือการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 สิ่งที่โรงเรียนต้องการ คือ การส่งเสริมและสนับสนุน  ในการพัฒนาบุคลากรครู จากองค์กรทาง
การศึกษาภายนอกท่ีเกี่ยวข้องได้แก่  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓  ในการจัดการ
อบรม  สัมมนา ทางวิชาการ   ในเรื่องที่ทางโรงเรียนต้องการความช่วยเหลือ ได้แก่ 

๑. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนา ผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๒. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET และ NT 

   ๓. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิซาเอกท่ีโรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็น 
   ๔. โรงเรียนต้องใช้ครูเพื่อท าหน้าที่ธุรการค่อนข้างมาก ท าให้ครูมีภาระเพ่ิมมากขึ้น  ในบางครั้งมากกว่างานสอน 
และมีอัตราเสี่ยงในการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือไม่เจตนาได้ ถ้าใช้เวลา  
และความเอาใจใส่น้อยลง เช่น งานการเงิน งานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งครูต้องให้เวลาและให้ความส าคัญ
ค่อนข้างมาก ความส าคัญและจ าเป็นของการเตรียมการสอนจึงอาจลดลงไปตามความจ าเป็น 
 

จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอก  ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในการประเมินรอบสาม เม่ือวันที่ ๖-๘  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
มีดังนี้  
จุดเด่น  

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
ผู้เรียนมีน้ าหนัก-ส่วนสูงเหมาะสมกับขนาดรูปร่างตามวัย มีร่างกายแข็งแรงสามารถท ากิจกรรมต่างๆ ได้
คล่องแคล่วว่องไว มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมาเพราะเป็นสิ่งที่ไม่ดี มี
พิษมีภัยต่อร่างกาย ไม่ยุ่งเก่ียวกับเสพสิ่งเสพติดและปลอดจากสิ่งมอมเมา รู้จักปฏิบัติตนอย่างระมัดระวัง
ในการใช้ชีวิตประจ าวัน รู้จักที่จะหลีกเลี่ยงหนีห่างจากสิ่งเสพติดและการพนันต่างๆ ใช้อินเทอร์เน็ตในการ
ค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ผู้เรียนได้แสดงออกตามความสามารถของตนเอง มีผลงานได้รับเกียรติ รางวัล 
ผู้เรียนท าความเคารพ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ช่วยเหลืองานบ้านต่างๆ มาโรงเรียนแต่เช้า ทันเข้าแถวเคารพธง
ชาติและจะช่วยกันปฏิบัติกิจกรรมท าความสะอาดโรงเรียน แต่งกายตามระเบียบ เรียบร้อย สะอาด ตาม
ระเบียบของสถานศึกษามีความสุภาพ นอบน้อม มีสัมมาคารวะและมีความรับผิดชอบงาน มีน้ าใจ รู้จัก
แบ่งปัน มีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตัวตามระเบียบสถานศึกษา รู้จักเก็บรักษาทรัพย์สิน
ส่วนตัว ไม่พูดโกหก ไม่ลักขโมย มีความมุ่งมานะในการเรียน มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ระบอบประชาธิปไตยและการท าหน้าที่การเป็นพลเมืองดีตามการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
มีวินัยในตนเอง สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ผู้เรียนสามารถตั้งค าถาม
จากการอ่านหนังสือวารสาร การ์ตูนในห้องสมุด เพื่อหาความรู้เพิ่มเติม สามารถค้นคว้าหาความรู้จาก
อินเทอร์เน็ต หรือสื่อเทคโนโลยีต่างๆได้ เข้าร่วมกิจกรรมในสถานศึกษาอย่างเป็นประจ า ได้ลงมือปฏิบัติ
จริง มีความสุขและสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมนั้นๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ และให้
ความส าคัญต่อการเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนการปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามบริบทของวันส าคัญนั้นๆ ได้
ถูกต้อง 

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้บริหารมีการบริหารจัดการโดยหลักการมีส่วนร่วม ยึดหลักความคุ้มค่าและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดเพ่ือเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม มีการบริหารจัดการทั้ง ๔ ด้านคือ วิชาการ งบประมาณ บุคลากรและการ
บริหารทั่วไปเป็นไปตามระเบียบ มีแผนการด าเนินงานประจ าปี มีค าสั่งมอบหมายงาน มีการปฏิบัติงานไม่
ซ้ าซ้อน แต่ละฝุายมีหัวหน้าฝุายร่วมกันกับคณะครู มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา                          

๔๐ 



 
 

ปีการศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕  มีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานทุกปีมีเอกสารสารสนเทศเพ่ือการบริหารครบถ้วนทันต่อการใช้งานและมีเอกสารข้อมูลจากผล
การประเมินและจากการนิเทศติดตามผล ผู้บริหาร คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกันวาง
แผนการท างานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาด าเนินการตามระเบียบการสรรหาและได้
คณะกรรมการสถานศึกษาครบตามเกณฑ์ ๙ คน โดยคณะกรรมการสถานศึกษาจะท าหน้าที่ในการ
พิจารณานโยบาย แผนพัฒนาสถานศึกษาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ – 
๒๕๕๕  การจัดท าสาระหลักสูตรสถานศึกษาการจัดกิจกรรมเสริมสร้างการพัฒนาการของผู้เรียนทุกด้าน
ทั้งในและนอกสถานศึกษา สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีการจัดแต่ง
อาคาร สภาพภูมิทัศน์โดยรอบสถานศึกษามีความร่มรื่นจัดสภาพแวดล้อมให้มีความความสวยงาม น่าอยู่ 
น่าเรียน มีการปูองกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย ช่วยดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี 
ไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆ แก่ทุกคนในสถานศึกษา 

๓.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ครูทุกคนช่วยกันจัดโครงสร้างของหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ โดยจะเน้นตามวิชาเอกหรือตามถนัด มี
การจัดบรรยากาศในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติอย่างหลากหลายเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดความคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ ฝึกให้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้
ใหม่ มีการน าผลจาการประเมินผลการเรียนการสอนมาวิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุปัญหา อุปสรรค เพ่ือใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาให้แก่ผู้เรียน 

๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาน ามาตรฐานของต้นสังกัดที่ครบถ้วน ๔ มาตรฐาน มาก าหนดเป็นเปูาหมายการพัฒนาจัดท า
แผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษามีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน 

จุดที่ควรพัฒนา 

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
                 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา 
การงานอาชีพและเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศยังต่ ากว่าระดับดี 

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
   ผู้บริหารยังขาดการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอน
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานยังขาดการมีส่วนร่วมในการก าหนดเอกลักษณ์ของสถานศึกษา การแต่งตั้ง
ที่ปรึกษาและ/หรือคณะอนุกรรมการเพ่ือด าเนินงานตามระเบียบ  
๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ครูยังขาดการออกแบบวิธีประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริงและตามศักยภาพของผู้เรียนที่หลากหลาย 
รวมทั้งการท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาข้อบกพร่องในการจัดการเรียนการสอน 

๔๑ 



 
 
๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
          สถานศึกษายังขาดการน าผลการด าเนินการในปีการศึกษาที่ผ่านมาและปัญหาอุปสรรคมาด าเนินการ
ปรับปรุงพัฒนาเพ่ือวางเป็นแนวทางในการด าเนินการในปีการศึกษาต่อไป 
โอกาส 
 ผู้น าชุมชนและชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาในทุกด้านตามอัตภาพ 
อุปสรรค 
 ชุมชนบ้านแซรไปรเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในเขตชายแดนไทย – กัมพูชา เสี่ยงต่อการสู้รบกันของทหารและเสี่ยง
ต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติด ประชากรและผู้ปกครองในหมู่บ้านมีฐานะยากจน ไม่มีที่ดินท ากินมากพอ ท าให้
รายได้ต่ า ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของบุตรหลาน หลายครอบครัวที่เล่นการพนัน มีหนี้สินรุงรังจนเกิดปัญหา
ติดหนี้นอกระบบ ปัญหานี้เป็นปัญหาสะสมเรื้อรังเป็นระยะเวลานาน 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๒ 



 
 

บทที่ ๓ 
ทิศทาง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

วิสัยทัศน์ (VISION)   
“ภายในปี ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านแซรไปร  มุ่งจัดการศึกษา  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์

มาตรฐานการศึกษา  มีทักษะการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น โดยชุมชนมีส่วนร่วม ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข”  

พันธกิจ (MISSION)   
๑. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง   ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 ๓. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑
 ๔. สร้างโอกาส  ความเสมอภาค  ลดความเหลื่อมล้ าให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม  
 ๕. พัฒนาผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 ๖. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเปูาหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable  Development  Goals : SDGs) 
 ๗. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ  และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital  Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐ 

เป้าหมาย (GOALS)    
๑.  ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ  และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง  มีหลักคิดท่ีถูกต้องและเป็นพลเมืองดีของชาติ  มี
คุณธรรมจริยธรรม  มีค่านิยมที่พึงประสงค์  มีจิตสาธารณะ  รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน  ซื่อสัตย์สุจริต  มัธยัสถ์อด
ออม  โอบอ้อมอารี  มีวินัยรักษาศีลธรรม   

๒.  ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  ภาษาและอ่ืนๆ
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

๓.  ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม  มีความรู้มีทักษะ  มีสมรรถนะตาม
หลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนศตวรรษที่๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย  มีความสามารถในการพ่ึงพา
ตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี (Global  Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล
น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

๔.  ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ(ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์  กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดาร  ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  เท่าเทียมและมีคุณภาพ   

๕.  ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีความรู้และจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ   

๖.   สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน(Sustainable Development 
Goals : SDGs)และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 



 
 
กลยุทธ์ (STRATEGY)        

๑.  เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
๒. สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๓. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา เพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
๔. ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยเฉพาะด้านการจัดการ

เรียนรู้  การวัดผลประเมินผลและทักษะในการสื่อสารของครูให้มีสมรรถนะด้านการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๕. ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความสามารถทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

๖. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญก าลังใจในการท างาน เกิดผลการ
ปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ 

๗. ส่งเสริม  สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู  การเป็นครูมือ
อาชีพและยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

๘. ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กร  องค์คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วางแผน  สรรหา  ยา้ยโอนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการและจ าเป็นของโรงเรียนและชุมชน   

๙. กระจายอ านาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา  ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ 

 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน    สนทนาภาษาเขมร 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน    โรงเรียนสองภาษา 
 

จุดเน้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส่วนที่ ๑ จุดเน้นด้านผู้เรียน 
 ๑.๑ นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญสู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้ 
  ๑.๑.๑ นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสติปัญญาที่
สมดุลเหมาะสมกับวัยและเรียนรู้อย่างมีความสุข 
  ๑.๑.๒ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลัก เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓ 
  ๑.๑.๓ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีความสามารถด้านภาษา อ่านออก เขียนได้ ด้านค านวณ 
และด้านการใช้เหตุผลที่เหมาะสม 
  ๑.๑.๔ นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ ๖ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่
อาชีพ ด้วยการแนะแนวทั้งโดยครูและผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ  (ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า  สถานประกอบการ) และได้รับ
การพัฒนาความรู้ ทักษะที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริต  ในอนาคต 
  ๑.๑.๕ นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และทักษะการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์อย่างน้อย ๒ ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เหมาะสมตามช่วงวัย 
 ๑.๒  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคม
ที่เหมะสม 
  ๑.๒.๑ นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝุเรียนรู้ ใฝุดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

๔๔ 



 
 
  ๑.๒.๒ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง 
  ๑.๒.๓ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งม่ันในการศึกษาและการท างานและสามารถ
ปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
 ๑.๓ นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเต็มศักยภาพ เป็นรายบุคคล
ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
  ๑.๓.๑ เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลากหลายตามหลักวิชา 
  ๑.๓.๒ เด็กด้อยโอกาสและเด็กในพื้นที่พิเศษ ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ของหลักสูตรและอัตลักษณ์แห่งตน 
  ๑.๓.๓ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ 
  ๑.๓.๔ นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ บุคคล องค์กร
วิชาชีพ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน และการศึกษาทางเลือก ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน 
  ๑.๓.๕ เด็กกลุ่มที่ต้องการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลือ
เยียวยา ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
  ๑.๓.๖ เด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดาร ได้รับการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ส่วนที่ ๒  จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๒.๑ ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการสื่อสารมีสมรรถนะในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒.๑.๑ ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน การสอนคิดแบบต่าง ๆ และการวัด
ประเมินผลให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
  ๒.๑.๒ ครูสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างเหมาะสม 
  ๒.๑.๓ ครูได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน 
  ๒.๑.๔ ครูสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วนให้เกิด
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
  ๒.๑.๕ ครูจัดการเรียนการสอนให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
  ๒.๑.๖ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การมีครูมืออาชีพและยึดมั่น
ในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 ๒.๒ ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 ๒.๓ ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน 
 ๒.๔ องค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง วางแผนและสรรหาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน และสังคม 

ส่วนที่ ๓  ด้านการบริหารจัดการ 
 ๓.๑ สถานศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ บริหาร จัดการโดย
มุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
  ๓.๑.๑ โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ า
กว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

๔๕ 



 
 
ท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน และเป็นผู้ประสานงานหลักให้โรงเรียน  ท าแผนพัฒนาเป็นรายโรง ร่วมกับผู้ปกครอง
ชุมชน และองค์กรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
  ๓.๑.๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐานส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
  ๓.๑.๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพัฒนาระบบช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามตรวจสอบ การบริหาร
จัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 
  ๓.๑.๔ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่มีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น อัตราการออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลงอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 
 ๓.๒ หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ๓.๒.๑ หนว่ยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกระดับทั้งส่วนกลาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
  ๓.๒.๒ หนว่ยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทุกระดับทั้งส่วนกลาง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

จุดเน้นนโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 
๑. อ่านออกเขียนได้ 

    ๑.๑ อ่านออกเขียนได้ ๑๐๐% 
  ๑.๒ มีทักษะการสื่อสาร 

๑.๓ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ 
๑.๔ มีทักษะการคิดสร้างสรรค์ 

๒. ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
๒.๑ บริหารจัดการขยะ 
๒.๒ ลดละสารเคมี 
๒.๓ ร่มรื่นเขียวขจี 
๒.๔ มีความปลอดภัย 

๓.  พร้อมสู่ AEC 
      ๓.๑ มีวินัย 
      ๓.๒ ซื่อสัตย์สุจริต 
      ๓.๓ มีทักษะชีวิต 
      ๓.๔ คิดพัฒนาตนเอง 
๔. ตามวิถีพอเพียง 
      ๔.๑ บุคคลแห่งการเรียนรู้ 
      ๔.๒ เป็นผู้มีคุณธรรม 
      ๔.๓ ค านึงถึงเหตุผล 
      ๔.๔ พอตน พอประมาณ 

๔๖ 



 
 

ความเชื่อมโยงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ ภายในปี๒๕๖๕ โรงเรียนบา้นแซรไปร  มุ่งจัดการศึกษา  พัฒนาผู้เรยีนให้มีคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  มีทักษะการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภมูิปัญญาท้องถิ่น โดยชุมชนมีส่วนร่วม ยดึมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์เป็นประมุข 

 

พันธกิจ 
         ๑. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง   ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
 ๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 ๓. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑ ๔. สร้างโอกาส  ความเสมอภาค  
ลดความเหลื่อมล้ าให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  
 ๕. พัฒนาผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 ๖. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเปูาหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable  Development  Goals : SDGs) 
 ๗. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ  และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital  Technology) เพ่ือ
พัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐ 
 

 

๔๗ 



 
 

ความเชื่อมโยงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓(ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.  ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ  และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติ
ที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  มีหลักคิดท่ีถูกต้องและเป็นพลเมืองดีของชาติ  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีค่านิยมที่พึงประสงค์  มีจิตสาธารณะ  รับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อ่ืน  ซื่อสัตย์สุจริต  มัธยัสถ์อดออม  โอบอ้อมอารี  มีวินัยรักษาศีลธรรม   

๒.  ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  ภาษาและอ่ืนๆได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ 

๓.  ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม  มีความรู้มีทักษะ  มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของ
ผู้เรียนศตวรรษที่๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย  มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเป็นพลเมือง   
พลโลกที่ดี (Global  Citizen) พร้อมก้าวสู่สากลน าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

๔.  ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ(ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์  กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร  ได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึง  เท่าเทียมและมีคุณภาพ   

๕.  ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีความรู้และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ   
๖.   สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน(Sustainable Development Goals : SDGs)และสร้างเสริม

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เปูาหมาย 

๕๘ 



 
 

ความเชื่อมโยงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างการมีส่วนร่วม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

กลยุทธ์ที่ ๓ ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
เพ่ิมโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 

โครงการ 

๑.โครงการส่งเสริมคุณภาพและ
ศักยภาพผู้เรียน 

๒.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
๓.โครงการจัดหาสื่อวัสดุฯ 

๔.โครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาและจัดท าหลักสูตร
ท้องถิ่น 
๕.โครงการการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ 
๖.โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
๗. โครงการส่งเสริม เอกลักษณ์
และอัตลักษณ์ ของโรงเรียน 

๘.การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 

๑.โครงการระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
๒.ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานที่
และพัฒนาสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียน 
 

๑.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
๒๕๖๓   
๒.ด าเนินการตามนโยบายการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
(ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) 
๓.อนามัยโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 
๔.ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๔๙ 



 
 

ความเชื่อมโยงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างการมีส่วนร่วม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

กลยุทธ์ที่ ๓ ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
เพ่ิมโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 

โครงการ 

๙.โครงการแข่งขันกีฬาภายใน
โรงเรียน 

๑๐.โครงการแข่งขันกีฬา สพป.นอก
สถานศึกษา 

๑๑.เดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ 

๑๒.โครงการกิจกรรมวันส าคัญ 

๑๓.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
และระเบียบวินัยโรงเรียน 

๑๔.โครงการออมสินออมทรัพย์ 
๑๕.โครงการวันอ าลาสถาบันและ
ปัจฉิมนิเทศ 

๑๖.โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

๑๗.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ICT
๑๘.ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานที่
และพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
 

๑.โครงการระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
๒.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี  ๒๕๖๓ 
 

๑.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
๒๕๖๓   
๒.ด าเนินการตามนโยบายการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
(ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) 
๓.อนามัยโรงเรียนเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
๔.ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 

๕๐ 



 
 

ความเชื่อมโยงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

โครงการ ๑.โครงการพัฒนาครูให้มีความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและ 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

๑.โครงการการพัฒนาผู้บริหาร 
๒.โครงการซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์ 
๓. โครงการจัดหาหมึกเครื่อง
ถ่ายเอกสาร 
๔.พัฒนาระบบการบริหารงาน
ธุรการ 

๑.โครงการการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนทางไกลในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙   

กลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ที่ ๔ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาองค์
ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยเฉพาะ
ด้านการจัดการเรียนรู้  การวัดผลประเมินผลและ
ทักษะในการสื่อสารของครูให้มีสมรรถนะด้าน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริม  สนับสนนุการ
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มี
ความสามารถทุกด้านอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

กลยุทธ์ที่ ๖ เสริมสร้างระบบแรงจูงใจ
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ขวัญก าลังใจในการท างาน เกิดผล
การปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ 
 

๕๑ 



 
 

ความเชื่อมโยงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

โครงการ ๑.โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา 
๒.โครงการพัฒนาครูให้มี
ความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพและ 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

๑.โครงการจัดหาครูผู้สอนและ
บุคลากรเสริมเพ่ือการพัฒนา
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
 

๑.โครงการสัมพันธ์ชุมชน 

๒.โครงการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาและผู้ปกครอง 

 

กลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริม  สนับสนนุครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ให้มีจิตวิญญาณ
ของความเป็นครู  การเป็นครูมืออาชีพ
และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 
 

กลยุทธ์ที่ ๘ ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กร  องค์
คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วางแผน  
สรรหา  ย้ายโอนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการและ
จ าเป็นของโรงเรียนและชุมชน   
 
 

กลยุทธ์ที่ ๙ กระจายอ านาจและความ
รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา  
ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการ 
 

๕๒ 



 
 

 
ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จในการขับเคลื่อนกลยุทธ์และจุดเน้นตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

ประเด็น 
ข้อมูลปีฐาน (ปีการศึกษา ๒๕๖๒) เปูาหมายความส าเรจ็               

(ปีการศึกษา ๒๕๖๓) 
ประเทศ สพฐ. จังหวัด 

สพป.ศรสีะเกษ 
เขต ๓ 

โรงเรียน 

๑. นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญสู่มาตรฐานสากล 
     ๑.๑ ค่าเฉลี่ยผลการประเมินระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
          ความสามารถด้านภาษา (Literacy) 
          ความสามารถด้านค านวณ (Numeracy) 
          ความสามารถด้านการใช้เหตุผล (Reasoning Ability) 
 
 
 
 

 
 

๔๖.๔๖ 
๔๔.๙๔ 

- 

 
 

๔๖.๐๐ 
๔๕.๖๔ 

- 

 
 

๔๖.๒๐ 
๔๕.๔๗ 

- 

 
 

๔๖.๓๖ 
๔๖.๒๘ 

- 

 
 
๓๔.๗๐ 
๓๓.๔๘ 
- 

 
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ 

๓๕.๗๔ 
๓๔.๔๘ 

- 

    ๑.๒ ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
          ภาษาไทย 
          คณิตศาสตร์ 
          วิทยาศาสตร์ 
          ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 

 
๔๙.๐๗ 
๓๙.๙๒ 
๓๕.๕๕ 
๓๔.๔๒ 

 
๔๗.๙๕ 
๓๖.๔๐ 
๓๔.๓๐ 
๓๐.๘๖ 

 
๔๗.๓๘ 
๓๐.๕๐ 
๓๓.๕๕ 
๒๙.๙๘ 

 

 
๔๗.๕๒ 
๓๐.๖๗ 
๓๓.๓๗ 
๒๙.๖๐ 

 
๔๔.๒๒ 
๒๒.๕๐ 
๓๒.๕๐ 
๒๖.๒๐ 

เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ 
๔๕.๕๕ 
๒๓.๑๘ 
๓๓.๔๘ 
๒๖.๙๙ 

๕๓ 



 
 

กลยุทธ์ 
ข้อมูลปีฐาน (ปีการศึกษา ๒๕๖๒) เปูาหมายความส าเรจ็               

(ปีการศึกษา ๒๕๖๓) 
ประเทศ สพฐ. จังหวัด 

สพป.ศรสีะเกษ 
เขต ๓ 

โรงเรียน 

๑.๓ ร้อยละของเด็กอ่านออก  
(ป.๑-ป.๓) 
 

N/A N/A N/A ......... 
(........ คน) 

๘๙.๕๒ 
(…๙๔..คน) 

 ร้อยละ ๑๐๐ 

๑.๔ ร้อยละของเด็กเขียนได้ 
(ป.๑-ป.๓) 
 

N/A N/A N/A ......... 
(........ คน) 

๘๒.๘๖ 
(…๘๗..คน) 

 ร้อยละ ๑๐๐ 

๑.๕ ร้อยละของเด็กอ่านคล่อง 
(ป.๔-ป.๖) 
 

N/A N/A N/A ......... 
(........ คน) 

๙๗.๐๓ 
(๙๘คน) 

ร้อยละ ๙๕ 

๑.๖ ร้อยละของเด็กเขียนคล่อง 
(ป.๔-ป.๖) 
 

N/A N/A N/A ......... 
(........คน) 

๙๙.๐๑ 
(๑๐๐.คน) 

ร้อยละ ๙๕ 

๑.๕ ร้อยละของเด็กออกกลางคันลดลง 
 

N/A N/A N/A ......... ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

๑.๖ อัตราการเข้าเรียน N/A N/A N/A  ร้อยละ ...... 
(..... คน) 

๙๔.๙๑ 
(๒๖๑คน) 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๑.๗ อัตราการจบการศึกษา 
 

N/A N/A N/A ......... ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

๑.๘ อัตราการเรียนต่อ 
 
 

N/A N/A N/A ......... ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

๕๔ 



 
 

กลยุทธ์ 
ข้อมูลปีฐาน (ปีการศึกษา ๒๕๖๒) เปูาหมายความส าเรจ็               

(ปีการศึกษา ๒๕๖๓) 
ประเทศ สพฐ. จังหวัด 

สพป.ศรสีะเกษ 
เขต ๓ 

โรงเรียน 

๒. การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
ค านวณ 

๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๖) มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
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ยอดเยี่ยม 
 

 
ดีเลิศ 
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ดีเลิศ 
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ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 
 

ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 

๕๕ 



 
 

กลยุทธ์ 
ข้อมูลปีฐาน (ปีการศึกษา ๒๕๖๒) เปูาหมายความส าเรจ็               

(ปีการศึกษา ๒๕๖๓) 
ประเทศ สพฐ. จังหวัด 

สพป.ศรสีะเกษ 
เขต ๓ 

โรงเรียน 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
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ยอดเยี่ยม 
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ยอดเยี่ยม 

 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
     ๒.๑  การมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 
     ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
     ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเปูาหมาย     
    ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   
    ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
   ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 
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๕๖ 



 
 

กลยุทธ์ 
ข้อมูลปีฐาน (ปีการศึกษา ๒๕๖๒) เปูาหมายความส าเรจ็               

(ปีการศึกษา ๒๕๖๓) 
ประเทศ สพฐ. จังหวัด 

สพป.ศรสีะเกษ 
เขต ๓ 

โรงเรียน 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

     ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

     ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกการตรวจสอบและประเมิน            
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

      ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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๕๗ 



 
 

บทที่ ๔    
โครงการ กิจกรรม  

 
 โรงเรียนบ้านแซรไปร  ได้น ากลยุทธ์มาก าหนดโครงการ  กิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพการ  จัด
การศึกษาของโรงเรียนให้เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ จุดเน้น มาตรการ เปูาหมายความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้เกิด ความสอดคล้อง
กับนโยบายและเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา 
ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ได้ก าหนดโครงการ ดังนี้ 
  ๑.โครงการส่งเสริมคุณภาพและศักยภาพผู้เรียน 

๒.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.โครงการจัดหาสื่อวัสดุฯ 

๔.โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 
๕.โครงการการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
๖.โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๗. โครงการส่งเสริม เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ ของโรงเรียน 

๘.การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 

๙.โครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน 

๑๐.โครงการแข่งขันกีฬา สพป.นอกสถานศึกษา 

๑๑.เดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ 

๑๒.โครงการกิจกรรมวันส าคัญ 

๑๓.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและระเบียบวินัยโรงเรียน 

๑๔.โครงการออมสินออมทรัพย์ 
๑๕.โครงการวันอ าลาสถาบันและปัจฉิมนิเทศ 

๑๖.โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

๑๗.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ICT 
๑๘.ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานที่และพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
 

 กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้ก าหนดโครงการ ดังนี้ 
๑.โครงการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๒.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  ๒๕๖๓ 

 

กลยุทธ์ที่ ๓ ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาเพ่ิมโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้ก าหนดโครงการ    
ดังนี้ 

๑.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  ๒๕๖๓   
๒.ด าเนินการตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ปัจจัยพื้นฐานนักเรียน   
ยากจน) 



 
 

๓.อนามัยโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 
๔.ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
กลยุทธ์ที๔่ ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะด้านการ

จัดการเรียนรู้  การวัดผลประเมินผลและทักษะในการสื่อสารของครูให้มีสมรรถนะด้านการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ได้ก าหนดโครงการ ดังนี้ 

๑.โครงการพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและ 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริม  สนับสนนุการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความสามารถทุกด้านอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ได้ก าหนดโครงการ ดังนี้ 

๑.โครงการการพัฒนาผู้บริหาร 
๒.โครงการซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ 
๓. โครงการจัดหาหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 
๔.พัฒนาระบบการบริหารงานธุรการ 

 
กลยุทธ์ที่ ๖ เสริมสร้างระบบแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญก าลังใจในการท างาน เกิดผล

การปฏิบัติงานเชิงประจักษ์  ได้ก าหนดโครงการ ดังนี้ 
๑.โครงการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค       

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙   
 

กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริม  สนับสนนุครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู  การเป็น
ครูมืออาชีพและยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ ได้ก าหนดโครงการ ดังนี้ 

๑.โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา 
๒.โครงการพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและ 

                        เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

กลยุทธ์ที่ ๘ ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กร  องค์คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วางแผน  สรรหา  ย้าย
โอนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการและจ าเป็นของโรงเรียนและชุมชน  ได้ก าหนด
โครงการ ดังนี้ 

๑.โครงการจัดหาครูผู้สอนและบุคลากรเสริมเพ่ือการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
 

กลยุทธ์ที่ ๙ กระจายอ านาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา  ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการ  ได้ก าหนดโครงการ ดังนี้ 

๑.โครงการสัมพันธ์ชุมชน 

๒.โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง 

 

๕๙ 



 
 

รายละเอียดและแผนโครงการ 
           โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านแซรไปร  ได้ด าเนินการตามกรอบ
ของงาน   
 ๔   งาน คือ 

๑. งานบริหารวิชาการ  ๕๕% 
๒. งานบริหารงบประมาณ ๕% 
๓. งานบริหารบุคลากร ๒๐% 
๔. งานบริหารทั่วไป  ๒๐% 

 
สรุปงบประมาณตามแผนงาน   

ล าดับที่ กลุ่มงาน จ านวนงบประมาณ หมายเหตุ 
๑ งานบริหารวิชาการ ๑๓๔,๔๑๘ บาท - 
๒ งานบริหารงบประมาณ ๑๕,๒๒๘ บาท - 
๓ งานบริหารบุคลากร ๖๐,๙๑๒ บาท - 
๔ งานบริหารทั่วไป ๖๐,๙๑๒ บาท 

๑๓๒,๙๑๐ บาท 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
รวมทั้งสิ้น ๔๐๔,๓๘๐ บาท 

(สี่แสนสี่พันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๐ 



 
 
งบหน้า/โครงการ/งบประมาณ 
  ๑. โครงการตามแผนงานวิชาการ 

งาน/โครงการ 
งบประมาณ หมาย

เหตุ ปีการศึกษา
๒๕๖๓ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑.โครงการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
    - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนพัฒนาโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล/แผนปฏิบัติการประจ าปี/รายงาน
ประจ าปีของสถานศึกษา 

๑๐,๐๐๐.- 
 

นางสาวจุฑามาศ  ปรารถนา/ 
นางสาวฐิตาภา  ราชพิมาย/ 
นางสาวปาริฉัตร  ไพรบึง 

 

๒.โครงการส่งเสริมคุณภาพและศักยภาพผู้เรียน 
    -แข่งขันทักษะวิชาการ 

๕,๐๐๐.- นางสาวจุฑามาศ  ปรารถนา/ 
นางสาวปาริฉัตร  ไพรบึง 

 

๓.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 - ห้องสมุดมีชีวิต 
 - พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและนอกสถานศึกษา 
 

 
๑๔,๔๑๘.- 

 
 
 

 
 

นายสุภักดิ์  วงค์แสง 
นางอรจิรา  มีศรี 

 

 

๔.โครงการจัดหาสื่อวัสดุเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
ประถม๑๐ (ห้องครูอรจิรา) 

๕๐,๐๐๐.- นางสาวจุฑามาศ  ปรารถนา
นางสาวฐิตาภา  ราชพิมาย 

 

๕.โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและจัดท า
หลักสูตรท้องถิ่น 

๕,๐๐๐.- 
 

นางสาวฐิตาภา  ราชพิมาย/
นางสาวปาริฉัตร  ไพรบึง 

 

๖.โครงการการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
  -วันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ 
 - สัปดาห์อาเซียน 
 -วันวิทยาศาสตร์ 
 - วันคริสต์มาส 
 

 
๕,๐๐๐.- 
๕,๐๐๐.- 
๕,๐๐๐.- 
๕,๐๐๐.- 

 

 
นางสาวจุฑามาศ  ปรารถนา 
ว่าท่ี รต.หญิงอรทัย  บัวจันทร ์
นางสาวฐิตาภา  ราชพิมาย 

นางณัฐรดา  สนิท/ 
น.ส.วริศรา  วิริยะบัณฑิต 

 

๗.โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- วัดผลประเมินผลประจ าปีการศึกษา 
- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ RT,NT,O-NET 

 
๒๕,๐๐๐.- 

 

นางสาวฐิตาภา  ราชพิมาย/ 
นางสาวจุฑามาศ  ปรารถนา/ 

นางสาวปาริฉัตร  ไพรบึง 

 

๘. โครงการส่งเสริม เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ ของ
โรงเรียน 

๕,๐๐๐.- นางสาวจุฑามาศ  ปรารถนา/ 
นางสาวปาริฉัตร  ไพรบึง 

 

รวมทั้งสิ้น ๑๓๔,๔๑๘.- 
(หนึง่แสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบแปดบาทถ้วน) 

 

 
 
 
 

๖๑ 



 
 

๒. โครงการตามแผนงานบริหารงบประมาณ 

งาน/โครงการ 
งบประมาณ หมายเหตุ 

ปีการศึกษา๒๕๖๓ ผู้รับผิดชอบ 
๑.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  ๒๕๖๓   - นางเกสร  ญานุกูล  
๒.ด าเนินการตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา(ปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน) 

 นางเกสร  ญานุกูล
และคณะ 

 

๓.โครงการซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ ๔,๖๒๘     น.ส.พันธิพา  ศรีวิชา  
๔. โครงการจัดหาหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ๑๐,๖๐๐     นางณัฐรดา  สนิท  

รวมทั้งสิ้น ๑๕,๒๒๘.- 
(หนึ่งหมื่นห้าพนัสองร้อยยีส่ิบแปดบาทถ้วน) 

 

 
๓. โครงการตามแผนงานบริหารงานบุคลากร 

งาน/โครงการ 
งบประมาณ หมายเหตุ 

ปีการศึกษา
๒๕๖๓ 

ผู้รับผิดชอบ  

๑.โครงการพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและ 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๔๗,๙๑๒ นายประดิษฐ์ พันพิพัฒน์ 
ครูอรทัย บัวจันทร์ 

 

๒.โครงการการพัฒนาผู้บริหาร 
 

๑๒,๐๐๐ นายประดิษฐ์ พันพิพัฒน์ 
 

 

๓.โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา ๑,๐๐๐ ครูอรทัย บัวจันทร์  
๔.โครงการจัดหาครูผู้สอนและบุคลากรเสริมเพ่ือการ
พัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

สพฐ.  
งบโรงเรียน
คุณภาพ

ประจ าต าบล 

นายประดิษฐ์ พันพิพัฒน์ 
ครูอรทัย บัวจันทร์ 

 

รวมทัง้สิ้น ๖๐,๙๑๒ .- 
(หกหมื่นเก้าร้อยสิบสองบาทถ้วน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๒ 



 
 

๔. โครงการตามแผนงานบรหิารทั่วไป 

งาน/โครงการ 
งบประมาณ หมายเหตุ 

ปีการศึกษา
๒๕๖๓ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑.อนามัยโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ ๕,๐๐๐ ครูชุลีพร,ครูอรจิรา  
๒.ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๒,๐๐๐ ครูชุลีพร,ครูอรจิรา  
๓.การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาเพ่ือ
การเรียนรู้ที่ยั่งยืน 

 ครูชุลีพร,ครูวริศรา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
๔๐,๐๐๐ บาท 

๔.ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานที่และพัฒนา
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน 

๕,๐๐๐ ครูสุภักดิ ์  

๕.โครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ๕,๐๐๐ ครูสุภักดิ ์  
๖.โครงการแข่งขันกีฬา สพป.นอกสถานศึกษา ๕,๐๐๐ ครูสุภักดิ ์  
๗.เดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ  ครูอรทัย  บัวจันทร์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

๕,๐๐๐ บาท 
๘.โครงการกิจกรรมวันส าคัญ ๑๑,๗๑๒ ครูอรทัย  ศรีมงคล  
๙.โครงการสัมพันธ์ชุมชน ๒,๕๐๐ ครูฉวีวรรณ  
๑๐.โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
และผู้ปกครอง 

๕,๐๐๐ ครูฉวีวรรณ  

๑๑.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและระเบียบ
วินัยโรงเรียน 

๒,๒๐๐ ครูอรทัย  บัวจันทร์  

๑๒.โครงการออมสินออมทรัพย์ ๑,๕๐๐ ครูวริศรา  
๑๓.โครงการวันอ าลาสถาบันและปัจฉิมนิเทศ ๕,๐๐๐ ครูอรทยั  ศรีมงคล  
๑๔.พัฒนาระบบการบริหารงานธุรการ ๘,๐๐๐ ครูวริศรา  
๑๕.โครงการโรงเรียนคุณธรรม ๓,๐๐๐ ครูอรทัย  ศรีมงคล  
๑๖.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ICT  ครูชุลีพร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

๗,๙๑๐ บาท 
๑๗.โครงการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙   

 ครูชุลีพร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
๘๐,๐๐๐ บาท 

รวมทั้งสิ้น รวมงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร  -งบทั่วไป ๖๐,๙๑๒  บาท + 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๓๒,๙๑๐ บาท รวม ๑๙๓,๘๒๒ บาท 

 
 
 
 
 
 

๖๓ 



 
 

สรุปโครงการตามแผนงาน   
ล าดับที่ กลุ่มงาน จ านวนโครงการ หมายเหตุ 

๑ งานบริหารวิชาการ ๘  
๒ งานบริหารงบประมาณ ๔  
๓ งานบริหารบุคลากร ๔  
๔ งานบริหารทั่วไป ๑๗  

 รวมทั้งสิ้น ๓๓  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๔ 



 
 
๑. โครงการตามแผนงานบรหิารวิชาการ 
ชื่อโครงการ     ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ               โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่  ๒ (๒.๑,๒.๒) 
ผู้รับผิดชอบ                     นางสาวจุฑามาศ  ปรารถนา  นางสาวฐิตาภา  ราชพิมาย  

และนางสาวปาริฉัตร ไพรบึง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  งานวิชาการ 
ระยะเวลาด าเนินการ            ๑ มิถุนายน  ๒๕๖๓   -  ๓๐  เมษายน   ๒๕๖๔ 
************************************************************************************************  
๑.  หลักการและเหตุผล 
  อาศัยตามอ านาจความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตราที่ ๙ (๓)  ที่ให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี  เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และเพ่ือรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก 
 
 ๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือจัดระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานประกันคุณภาพภายใน 
๒.๒ เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๒.๓ เพ่ือจัดท าแผนปฎิบัติการประจ าปี 
๒.๔ เพ่ือจัดท ารายงานประจ าปี(SAR)เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
 
๓. เป้าหมาย  
     ๓.๑ เชิงปริมาณ  
๓.๑.๑ ระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานประกันคุณภาพภายในอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ ๙๐ 
๓.๑.๒ การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ ๙๐ 
๓.๑.๓ การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ ๙๐ 
๓.๑.๔ การนิเทศภายในอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ ๙๐ 
๓.๑.๕ การจัดท ารายงานประจ าปี(SAR)เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ ๙๐ 
 
   ๓.๒ เชิงคุณภาพ  
๓.๒.๑ การจัดระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
๓.๒.๒ การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
๓.๒.๓ การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
๓.๒.๔ การจัดท ารายงานประจ าปี(SAR)เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดอยู่ในระดับดีเยี่ยม 

๖๕ 



 
 
๔.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

๑.การเตรียมการและวางแผนด าเนินการ (P)      
มิ.ย. ๖๓ 

 
น.ส. จุฑามาศ  

ปรารถนา 
 

   ๑.๑ ประชุมปฏิบัติการวางแผน / ก าหนดปฏิทิน 
   ๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
   ๑.๓ ประชุมครูเพ่ือสร้างความเข้าใจ 
๒.  การด าเนินการ  (D)ตามกิจกรรม     ตลอดปี

การศึกษา 
 

ด าเนินการชี้แจงในการด าเนินกิจกรรม  เพื่อให้ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องรับทราบและปฏิบัติงาน  ตลอดปีการศึกษา   
๒.๑ จัดท าแผนพัฒนาโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล 
เพ่ือให้โรงเรียนมีแผนพัฒนาการศึกษา ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  เป็นกรอบและ
ทิศทางในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเปูาหมาย 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และ วัตถุประสงค์ ปรากฏเป็นอัต
ลักษ์ผู้เรียน  

     
 

มิ.ย. ๖๓ 
 

 
 

น.ส.จุฑามาศ  
ปรารถนา 

 

๒.๒ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือเป็นการ
วางแผนในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในปี
การศึกษา ๒๕๖๒ โดยให้การบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียนใช้หลักการมีส่วนร่วมของบุคลากร ก าหนด
รูปแบบ วิธีการด าเนินงาน และงบประมาณในการ
บริหารโครงการ ที่มุ่งเน้น ผลสัมฤทธิ์  

      
 

มิ.ย. ๖๓ 

 
 

น.ส ปริฉัตร 
ไพรบึง 

๒.๓ จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
สถานศึกษา  เพื่อรายงานผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด ครู และ
ผู้ปกครองนักเรยีน  โดยใช้การประเมินตนเองตามมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา ซึ่งจะเกดิประโยชน์ต่อการพัฒนา เพื่อเป็น
ข้อมูลสารสนเทศท่ีเกิดประโยชน์ตอ่การพัฒนาบริหารจัดการ
และประชาสัมพันธโ์รงเรยีน 

     
 

 
เม.ย.๖๔ 

 
น.ส ฐิตาภา  
ราชพิมาย 

๓.  ตรวจสอบประเมินผล  (C)      
 ตลอดปี
การศึกษา 

 
วิชาการ 

 
   ๓.๑ วางกรอบการประเมิน 
   ๓.๒ จัดหา/จัดท าเครื่องมือ 
   ๓.๓  ด าเนินการ นิเทศ ติดตาม  เก็บข้อมูลและสรุปผล 
๔. สรุป / รายงานผลการด าเนินงานตามกิจกรรม      

เม.ย.๖๔ 
น.ส. จุฑามาศ  

ปรารถนา 
รวม ๑๐,๐๐๐   

๖๖ 



 
 
๕. งบประมาณ 

จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 
๖.การติดตามและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือที่ใช้ 

๖.๑ เชิงปริมาณ 
 ๖.๑.๑ ระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานประกันคุณภาพภายในอยู่ในเกณฑ์
ร้อยละ ๙๐   

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 ๖.๑.๒ การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ ๙๐  สอบถาม แบบสอบถาม 
๖.๑.๓ การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ ๙๐  สอบถาม แบบสอบถาม 
๖.๑.๔ การนิเทศภายในอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ ๙๐  การนิเทศ แบบนิเทศ 
๖.๑.๗ การจัดท ารายงานประจ าปี(SAR)เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 
๙๐ 

ประเมิน แบบประเมิน 

๖.๒ เชิงคุณภาพ 
๖.๒.๑ ระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับ ดี
เยี่ยม 

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

๖.๒.๒ การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม สอบถาม แบบสอบถาม 
๖.๒.๓ การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม สอบถาม แบบสอบถาม 
๖.๒.๔ การจัดท ารายงานประจ าปี(SAR)เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดอยู่ใน 
... อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

ประเมิน แบบประเมิน 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๗.๑  โรงเรียนมีความพร้อมในการประเมินทั้งภายในและภายนอก 
๗.๒  โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสม 
๗.๓  โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
๗.๔  ครูได้รับการนิเทศอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการ  
๗.๕  โรงเรียนมีการจัดท ารายงานประจ าปี 
               ลงชื่อ  …………………………..  ผู้เสนอโครงการ 

   (นางสาวจุฑามาศ   ปรารถนา) 
  ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 

         ลงชื่อ.................................ผู้เห็นชอบโครงการ      ลงชื่อ .................................  ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นางเกสร  ญานุกูล)                                 ( นายประดิษฐ์  พันพิพัฒน์ ) 
          ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแซรไปร 
 
                      ลงชื่อ ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                 (นายสมบัตร  สุขงาม) 
                       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๖๗ 



 
 
โครงการ         ส่งเสริมคุณภาพและศักยภาพผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ        โครงการต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐาน          มาตรฐานที่ ๑(๑.๑,๑.๒),๒(๒.๓),๓(๓.๑) 
ผู้รับผิดชอบ                       นางสาวจุฑามาศ  ปรารถนาและนางสาวฐิตาภา  ราชพิมาย  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ             งานวิชาการ 
ระยะเวลาด าเนินการ             ๑ มิถุนายน  ๒๕๖๓   -  ๓๐  เมษายน   ๒๕๖๔ 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติ
ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก 
ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน 
รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  
 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  โรงเรียนบ้าน
แซรไปร ได้จัดการเรียนการสอน  เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถ  ได้น าเสนอผลงานตัวเองเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ  เข้าค่ายพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้  มีความเป็นเลิศทางวิชาการพัฒนา
กระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  โรงเรียนเห็นประโยชน์ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนและส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนเต็มความสามารถ  จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการขึ้น 
๒.  วัตถุประสงค์ 
   ๑.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์   
  ๒.  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์   
  ๓.  ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์   
  ๔.  ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์  
  ๕.  โรงเรียนมีความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับต่างๆ 
๓.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
  ๑.  ร้อยละ ๙๐ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์   
  ๒.  ร้อยละ ๑๐๐ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์   
  ๓.  รอ้ยละ ๙๐ ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์   
  ๔.  ร้อยละ ๘๐ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์  

          ๕.  ร้อยละ ๙๐  โรงเรียนมีความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับต่างๆ 
ด้านคุณภาพ 

  ๑.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์  ในระดับ ดีเยี่ยม 
  ๒.  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์  ในระดับ ดีเยี่ยม 
  ๓.  ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์  ในระดับ ดีเยี่ยม 
  ๔.  ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์  ในระดับ ดีมาก 
  ๕.  ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ อยู่ในระดับ ดี 

๖๘ 



 
 
๔.  กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 

กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

๑.การเตรียมการและวางแผนด าเนินการ (P)      
มิ.ย. ๖๓ 

 
ผอ.รร./คณะ

ครูทุกคน 
   ๑.๑ ประชุมปฏิบัติการวางแผน / ก าหนดปฏิทิน 
   ๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
   ๑.๓ ประชุมครูเพ่ือสร้างความเข้าใจ 
๒.  การด าเนินการ  (D)ตามกิจกรรม       
ด าเนินการชี้แจงในการด าเนินกิจกรรม  เพื่อให้นักเรียน
ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้จัดขึ้น  ตลอดปีการศึกษา  
๒๕๖๒ 
๒.๑ กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการภายใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
นักเรียนมีส่วนร่วมและใช้ความรู้ความสามารถ  ทักษะ
ต่างๆเพ่ือค้นหาตัวแทนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนเข้าร่วม
แข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่  และระดับประเทศ  โดยเปิด
โอกาสให้นักเรียนทุกคนเข้าร่วมแข่งขัน 

     
 
 

๑ ก.ค.
๖๓–๓๐ 
เม.ย.๖๔ 

 
นางสาว
จุฑามาศ  
ปรารถนา 
คณะครูทุก

คน 

๒.๒ งานศิลปหัตถกรรมทางวิชาการของนักเรียน  
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนที่มี
ความสามารถในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยให้
นักเรียนได้น าศักยภาพที่อยู่ภายในตัวออกมาใช้อย่าง
เต็มที่  นอกจากนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนรู้ระหว่าง
นักเรียนกับนักเรียน  นักเรียนกับครู  เพื่อเกิดองค์
ความรู้ที่หลากหลายและสามารถหลอมรวมมาเป็นองค์
ความรู้ของตนเอง 

     
 
 

๑ ก.ค.
๖๓–๓๐ 
เม.ย.๖๔ 

 
น.ส.ฐิตาภา  
ราชพิมาย  
คณะครูทุก

คน 

๓.  ตรวจสอบประเมินผล  (C)      
ตลอดปี

การศึกษา 

 
 

วิชาการ 
 

   ๓.๑ วางกรอบการประเมิน 
   ๓.๒ จัดหา/จัดท าเครื่องมือ 
   ๓.๓  ด าเนินการ นิเทศ ติดตาม  เก็บข้อมูลและสรุปผล 
๔.  การรายงานผลเพื่อการปรับปรุงพัฒนา (A)     เม.ย..๖๔  
๔. สรุป / รายงานผลการด าเนินงานตามกิจกรรม     เม.ย..๖๔ น.ส.

จุฑามาศ  
ปรารถนา 

รวม ๕,๐๐๐   
๕.  งบประมาณที่ใช้ 
  เงินงบประมาณ  ๕,๐๐๐ บาท  (ห้าพันบาทถ้วน) 

๖๙ 



 
 
  ๖.  การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือที่ใช้ 

๖.๑ เชิงปริมาณ 
 ๖.๑.๑ ร้อยละ ๙๐ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์   

 
ทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

 ๖.๑.๒ ร้อยละ ๙๐ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์   ประเมิน แบบประเมิน 
๖.๑.๓ ร้อยละ ๙๐ ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์   ประเมิน แบบประเมิน 
๖.๑.๔ ร้อยละ ๘๐ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์   ประเมิน แบบทดสอบ 
๖.๒ เชิงคุณภาพ 
๖.๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ ในระดับ ดี
เยี่ยม 

 
ประเมิน 

 
แบบทดสอบ 

๖.๒.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ ในระดับ ดี
เยี่ยม 

ประเมิน แบบประเมิน 

๖.๒.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ ในระดับ ดี
มาก 

ประเมิน แบบประเมิน 

๖.๒.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์  ในระดับ ดี ประเมิน แบบทดสอบ 
 
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๗.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์   
  ๗.๒  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์   
  ๗.๓  ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์   
  ๗.๔  ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์   
                          
                   ลงชื่อ  …………………………..  ผู้เสนอโครงการ 
                                           (นางสาวจุฑามาศ  ปรารถนา) 
                                          ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ       
         ลงชื่อ.................................ผู้เห็นชอบโครงการ      ลงชื่อ .................................  ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นางสาวจุฑามาศ  ปรารถนา)                           ( นายประดิษฐ์  พันพิพัฒน์ ) 
            ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแซรไปร 
 
                                    ลงชื่อ ........................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                            (นายสมบัตร  สุขงาม) 
                                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                    
 
 
 
 

๗๐ 



 
 
ชื่อโครงการ             พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ                     โครงการต่อเนื่อง 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา   มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม,มีงานท า-มีอาชีพ,เป็นพลเมืองดี 
มาตรฐานสถานศึกษา                มาตรฐานที่  ๑(๑.๑,๑.๒),๒(๒.๕,๒.๖),๓(๓.๒) 
ผู้รับผิดชอบ                           นายสุภักดิ์  วงค์แสง,นางอรจิรา  มีศรี  
กลุ่มที่รับผิดชอบ                      งานวิชาการ 
ระยะเวลาด าเนินการ                  ๑ มิถุนายน  ๒๕๖๓   -  ๓๐  เมษายน   ๒๕๖๔ 
******************************************************************************** 
๑.หลักการและเหตุผล 
 พัฒนาการเรียนการสอนตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ .ศ. ๒๕๔๒ นั้นจะเน้นการจัดการเรียนการสอน 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้สอนเป็นผู้ช่วยส่งเสริม แนะแนวทางให้เกิดองค์ความรู้แก่ผู้เรียน โดยการจัดหาแหล่ง
การ เรียนรู้ ทั้งแหล่งการเรียนรู้ภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน และน าเอาเทคโนโลยีมาผสมผสานให้
ผู้เรียนเกิดการ เรียนรู้ให้มากที่สุด ดังนั้นผู้สอนจะต้องพัฒนาตนเองพัฒนาความรู้ความสามารถทั้งด้านเนื้อหาตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่างๆ ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบสอน ด้านการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ให้
ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ให้มาก ที่สุด การพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพนั้น ย่อมเกิดมาจากร่างกายและจิตใจที่
สมบูรณ์แข็งแรง และขวัญก าลังใจที่ดี ดังนั้น ฝุายวิชาการจึงจัดท าโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนี้ขึ้น
พร้อมจัดกิจกรรมในการพัฒนา ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชน  
๒. วัตถุประสงค์  
 ๒.๑ เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง 
 ๒.๒ เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล   
 ๒.๓ เพ่ือให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
 ๒.๔ เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ  
๓.๑.๑ ผู้เรียนมีทักษะการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเองคิดเป็นร้อยละ ๘๐  
๓.๑.๒ ผู้เรียนมีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผลคิดเป็นร้อยละ 
๘๕ 
๓.๑.๓ ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องคิดเป็น
ร้อยละ ๙๐ 
๓.๑.๔ ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคิดเป็นร้อยละ ๙๕ 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ  
๓.๒.๑ ผู้เรียนมีทักษะการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเองอยู่ในระดับ ดีมาก  
๓.๒.๒ ผู้เรียนมีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผลอยู่ในระดับ ดี
มาก 

๗๑ 



 
 
๓.๒.๓ ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องอยู่ใน
ระดับ ดีเยี่ยม 
๓.๒.๔ ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
๔.  กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 

กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

๑.การเตรียมการและวางแผนด าเนินการ (P)      
มิ.ย. ๖๓ 

 
 

ผอ.รร./คณะ
ครูทุกคน 

   ๑.๑ ประชุมปฏิบัติการวางแผน / ก าหนดปฏิทิน 
   ๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
   ๑.๓ ประชุมครูเพ่ือสร้างความเข้าใจ 
๒.  การด าเนินการ  (D)ตามกิจกรรม       
ด าเนินการชี้แจงในการด าเนินกิจกรรม  เพื่อให้นักเรียน
ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้จัดขึ้น  ตลอดปีการศึกษา  
๒๕๖๒ 
๒.๑ กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
นักเรียนมีส่วนร่วมเพ่ือปลูกฝังและส่งเสริมการอ่านการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลายภายในโรงเรียน และเพ่ือเป็นแหล่ง
ศึกษาค้นคว้าในโรงเรียน  

   
 
 
๑๓,๔๑๘ 

  
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 

 
นางอรจิรา 

มีศรี 

๒.๒ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
สถานศึกษา  เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้  ปราชญ์ชาวบ้าน และน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ เพื่อสร้างและจัดเก็บข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียนและชุมชนประกอบการเรียนการ
สอน และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้สู่บุคลากรและชุมชนและ
ผู้สนใจ 

   
 

๑,๐๐๐ 

   
 

ตลอดปี  
การศึกษา 

 

 
นายสุภักดิ์  

วงค์แสงและ
คณะ 

๓.  ตรวจสอบประเมินผล  (C)      
ตลอดปี

การศึกษา 

 
วิชาการ 

 
   ๓.๑ วางกรอบการประเมิน 
   ๓.๒ จัดหา/จัดท าเครื่องมือ 
   ๓.๓  ด าเนินการ นิเทศ ติดตาม  เก็บข้อมูลและสรุปผล 
๔.  การรายงานผลเพื่อการปรับปรุงพัฒนา (A)      เม.ย.๖๔ นายสุภักดิ์  

วงค์แสง 
๔. สรุป / รายงานผลการด าเนินงานตามกิจกรรม      เม.ย.๖๔ นายสุภักดิ์  

วงค์แสง 
รวม ๑๔,๔๑๘.-   

 

๗๒ 



 
 
๕.  งบประมาณที่ใช้ 
  เงินงบประมาณ  ๑๔,๔๑๘ บาท  (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบแปดบาทถ้วน) 
๖.  การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือที่ใช้ 

๖.๑ เชิงปรมิาณ 
 ๖.๑.๑ ผู้เรียนมีทักษะการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเองคิดเป็นร้อยละ ๘๐  

 
ทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

 ๖.๑.๒ ผู้เรียนมีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้
อย่างมีเหตุผลคิดเป็นร้อยละ ๘๕ 

ประเมิน แบบประเมิน 

๖.๑.๓ ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องคิดเป็นร้อยละ ๙๐ 

ประเมิน แบบประเมิน 

๖.๒ เชิงคุณภาพ 
๖.๒.๑ ผู้เรียนมีทักษะการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเองในระดับ ดีมาก 

 
ประเมิน 

 
แบบทดสอบ 

๖.๒.๒ ผู้เรียนมีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้
อย่างมีเหตุผลในระดับ ดีมาก 

ประเมิน แบบประเมิน 

๖.๒.๓ ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องในระดับ ดีเยี่ยม 

ประเมิน แบบประเมิน 

๗.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑ ผู้เรียนมีทักษะการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง 
 ๗.๒ ผู้เรียนมีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล   
 ๗.๓ ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ๗.๔ ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
         
    ลงชื่อ                   ผู้เสนอโครงการ           
       (นายสุภักดิ์  วงค์แสง ) 
                                       ต าแหน่ง  ครชู านาญการพิเศษ 
 
ลงชื่อ                        ผู้เหน็ชอบโครงการ                ลงชื่อ                       ผู้เหน็ชอบโครงการ 
   (นางสาวจุฑามาศ  ปรารถนา)                                   (นายประดิษฐ์  พันพิพัฒน์ ) 
     หัวหน้างานบริหารวชิาการ                                ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านแซรไปร 
     
                                             ลงชื่อ                      ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                (นายสมบัตร  สุขงาม)                                                                 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

๗๓ 



 
 
ชื่อโครงการ     จัดหาสื่อวัสดุเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 ลักษณะโครงการ               โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานที่ ๑(๑.๑,๑.๒),๒ (๒.๓,๒.๔,๒.๕,๒.๖),๓(๓.๑,๓.๒,๓.๓)  
ผู้รับผิดชอบ                     น.ส.ฐิตาภา ราชพิมาย 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  งานวิชาการ 
ระยะเวลาด าเนินการ            ๑ มิถุนายน  ๒๕๖๓   -  ๓๐  เมษายน   ๒๕๖๔ 
*********************************************************************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 

      วัสดุและสื่อนับว่าเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะท าให้การเรียนการสอนประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพท า
ให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์  เกิดความช านาญ  มีทักษะในการเรียนรู้มีความรู้ความเข้าใจได้ดีขึ้นดังนั้นจึงได้
จัดให้มีโครงการสนับสนุนการจัดหาสื่อวัสดุเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ครูผู้สอนสามารถเลือกใช้สื่อให้
สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา  เพ่ือจัดสภาพบรรยากาศในห้องเรียนให้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลาย   และเพ่ือจัดหาสื่อวัสดุ  สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑.๑  เพ่ือให้ครูประจ าชั้นทุกชั้นระดับประถมศึกษาจัดสภาพห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๒.๑.๒ เพ่ือใหค้รูประจ าชั้นจัดหาสื่อวัสดุฝึกสอนสอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

        ๒.๑.๓ เพ่ือให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้จากสื่อและปูายนิเทศที่ครูจัดไว้ให้ 
 
   ๓. เป้าหมาย 
          ๓.๑ ด้านปริมาณ 
 ๓.๑.๑  ร้อยละ ๑๐๐ ครูประจ าชั้นทุกชั้นระดับประถมศึกษาจัดสภาพห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

 ๓.๑.๒  ร้อยละ ๑๐๐ ครูประจ าชั้นจัดหาสื่อวัสดุฝึกสอนสอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  ๓.๑.๓   ร้อยละ ๘๐  นักเรยีนได้มีการเรียนรู้จากสื่อและปูายนิเทศที่ครูจัดไว้ให้ 

          ๓.๑.๔   ร้อยละ ๙๐  ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง วิทยากร/ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน มี
ส่วนร่วมในการพัฒนา / ปรับปรุง  
         ๓.๒ ด้านคุณภาพ 

  ๓.๒.๑  ครูประจ าชั้นทุกชั้นระดับประถมศึกษาจัดสภาพห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ในระดับดีเยี่ยม 
 ๓.๒.๒  ครูประจ าชั้นจัดหาสื่อวัสดุฝึกสอนสอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในระดบัดีเยี่ยม 
  ๓.๒.๓  นักเรียนได้มีการเรียนรู้จากสื่อและปูายนิเทศท่ีครูจัดไว้ให้ ในระดับดีมาก 
  ๓.๒.๔ ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง วิทยากร/ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการ

พัฒนา / ปรับปรุง ในระดับดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 

๗๔ 



 
 
๔. กิจกรรมและระยะเวลา  

 
กิจกรรมหลัก 

ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ รวม 

๑.การเตรียมการและวางแผนด าเนินการ (P)       
๑.๑   ครูวางแผนจัดสภาพห้องเรยีน วางแผนจัดหา จดัซื้อ
สื่อ วัสด ุ

    
 

 
มิ.ย.๖๓ – 
เม.ย.๖๔ 

 

 

๑.๒  ทุกสาย  ทุกกลุ่มสาระสรุปรายการสื่อ วสัดุที่ต้องการ
ซื้อ 
๑.๓  เจ้าหนา้ที่พัสดดุ าเนินการจัดซื้อสื่อ วัสด ุ
๒.  การด าเนินการ  (D)ตามกิจกรรม       
๒.๑  จัดตกแต่ง ปรับสภาพห้องเรยีน 
      - สัญลักษณ์ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย ์
      - ตารางสอน 
    - ตารางเวรประจ าวัน 
    - ข้อตกลงในห้องเรียน 
    - ปูายนิเทศ 
    - ปูายช่ือช้ัน  ช่ือครูประจ าช้ัน 
    - ปูายคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
    - ปูายสถิติการมาเรียน   
    - เอกสารงานธุรการชั้น 
    - มุมหนังสือ ส่งเสริมการอ่าน  
    - ที่แสดงผลงานนักเรียน 
    - ทะเบียนสื่อ วัสดุ ครุภณัฑ์ของช้ันเรียน 
    - ทีจ่ัดวางสื่อ  หนังสือ แฟูมสะสมงานนักเรยีน 

     
 
 
 
 
 

ตลอดทั้งปี 

 

๒.๒  จัดท า  จัดหา และใช้สื่อ  นวัตกรรม  ใบงาน  แบบ
ฝึก ฯลฯ ในการเรยีนการสอน 
     -  จัดการเรียนรู ้
     -  จัดท าแผนจดัการเรียนรู ้
     - จัดท าวิจัยในช้ันเรียน 
     - ใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  ในโรงเรียน 
     - ใช้สื่อมัลติมีเดีย  ใช้สื่อเทคโนโลยี 
    -  สอนซ่อมเสริม 

     
 
 
  ตลอดทั้งปี 

 

๓.  ตรวจสอบประเมินผล  (C)     เม.ย.๖๔ วิชาการ 
   ๓.๑ วางกรอบการประเมิน       
   ๓.๒ จัดหา/จดัท าเครื่องมือ       
   ๓..๓  ด าเนินการ นเิทศ ติดตาม  เกบ็ข้อมูลและสรุปผล       
๔.  การรายงานผลเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา (A)     เม.ย.๖๔  
๔. สรุป / รายงานผลการด าเนินงานตามกิจกรรม     เม.ย.๖๔ น.ส.ฐิตาภา  

ราชพิมาย 
รวม ๕๐,๐๐๐      

๗๕ 



 
 
๕.งบประมาณจ านวน  ๕๐,๐๐๐ บาท ( ห้าหมื่นบาทถ้วน ) 
 
๖.การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ/ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

๖.๑ เชิงปริมาณ 
๖.๑.๑  ครูร้อยละ ๑๐๐  ตกแต่งบรรยากาศห้องเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้ 

    สอบถาม   แบบสอบถาม 

๖.๑.๒  ครูร้อยละ ๑๐๐ จัดการเรยีนรู้โดยฝึกปฏิบัติ  ใช้สื่อใช้นวัตกรรม     สอบถาม   แบบสอบถาม 
๖.๑.๓ ร้อยละ ๘๐ นักเรียนไดม้ีการเรยีนรู้จากสื่อและปูายนิเทศท่ีครูจัดไว้ให้     สอบถาม   แบบสอบถาม 
๖.๑.๔   ร้อยละ ๙๐  ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง วิทยากร/ภูมิปญัญาท้องถิ่น องค์กร
ภาครัฐ/ภาคเอกชน มีส่วน 

    สอบถาม   แบบสอบถาม 

๖.๑ เชิงคุณภาพ 
๖.๒.๑  ครูตกแต่งบรรยากาศห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ระดับดเียี่ยม 

    สอบถาม   แบบสอบถาม 

๖.๒.๒  ครูจัดการเรียนรูโ้ดยฝึกปฏบิัติ  ใช้สื่อใช้นวัตกรรม ระดับดีเยีย่ม     สอบถาม   แบบสอบถาม 
๖.๒.๓ นักเรียนได้มีการเรียนรูจ้ากสื่อและปูายนิเทศท่ีครจูัดไว้ให้ ระดับดีมาก     สอบถาม   แบบสอบถาม 
๖.๒.๔  ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง วิทยากร/ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน 
มีส่วน ระดับดีเยีย่ม 

    สอบถาม   แบบสอบถาม 

 
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๗.๑ ครูประจ าชั้นทุกชั้นระดับประถมศึกษาจัดสภาพห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๗.๒ ครูประจ าชั้นจัดหาสื่อวัสดุฝึกสอนสอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

        ๗.๓ นักเรียนได้มีการเรียนรู้จากสื่อและปูายนิเทศท่ีครูจัดไว้ให้ 
  
    ลงชื่อ  …………………………..  ผู้เสนอโครงการ 
        (นางสาวฐิตาภา  ราชพิมาย) 
                                                    ต าแหน่ง คร ู
 
ลงชื่อ.................................ผู้เห็นชอบโครงการ      ลงชื่อ .................................  ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางสาวจุฑามาศ  ปรารถนา)                             (นายประดิษฐ์  พันพิพัฒน์)             
      ต าแหน่ง หัวหน้างานบรหิารวิชาการ                 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแซรไปร 
 
 
                                        ลงชื่อ ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                (นายสมบัตร  สุขงาม) 
                                    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

๗๖ 



 
 
ชื่อโครงการ             ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 
ลักษณะโครงการ                      ( √ )  โครงการต่อเนื่อง   (  ) โครงการใหม่ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานที่ ๑(๑.๑,๑.๒),๒(๒.๓),๓(๓.๑) 
ผู้รับผิดชอบ                            นางสาวฐิตาภา  ราชพิมาย 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ                 งานวชิาการ 
ระยะเวลาด าเนินการ                ๑ มิถุนายน  ๒๕๖๓   -  ๓๐  เมษายน   ๒๕๖๔ 
**************************************************************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  และแก้ไขฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๔๕    มาตรา 
๒๓  และมาตรา ๒๔   การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์การจัดการศึกษาทั้ง
การศึกษาในระบบ   การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  ต้องเน้นความส าคัญท้ังความรู้คุณธรรม  
กระบวนการเรียนรู้ บูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแซรไปร  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน ทั้งสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแซรไปร   ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการ  เนื่องจาก 
กิจกรรมบางกิจกรรมที่จัดท าขึ้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึงและจ านวนวัสดุ อุปกรณ์
ประกอบการจัดกิจกรรมไม่เพียงพอ  จึงไม่เอ้ือให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเท่าที่ควร  

ดังนั้นเพ่ือให้การจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น  
 ๒. วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑  เพ่ือให้หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
๒.๒  เพ่ือให้จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและ  
ความสนใจ 
๒.๓  เพ่ือให้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด     
และความสนใจของผู้เรียน 
๒.๔  เพ่ือให้สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 

๓. เปูาหมาย  
   ๓.๑ เชิงปริมาณ  
           ๓.๑.๑  ร้อยละ ๙๐ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 

๓.๑.๒  ร้อยละ ๙๐ จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ
และ ความสนใจ 
 ๓.๑.๓  ร้อยละ ๙๐ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ  
        ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

๓.๑.๔  ร้อยละ ๙๐ สนับสนนุให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้
ด้วยตนเอง 
๓.๒ เชิงคุณภาพ  

๓.๒.๑  หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น ในระดับ ดีเยี่ยม 

๗๗ 



 
 

๓.๒.๒  จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและ ความ
สนใจในระดับ ดีเยี่ยม 
 ๓.๒.๓  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ  
        ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนในระดับ ดีเยี่ยม 

๓.๒.๔  สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
ในระดับ ดีเยี่ยม 
๔.  ขั้นตอนการด าเนินงาน/งบประมาณ 

กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่าย ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

๑.การเตรียมการและวางแผนด าเนินการ (P)     
 

  

 
 
มิ.ย.๖๓ 

 
 

ผอ.รร./คณะ
ครูทุกคน 

   ๑.๑ ประชุมปฏิบัติการวางแผน / ก าหนดปฏิทิน 
   ๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
   ๑.๓ ประชุมครูเพ่ือสร้างความเข้าใจ 
๒.  การด าเนินการ  (D)ตามกิจกรรม       
๒.๑  กิจกรรมจัดท าหลักสูตรเหมาะสมและสอดคล้อง
กับท้องถิ่น 
     ๑. หลักสูตรสถานศึกษา 
     ๒. หลักสูตรท้องถิ่น 
     ๓. หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม 
     ๔. หลักสูตรกลุ่มสาระ 
     ๕. หลักสูตรพอเพียง 
- ครูทุกคนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร  ศึกษาเอกสาร
หลักสูตรเพิ่มเติม  
- กรรมการวิชาการ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ตรวจสอบหลักสูตร 
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ครูประจ ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้  จัดท าหลักสูตรแกนกลางรายกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ทุกระดับชั้นเรียน ลงในแผ่น CD  พร้อม
จัดพิมพ์ ๑ ชุด 
- การบริหารวิชาการ จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาลงใน
แผ่น CD  พร้อมจัดพิมพ์ ๑ ชุด 
- น าหลักสูตรสถานศึกษาเสนอกรรมการสถานศึกษา
ให้ความเห็นชอบ 
- ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  จัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตร 
 

   
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

๕,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 

 มิ.ย.๖๓ 

 
 
 
 
 

น.ส.ฐิตาภา      
ราชพิมาย 

๗๘ 



 
 

๒.๒ กิจกรรมจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและ 
ความสนใจ 

   
 

 
 

ตลอดปี  
การ 

ศึกษา 

คณะครูทุก
คน 

๒.๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนอง
ความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจของผู้เรียน 

   
 

 
 

ตลอดปี  
การ 

ศึกษา 

คณะครูทุก
คน 

๒.๔ กิจกรรมสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 

    
 

ตลอดปี  
การ 

ศึกษา 

คณะครูทุก
คน 

๓.  ตรวจสอบประเมินผล  (C)      
 เม.ย.๖๔ 

 
 

วิชาการ 
 

   ๓.๑ วางกรอบการประเมิน 
   ๓.๒ จัดหา/จัดท าเครื่องมือ 
   ๓.๓  ด าเนินการ นเิทศ ติดตาม  เก็บข้อมูลและสรุปผล 
๔.  การรายงานผลเพื่อการปรับปรุงพัฒนา (A)      เม.ย.๖๔  
๔. สรุป / รายงานผลการด าเนินงานตามกิจกรรม      เม.ย.๖๔ น.ส.ฐิตาภา  

ราชพิมาย 
รวม ๕,๐๐๐   

 
๕.งบประมาณจ านวน  ๕,๐๐๐ บาท ( ห้าพันบาทถ้วน ) 
 
๖.การติดตามและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๖.๑ เชิงปริมาณ 
 ๖.๑.๑ ร้อยละ ๙๐ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 

ประเมิน แบบประเมิน 

 ๖.๑.๒  ร้อยละ ๙๐ จัดรายวชิาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตาม
ความถนัด ความสามารถและ ความสนใจ 

ประเมิน แบบประเมิน 

๖.๑.๓  ร้อยละ ๙๐ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความ
ต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

ประเมิน แบบประเมิน 

๖.๑.๔  ร้อยละ ๙๐ สนับสนนุให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

ประเมิน แบบประเมิน 

๖.๑.๕ ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง วิทยากร/ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ/
ภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการพัฒนา / ปรับปรุง ร้อยละ ๙๐ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

๖.๒ เชิงคุณภาพ 
๖.๒.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น ในระดับ ดี
เยี่ยม 

ประเมิน แบบประเมิน 

๖.๒.๒ จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ประเมิน แบบประเมิน 

๗๙ 



 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ความสามารถและ ความสนใจในระดับ ดีเยี่ยม 
๖.๒.๓  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ      ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนในระดับ ดีเยี่ยม 

ประเมิน แบบประเมิน 

๖.๒.๔  สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจน
สรุปความรู้ได้ด้วยตนเองในระดับ ดีเยี่ยม 

ประเมิน แบบประเมิน 

๖.๒.๕ ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง วิทยากร/ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ/
ภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการพัฒนา / ปรับปรุง ระดับดีเยี่ยม 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๗.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
๗.๒ จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและ ความสนใจ 

 ๗.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ  
           ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

๗.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
  

    ลงชื่อ  …………………………..  ผู้เสนอโครงการ 
        (นางสาวฐิตาภา  ราชพิมาย) 
                                                    ต าแหน่ง คร ู
 
ลงชื่อ.................................ผู้เห็นชอบโครงการ      ลงชื่อ .................................  ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางสาวจุฑามาศ  ปรารถนา)                             (นายประดิษฐ์  พันพิพัฒน์)             
      ต าแหน่ง หัวหน้างานบรหิารวิชาการ                 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแซรไปร 
 
 
                                        ลงชื่อ ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                (นายสมบัตร  สุขงาม) 
                                    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๐ 



 
 
โครงการ                       พัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา   มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม,มีงานท า-มีอาชีพ,เป็นพลเมืองดี 
สนองมาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานที่ ๑ (๑.๑,๑.๒),๓(๓.๑,๓.๒,๓.๓) 
ผู้รับผิดชอบ                            นางสาวจุฑามาศ  ปรารถนาและคณะ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ                  งานวิชาการ 
ระยะเวลาด าเนินการ                 ๑ มิถุนายน  ๒๕๖๓   -  ๓๐  เมษายน   ๒๕๖๔ 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติ
ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก 
ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน 
รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  
 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  ๒๕๕๑  โรงเรียนบ้านแซร
ไปร ได้จัดการเรียนการสอน  เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถได้น าเสนอผลงานตัวเองเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ  เข้าค่ายพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้  มีความเป็นเลิศทางวิชาการพัฒนา
กระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  โรงเรียนเห็นประโยชน์ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนและส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนเต็มความสามารถ  จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการขึ้น 
๒.  วัตถุประสงค์ 
   ๑.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์   
  ๒.  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์   
  ๓.  ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์   
  ๔.  ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์  
  ๕.  โรงเรียนมีความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับต่างๆ 
๓.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
  ๑.  ร้อยละ ๙๐ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์   
  ๒.  ร้อยละ ๙๐ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์   
  ๓.  ร้อยละ ๙๐ ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์   
  ๔.  ร้อยละ ๘๐ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์  

          ๕.  ร้อยละ ๙๐  โรงเรียนมีความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับต่างๆ 
ด้านคุณภาพ 

  ๑.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์  ในระดับ ดีเยี่ยม 
  ๒.  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์  ในระดับ ดีเยี่ยม 
  ๓.  ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์  ในระดับ ดีเยี่ยม 
  ๔.  ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์  ในระดับ ดีเยี่ยม 

๘๑ 



 
 
  ๕.  ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ อยู่ในระดับ ดี 
๔.  กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 

กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

๑.การเตรียมการและวางแผนด าเนินการ (P)      
 
 มิ.ย.๖๓ 

 
 

ผอ.รร./คณะครู
ทุกคน 

   ๑.๑ ประชุมปฏิบัติการวางแผน / ก าหนดปฏิทิน 
   ๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
   ๑.๓ ประชุมครูเพ่ือสร้างความเข้าใจ 
๒.  การด าเนินการ  (D)ตามกิจกรรม       
ด าเนินการชี้แจงในการด าเนินกิจกรรม  เพื่อให้นักเรียน
ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้จัดขึ้น ตลอดปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
๒.๑ กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ เป็น
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมรักการอ่านและรักษาวัฒนธรรมไทย  
รักความเป็นไทย  และเป็นการร าลึกถึงพระสุนทรโวหาร
กวีเอกของโลก ที่ท าให้ภาษาไทยมีความเอกลักษณ์พึง
รักษาไว้ให้คนรุ่นหลังโดยมีการจัดกิจกรรม  ได้แก่  แต่ง
บทกลอน  เขียนเรียงความ  วาดภาพ  จัดนิทรรศการ  
การแสดงเก่ียวกับตัวละครในวรรณคดี  

   
 
 
๕,๐๐๐ 

  
 
 

 มิ.ย-ก.ค. 
๖๓ 

 
 

 
น.ส.จุฑามาศ  

ปรารถนา 
คณะครูทุกคน 

๒.๒ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่น าผลงาน
นักเรียนที่เกี่ยวกับทักษะกระบวนการต่างๆ รวมทั้งการ
คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  การน าเสนอผลงานด้าน
วิทยาศาสตร์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพัฒนา
บูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้  นอกจากนี้นักเรียนจะได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

  ๕,๐๐๐  ส.ค. ๖๓ นางสาวฐิตาภา 
ราชพิมายและ
คณะครูทุกคน 

๒.๓ กิจกรรมเปิดโลกวิชาการสู่อาเซียน  เป็นกิจกรรม
ที่น าผลงานนักเรียนที่เกี่ยวกับอาเซียนในแต่ละด้าน ในปี
การศึกษาไปเสนอและท าการแลกเปลี่ยนความรู้กัน  
แล้วน ามาพัฒนาการเรียนการสอนของครูผู้สอนแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้  นอกจากนี้นักเรียนจะได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

  ๕,๐๐๐  ส.ค.-ก.ย.
๖๓ 

ว่าที่ร้อยตรีหญิง
อรทัย   

บัวจันทร์ 
คณะครูทุกคน 

๒.๔ กิจกรรมวันคริสต์มาส  เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในด้านสังคมและวัฒนธรรม  และเป็นการเปิดโลก
ทัศน์ให้กับนักเรียน  โดยเข้าร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาส
ประจ าปี  ประกอบด้วยการให้ความรู้ต่างๆ  การแข่งขัน
ทักษะ  การแสดง  เป็นต้น  

  ๕,๐๐๐  ธ.ค. ๖๓ นางณัฐรดา 
สนิทและน.ส. 

วริศรา   
 วิริยะบัณฑิต 

 

๘๒ 



 
 

๓.  ตรวจสอบประเมินผล  (C)      
ตลอดปี

การศึกษา 

 
วิชาการ 

 
   ๓.๑ วางกรอบการประเมิน 
   ๓.๒ จัดหา/จัดท าเครื่องมือ 
   ๓.๓  ด าเนินการ นิเทศ ติดตาม  เก็บข้อมูลและสรุปผล 
๔.  การรายงานผลเพื่อการปรับปรุงพัฒนา (A)     ๑ – ๓๐ 

เม.ย.๖๔ 
 

๔. สรุป / รายงานผลการด าเนินงานตามกิจกรรม     ๑ – ๓๐ 
เม.ย.๖๔ 

น.ส.จุฑามาศ 
ปรารถนา 

รวม ๒๐,๐๐๐   
๕.  งบประมาณที่ใช้ 
  เงินงบประมาณ  ๒๐,๐๐๐ บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน) 
๖.  การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือที่ใช้ 

๖.๑ เชิงปริมาณ 
 ๖.๑.๑ ร้อยละ ๙๐ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์   

 
ประเมิน 

 
แบบทดสอบ 

 ๖.๑.๒ ร้อยละ ๙๐ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์   ประเมิน แบบประเมิน 
๖.๑.๓ ร้อยละ ๙๐ ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์   ประเมิน แบบประเมิน 
๖.๑.๔ ร้อยละ ๘๐ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์   ประเมิน แบบทดสอบ 
๖.๑.๗ ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง วิทยากร/ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ/
ภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการพัฒนา / ปรับปรุง 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

๖.๒ เชิงคุณภาพ 
๖.๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ ในระดับ ดี
เยี่ยม 

 
ประเมิน 

 
แบบทดสอบ 

๖.๒.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ ในระดับ ดี
เยี่ยม 

ประเมิน แบบประเมิน 

๖.๒.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ ในระดับ ดี
เยี่ยม 

ประเมิน แบบประเมิน 

๖.๒.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์  ในระดับ ดีเยี่ยม ประเมิน แบบทดสอบ 
๖.๒.๕ ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝุาย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

ประเมิน แบบประเมิน 

 
 
 
 
 

๘๓ 



 
 
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๗.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์   
  ๗.๒  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์   
  ๗.๓  ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์   
  ๗.๔  ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์   
                                   
 
          ลงชื่อ  …………………………..  ผู้เสนอโครงการ 
    (นางสาวจุฑามาศ  ปรารถนา) 
   ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 
 
ลงชื่อ.................................ผู้เห็นชอบโครงการ      ลงชื่อ .................................  ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาวจุฑามาศ  ปรารถนา)                            ( นายประดิษฐ์  พันพิพัฒน์ )                              
        ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ                        ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านแซรไปร 
 
                                        ลงชื่อ ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                              (นายสมบัตร  สุขงาม) 
                                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๔ 



 
 
ชื่อโครงการ     พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ               โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ๑(๑.๑,๑.๒),๒(๒.๓),๓(๓.๑,๓.๒,๓.๓) 
ผู้รับผิดชอบ                      น.ส.ฐิตาภา ราชพิมาย,น.ส.จฑุามาศ ปรารถนา และ น.ส.ปาริฉัตร ไพรบึง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   งานวิชาการ 
ระยะเวลาด าเนินการ            ๑ มิถุนายน  ๒๕๖๓   -  ๓๐  เมษายน   ๒๕๖๔ 
************************************************************************************************ 
๑.  หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)  เป็นหลักสูตรการศึกษา
ของประเทศ มีจุดประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มี
ความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สามารถด ารงชีวิตอยู่กับ
ผู้อ่ืนอย่างมีความสุข บนพ้ืนฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากล   รวมทั้งมีความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อตามความถนัด ความสนใจ และความสามารถของแต่ละบุคคล 

การวัดผลและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑(ฉบับ
ปรับปรุง ๒๕๖๐)      เน้นวิธีการวัดผลจากสภาพจริง  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะ เต็มตามหลักสูตร ดังนั้นจึงจัดโครงการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจัดเอกสารประเมินผลตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.) เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและหลักฐานทางการศึกษาที่
สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)   และเพ่ือเป็นการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระให้สูงขึ้น ดังนั้นทางโรงเรียนบ้านแซรไปรจึงได้จัดท า
โครงการนี้ 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑  เพ่ือให้การวัดผลประเมินผลด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์ 
๒.๒ เพ่ือจัดท าเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ปพ.) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)   
๒.๓  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระให้เพ่ิมข้ึน 
๒.๔ เพ่ือให้โรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการสอบวัดผลประเมินผลในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
๓.๑.๑ มีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตามเกณฑ์ของระเบียบวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)  ร้อยละ  ๑๐๐ 
๓.๑.๒ มีจัดท าเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ.) ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)  ร้อยละ ๑๐๐ 
๓.๑.๓  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๘๐ 
๓.๑.๔.  นักเรียนมีความพร้อมในการสอบวัดผลประเมินผลในระดับชาติ ร้อยละ ๘๐ 
๓.๑.๕ ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝุาย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
  
 

๘๕ 



 
 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
๓.๒.๑ มีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตามเกณฑ์ของระเบียบวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)  ในระดับดีเยี่ยม 
๓.๒.๒ มีจัดท าเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ.) ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)  ในระดับ ดีเยี่ยม 
๓.๒.๓  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระเพ่ิมข้ึน ในระดับ ดีมาก 
๓.๒.๔.  นักเรียนมีความพร้อมในการสอบวัดผลประเมินผลในระดับชาติ ในระดับ ดีมาก 
๓.๒.๕  ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝุาย มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

 
๔.  กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 

กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

๑.การเตรียมการและวางแผนด าเนินการ (P)      
 

 มิ.ย.๖๓ 

 
ผอ.รร./คณะ

ครูทุกคน 
   ๑.๑ ประชุมปฏิบัติการวางแผน / ก าหนดปฏิทิน 
   ๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
   ๑.๓ ประชุมครูเพ่ือสร้างความเข้าใจ 
๒.  การด าเนินการ  (D)ตามกิจกรรม      

ตลอดปี
การศึกษา 

 
น.ส.ฐิตาภา  
ราชพิมาย 

คณะครูทุกคน 

ด าเนินการชี้แจงในการด าเนินกิจกรรม  เพื่อให้นักเรียน
ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้จัดขึ้น  ตลอดปีการศึกษา  
๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)   
๒.๑ วัดผลประเมินผล 
- ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ 
๒.๒ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
- ติว NT 
- ติว O-NET 

ตลอดปี  
การศึกษา 

คณะครูที่สอน
ตามวิชาเอก 

๓.  ตรวจสอบประเมินผล  (C)      
มิ.ย.๖๓ 

 
วิชาการ 

 
   ๓.๑ วางกรอบการประเมิน 
   ๓.๒ จัดหา/จัดท าเครื่องมือ 
   ๓.๓  ด าเนินการ นิเทศ ติดตาม  เก็บข้อมูลและสรุปผล 
๔.  การรายงานผลเพื่อการปรับปรุงพัฒนา (A)     ๑-๓๐ เม.ย.

๖๔ 
 

๔. สรุป / รายงานผลการด าเนินงานตามกิจกรรม     ๑-๓๐ เม.ย.
๖๔ 

น.ส.ฐิตาภา  
ราชพิมาย 

รวม ๒๕,๐๐๐   
 
 

๘๖ 



 
 
๕.  งบประมาณที่ใช้ 
  เงินงบประมาณ  ๒๕,๐๐๐ บาท  (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
๖.  การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือที่ใช้ 

๖.๑ เชิงปริมาณ 
 ๖.๑.๑ มีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตามเกณฑ์ของระเบียบวัดผล
และประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง 
๒๕๖๐)  ร้อยละ  ๑๐๐ 

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 ๖.๑.๒ มีจัดท าเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(ปพ.) ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)   ร้อยละ 
๑๐๐ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

๖.๑.๓ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๘๐ 
ร้อยละ ๙๐  

ทดสอบ แบบทดสอบ 

๖.๑.๔ นักเรียนมีความพร้อมในการสอบวัดผลประเมินผลในระดับชาติ ร้อยละ ๘๐ ทดสอบ แบบทดสอบ 
๖.๑.๕ ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง วิทยากร/ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ/
ภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการพัฒนา / ปรับปรุง ร้อยละ ๙๐ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

๖.๒ เชิงคุณภาพ 
 ๖.๒.๑ มีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตามเกณฑ์ของระเบียบวัดผล
และประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช  ๒๕๕๑(ฉบับปรับปรุง 
๒๕๖๐)   ระดับดีเยี่ยม 

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 ๖.๒.๒ มีจัดท าเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(ปพ.) ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)   ระดับดี
เยี่ยม 

สอบถาม แบบสอบถาม 

๖.๒.๓ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระเพ่ิมข้ึน ระดับดีมาก ทดสอบ แบบทดสอบ 
๖.๒.๔ นักเรียนมีความพร้อมในการสอบวัดผลประเมินผลในระดับชาติ ระดับดีมาก ทดสอบ แบบทดสอบ 
๖.๒.๕ ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง วิทยากร/ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ/
ภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการพัฒนา / ปรับปรุง ระดับดีเยี่ยม 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๗.๑  การวัดผลประเมินผลด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์ 
 ๗.๒  จัดท าเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (ปพ.) ตามหลักสูตรการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)   
 ๗.๓  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระให้เพิ่มข้ึน 
 ๗.๔   โรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการสอบวัดผลประเมินผลในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 

 

๘๗ 



 
 
    ลงชื่อ  …………………………..  ผู้เสนอโครงการ 
    (นางสาวฐิตาภา  ราชพิมาย) 
     ต าแหน่ง ครู 
 
         ลงชื่อ.................................ผู้เห็นชอบโครงการ      ลงชื่อ .................................  ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นางสาวจุฑามาศ  ปรารถนา)                            ( นายประดิษฐ์  พันพิพัฒน์ )                           
    ต าแหน่ง หัวหน้างานบริหารวิชาการ                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแซรไปร 
 
 
    ลงชื่อ ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                (นายสมบัตร  สุขงาม) 
   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๘ 



 
 
โครงการ                       ส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่ 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา   มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม,มีงานท า-มีอาชีพ,เป็นพลเมืองดี 
สนองมาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานที่ ๑ (๑.๑,๑.๒) 
ผู้รับผิดชอบ                            นางสาวจุฑามาศ  ปรารถนาและคณะ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ                  งานวิชาการ 
ระยะเวลาด าเนินการ                 ๑ มิถุนายน  ๒๕๖๓   -  ๓๐  เมษายน   ๒๕๖๔ 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติ
ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก 
ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน 
รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  
 ในสังคมโลกปัจจุบัน  การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งจ าเป็น  ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการ
ติดต่อสื่อสาร  การศึกษา  การแสวงหาข้อมูลเพ่ิมเติม  และเพ่ือการประกอบอาชีพ  ตลอดจนเพ่ือให้สามารถ
น าประเทศไปสู่การแข่งขันด้านเศรษฐกิจ  เข้าใจความแตกต่างทางการเมืองและวัฒนธรรมในฐานะที่เป็น
พลเมืองโลกในยุคโลกาภิวัตน์ และเนื่องจาก “สนทนาภาษาเขมร” เป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ตอบสนอง
วิสัยทัศน์ พันธกิจและส่งเสริมเป็นจุดเน้น จุดเด่นให้มีผลการพัฒนาที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษาที่โดดเด่น  มีผลการพัฒนาที่ส่งผลถึงความเป็นเลิศให้กับสถานศึกษา จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น   
 
๒.  วัตถุประสงค์ 
  ๑.  เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนสามารถสนทนากล่าวค าทักทายง่ายได้ถูกต้อง   

๒.  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน มีทักษะในการสื่อสารภาษา แลกเปลี่ยน
ข้อมูล ข่าวสาร โดยใช้เทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสมเพ่ือการเรียนรู้ 

๓.  เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาและวัฒนธรรม
ต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีความเข้าใจและภาคภูมิใจในภาษาและวัฒนธรรมไทย 

 
๓.  เป้าหมาย 
 ๑. ร้อยละ๘๐ ของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนสามารถสนทนากล่าวค าทักทายง่ายได้ถูกต้อง   

๒.  ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน มีทักษะในการสื่อสารภาษา แลกเปลี่ยนข้อมูล 
ข่าวสาร โดยใช้เทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสมเพ่ือการเรียนรู้  

๓.  ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาและวัฒนธรรม
ต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีความเข้าใจและภาคภูมิใจในภาษาและวัฒนธรรมไทย 

 
 

 

๘๙ 



 
 
๔.  กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 

กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

๑.การเตรียมการและวางแผนด าเนินการ (P)      
มิ.ย. ๖๓ 

 
 

ผอ.รร./คณะ
ครูทุกคน 

   ๑.๑ ประชุมปฏิบัติการวางแผน / ก าหนดปฏิทิน 
   ๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
   ๑.๓ ประชุมครูเพ่ือสร้างความเข้าใจ 
๒.  การด าเนินการ  (D)ตามกิจกรรม       
ด าเนินการชี้แจงในการด าเนินกิจกรรม  เพื่อให้นักเรียน
ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้จัดขึ้น  ตลอดปีการศึกษา  
๒๕๖๓ 

  ๕,๐๐๐ 
 
 

 ตลอดปี
การศึกษา 

น.ส.จุฑามาศ
ปรารถนาและ
คณะครูทุกคน 

๓.  ตรวจสอบประเมินผล  (C)      
ตลอดปี

การศึกษา 

 
วิชาการ 

 
   ๓.๑ วางกรอบการประเมิน 
   ๓.๒ จัดหา/จัดท าเครื่องมือ 
   ๓.๓  ด าเนินการ นิเทศ ติดตาม  เก็บข้อมูลและสรุปผล 
๔.  การรายงานผลเพื่อการปรับปรุงพัฒนา (A)      เม.ย.๖๔ น.ส.จุฑามาศ

ปรารถนา 
๔. สรุป / รายงานผลการด าเนินงานตามกิจกรรม      เม.ย.๖๔ น.ส.จุฑามาศ

ปรารถนา 
รวม ๕,๐๐๐.-   

๕.  งบประมาณที่ใช้ 
  เงินงบประมาณ  ๕,๐๐๐ บาท  (ห้าพันบาทถ้วน) 
๖.  การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือที่ใช้ 

๑.ร้อยละ๘๐ ของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนสามารถสนทนากล่าวค าทักทาย
ง่ายได้ถูกต้อง   

สังเกต 
สอบถาม 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

๒.  ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน มีทักษะในการสื่อสารภาษา 
แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร โดยใช้เทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสมเพ่ือการ
เรียนรู้ 

สังเกต 
สอบถาม 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

๓.  ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาและ
วัฒนธรรมต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีความเข้าใจและภาคภูมิใจในภาษาและ
วัฒนธรรมไทย 

สังเกต 
สอบถาม 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

 
 

๙๐ 



 
 
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๗.๑ นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนสามารถสนทนากล่าวค าทักทายง่ายได้ถูกต้อง   
๗.๒ นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน มีทักษะในการสื่อสารภาษา แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร โดยใช้

เทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสมเพ่ือการเรียนรู้ 
๗.๓ นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาและวัฒนธรรต่างประเทศ นอกจากนี้

ยังมีความเข้าใจและภาคภูมิใจในภาษาและวัฒนธรรมไทย 
                                   
 
          ลงชื่อ  …………………………..  ผู้เสนอโครงการ 
    (นางสาวจุฑามาศ  ปรารถนา) 
   ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 
 
ลงชื่อ.................................ผู้เห็นชอบโครงการ      ลงชื่อ .................................  ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาวจุฑามาศ  ปรารถนา)                            ( นายประดิษฐ์  พันพิพัฒน์ )                              
        ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ                        ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านแซรไปร 
 
                                        ลงชื่อ ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                              (นายสมบัตร  สุขงาม) 
                                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๙๑ 



 
 
๒. โครงการตามแผนงานบรหิารงบประมาณ 
โครงการ       แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  ๒๕๖๓  
ลักษณะโครงการ                (     ) โครงการใหม่    () โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์       กลยุทธ์ที่  ๒      
สนองมาตรฐาน                มาตรฐานที่ ๒ (๒.๑),(๒.๒),(๒.๓),(๒.๖)       
ผู้รับผิดชอบ      นางเกสร  ญานุกูล   
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     งานบริหารงบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินการ     ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  - ๓๑   มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
............................................................. ......................................................................................................  

๑. หลักการและเหตุผล 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  ได้บัญญัติไว้ว่า “บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการ
รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี  ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึง  และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”  
การจัดการศึกษาอบรมของรัฐต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ประกอบกับ 
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมหมวด ๔ แนว
การจดัการศึกษากล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  หลักการส าคัญของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานยึดหลักที่สอดคล้องกับ
อุดมการณ์  หลักการพัฒนาผูเ้รียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจสังคม ความรู ้ และ
คุณธรรม เป็นผู้ที่มีจริยธรรมในการด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ใฝุรู้ มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ที่เพียงพอต่อการพัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวิตส่วนตน สามารถเผชิญความเปลี่ยนแปลงได้
อย่างเท่าทันและชาญฉลาดและมีความเป็นประชาธิปไตย หมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบ
การประกันคุณภาพภายนอก หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกับคุณภาพภายใน ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร และเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติมีเจตนารมณ์เพ่ือ
มุ่งพัฒนาชีวิตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความ
เข้มแข็งและมีดุลยภาพใน ๓ ด้านคือเป็นสังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้และสังคมสมานฉันท์
และเอ้ืออาทรต่อกันการจัดการศึกษาต้องยึดหลักความเสมอภาค  การด าเนินการตามนโยบายการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  เป็นโครงการที่สนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ๑๕ ป ี  ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   ทั้งประเภทสามัญศึกษาและประเภท
อาชีวศึกษา อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามสิทธิที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และเพ่ือลดภาระค่าใช้จ่าย  เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของ
ผู้ปกครองเพ่ือสร้างโอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน  และประชาชนอย่างท่ัวถึง  มีคุณภาพ  
และเป็นธรรม  ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
โดยสนับสนุน  ค่าเล่าเรียน  หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน  เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน  ซึ่งได้เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบันปีการศึกษา  ๒๕๖๓   
ด าเนินการโดยการมีส่วนร่วมของภาคี ๔ ฝุาย ได้แก่ ตัวแทนครู ผู้ปกครอง นักเรียน และคณะกรรมการ

๙๒ 



 
 
สถานศึกษา  ในการตัดสินใจร่วมกัน  ส าหรับการด าเนินการที่นอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานการจัดสรรที่
กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดไว้เพ่ือให้การด าเนินการใช้งบประมาณด าเนินการอย่างมีหลักการประกอบด้วย
การใช้จ่ายงบประมาณต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด  มีความคล่องตัว โปร่งใส  
ตรวจสอบได้  ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และคุณภาพของงาน จากเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนบ้าน                
แซรไปร   จึงจัดท าเป็นโครงการ นี้ขึ้น  
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ ผลผลิต (output) 
๑) เพ่ือสร้างโอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษา   
๒) เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง 
๓) เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่หลักสูตรก าหนดและมีคุณภาพสูงขึ้น 
๒.๒ ผลลัพธ์ (outcome) 
๑) เพ่ือให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างถูกระเบียบ โปร่งใส   ตรวจสอบได้ 
๒) เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่หลักสูตรก าหนดและมีคุณภาพสูงขึ้น  
 
๓.  เปูาหมาย 
๓.๑ เชิงปริมาณ 
              ๑) นักเรียนโรงเรียนบ้านแซรไปร ชั้นอนุบาล   ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  จ านวน ๒๖๙  คน 
๓.๒ เชิงคุณภาพ 
      ๑) จัดการศึกษาฟรีในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน  ๑๐๐ %  ทุกคน 
    ๒) ผู้เรียนได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่หลักสูตรก าหนดและมีคุณภาพสูงขึ้น 
    ๓) โรงเรียนด าเนินโครงการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในปี ๒๕๖๓ ได้อย่างมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ 
๔.  งบประมาณ  
 ๑)  ค่าหนังสือแบบเรียน   ๑๖๓,๕๗๗    บาท    
 ๒) ค่าเครื่องแบบนักเรียน             ๙๓,๑๘๐     บาท         
 ๓) ค่าอุปกรณ์การเรียน   ๙๔,๕๑๐      บาท      
 ๔) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ๑๓๒,๙๑๐    บาท  
 ๕) ค่าปัจจัยพื้นฐาน   ๘๔,๐๐๐      บาท 
 ๖)  ค่าจัดการเรียนการสอน  ๕๐๗,๖๐๐    บาท 
  ๖.๑  บริหารการวิชาการ  ๑๕๒,๒๘๐    บาท 
  ๖.๒  บริหารงบประมาณ  ๑๕,๒๒๘      บาท 
  ๖.๓  บริหารงานบุคลากร            ๖๐,๙๑๒      บาท 
  ๖.๔  บริหารทั่วไป  ๑๙๓,๘๒๒   บาท 
  ๖.๕  งบประจ า   ๑๕๒,๒๘๐   บาท 
  ๖๖  งบส ารอง ฯ              ๕๐,๗๖๐    บาท    
 
๕. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๙๓ 

๙๔ 



 
 
ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
๑. ประชุมภาคี  ๔  ฝุาย  /  คณะกรรมการสถานศึกษา ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
๒.จัดหาหนังสือแบบเรียนตามมติภาคี ๔  ฝุาย    (๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้) ๑๗  มีนาคม   ๒๕๖๓ 
๓.จัดหาอุปกรณ์การเรียน ได้แก่ แบบฝึกหัด สมุด ดินสอ ยางลบ ปากกาไม้บรรทัด  
ให้นักเรียนมีใช้อย่างเพียงพอตลอดภาคเรียน/ปีการศึกษา 

 ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๓ 

๔.จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับนักเรียน/ผู้ปกครอง     กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 
๕ .จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ๔ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมคุณธรรม 
จริยธรรม เช่น ค่ายลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด  กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ 
เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้สังคมภายนอกมากข้ึน และจัดบริการสารสนเทศ/ICT    

 พ.ค.  ๒๕๖๓- มี.ค.
๒๕๖๔ 

๖.  ประชุมคณะครู   สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ ๑  เมษายน  ๒๕๖๔ 
 
๖.  การประเมินผล 
 ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑.นักเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณทุกคน  สอบถาม -  แบบสอบถาม 
๒.บริหารงบประมาณเป็นไปอย่างถูกระเบียบ 
โปร่งใส   ตรวจสอบได้  

สอบถาม -  แบบสอบถาม 

  
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑) นักเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๑๐๐ %    
 ๒) ผู้เรียนได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่หลักสูตรก าหนดและมีคุณภาพสูงขึ้น 
 ๓) โรงเรียนด าเนินการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างถูกระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีคุณภาพ 
 
                                    ลงชื่อ   ผู้เสนอโครงการ 
                                           (นางเกสร    ญานุกูล) 
                                 ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
 
   
    ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                          (นายประดิษฐ์  พันพิพัฒน์) 
                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแซรไปร 
 
    ลงชื่อ                     ผู้อนุมัติโครงการ 
                                           (นายสมบัตร  สุขงาม) 
                               ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 



 
 
ชื่อโครงการ                       ด าเนินการตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
                                     (ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน)   
ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเนื่อง 
กลยุทธ์สถานศึกษา               กลยุทธ์ที่  ๒      
มาตรฐานการศึกษา              มาตรฐานที่  ๒  (๒.๑),(๒.๒),(๒.๓),(๒.๖)       
ผู้รับผิดชอบ                       นางเกสร  ญานุกูล  นางณัฐรดา  สนิท นางสาวทิพาพร  ศรีวิชา 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ                 งานบริหารงบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินการ             ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๓   -  ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๓ 
********************************************************************************  
๑.หลักการและเหตุผล  
 การด าเนินการตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  เป็นโครงการที่สนับสนุน
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๕ ปี  ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย       ทั้งประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
ตามสิทธิที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และเพ่ือลดภาระค่าใช้จ่าย  เป็น
การบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองเพ่ือสร้างโอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน  และ
ประชาชนอย่างท่ัวถึง  มีคุณภาพ  และเป็นธรรม  ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยสนับสนุน  ค่าเล่าเรียน  หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน  
เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ซึ่งได้เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบันปีการศึกษา  ๒๕๖๒   ด าเนินการโดยการมีส่วนร่วมของภาคี ๔ ฝุาย ได้แก่ ตัวแทนคร ู
ผู้ปกครอง นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา  ในการตัดสินใจร่วมกัน  ส าหรับการด าเนินการที่
นอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานการจัดสรรที่กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดไว้โรงเรียนบ้านแซรไปรได้รับเงิน
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียน  เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ค่าใช้จ่ายรายหัว)   จัดสรรให้สถานศึกษาเพ่ือใช้จ่ายในการช่วยเหลือนักเรียน ให้ได้ประโยชน์สูงสุด ในการ
พัฒนานักเรียน เพ่ือให้การด าเนินการใช้งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ด าเนินการ
อย่างมหีลักการประกอบด้วยการใช้จ่ายงบประมาณต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด  
มีความคล่องตัว โปร่งใส  ตรวจสอบได้  ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และคุณภาพของงาน จากเหตุผล
ดังกล่าว โรงเรียนบ้านแซรไปร  จึงจัดท าเป็นโครงการนี้ขึ้น  
๒. วัตถุประสงค์  
          ๒.๑ ผลผลิต (output) 
       ๑) เพ่ือให้การบริหารงบประมาณที่โรงเรียนได้รับจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการศึกษา 
       ๒) เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง 
    ๓) โรงเรียนสามารถด าเนินการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างถูกระเบียบ โปร่งใส   ตรวจสอบได้ มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
   ๒.๒ ผลลัพธ์ (outcome) 
      ๑) เพ่ือให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างถูกระเบียบ โปร่งใส   ตรวจสอบได้ 
    ๒) เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่หลักสูตรก าหนดและมีคุณภาพสูงขึ้น
  

๙๕ 



 
 
   ๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
    ๑) นักเรียนโรงเรียนบ้านแซรไปร ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จ านวน   ๒๐๘  คน 
    ๒) นักเรียนยากจน ร้อยละ   ๔๐   ของจ านวนทั้งหมดในระดับประถมศึกษา 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
    ๑) ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียน 
    ๒) โรงเรียนด าเนินการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างถูกระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้  
 
๔.  งบประมาณ 
 ๔.๑ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ค่าใช้จ่ายรายหัว) 
                     * ระดับก่อนประถมศึกษา     ๑๑๐,๕๐๐   บาท 
  * ระดับประถมศึกษา     ๓๙๗,๑๐๐   บาท  
          ๔.๒ เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน   
  * งบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนร้อยละ  ๔๐  ของนักเรียนระดับประถมศึกษาโดยให้หัวละ  
๑,๐๐๐  บาท/ป ี
 
๕.  ขั้นตอนการด าเนินการ 
ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
๑.ตรวจสอบงบประมาณได้รับเงินจัดสรรจาก  สพฐ. ๑-๓๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
๒.ออกหลักฐานการรับเงินให้  สพป.ศก.๓ ๑-๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
๓.รายงานผู้บริหารสถานศึกษา ๑๔-๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
๔.จัดท าแผนงาน/โครงการใช้งบประมาณ ๑๕    มีนาคม  ๒๕๖๓ 
๕.ด าเนินการตามแผน ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ - ๓๑  มีนาคม   

๒๕๖๔ 
๖.ก ากับติดตามตรวจสอบและรายงานผลการด าเนินงาน  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 
 
๖.  การประเมินผล 
 ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑.นักเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณทุกคน  สอบถาม -  แบบสอบถาม 
๒.บริหารงบประมาณเป็นไปอย่างถูกระเบียบ โปร่งใส   
ตรวจสอบได้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  

สอบถาม -  แบบสอบถาม 

 
 ๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ๑) นักเรียนได้รับความเสมอภาคทางการศึกษาเท่าเทียมกัน    ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง 
   ๒) โรงเรียนด าเนินการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างถูกระเบียบ โปร่งใสตรวจสอบได้ มีคุณภาพ
ประสิทธิภาพ 
    

๙๖ 



 
 
        ลงชื่อ                  ผู้เสนอโครงการ                      ลงชื่อ         ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นางเกสร   ญานุกูล)                                     (นายประดิษฐ์  พันพิพัฒน์) 
   ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแซรไปร 
 
                                     ลงชื่อ                                 ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                 (นายสมบัตร  สุขงาม)  
                                      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๗ 



 
 
ชื่อโครงการ      โครงการซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ 
ลักษณะโครงการ                โครงการต่อเนื่อง 
กลยุทธ์สถานศึกษา             กลยุทธ์ที่  ๒      
มาตรฐานการศึกษา            มาตรฐานที่ ๒  (๒.๑),(๒.๒),(๒.๓),(๒.๖)       
ผู้รับผิดชอบ                     นางสาวพันทิพา  ศรีวิชา 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ               งานบริหารงบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินการ           ๑๖   พฤษภาคม  ๒๕๖๒   -  ๓๑  มีนาคม   ๒๕๖๓ 
******************************************************************************** 
๑.หลักการและเหตุผล  
 ครุภัณฑ์ หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพ่ือใช้ในการด าเนินงานมีลักษณะคงทนและมีอายุการใช้
งาน  การจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพจะต้องมีวัสดุครุภัณฑ์ท่ีอยู่ในสภาพที่ใช้ได้ดีมั่นคง
แข็งแรง นักเรียนและครูผู้สอนเกิดความมั่นใจ ในกิจกรรมการเรียนกาสอนและเอ้ืออ านวยต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเกิดประโยชน์กับนักเรียนอย่างสูงสุด การซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนั้นเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการงานพัสดุ ขอบเขตของการบริหารงานพัสดุจะเกี่ยวกับการบริหารต่าง ๆ หลาย
ด้านด้วยกัน ต้องใช้ที่ผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์ งานพัสดุเป็นงานที่ต้องการความละเอียด  ตั้งแต่การรับหรือว่า
การได้มาซึ่งพัสดุ การน าพัสดุไปใช้และสุดท้ายก็คือการเสื่อมสภาพหรือหมดอายุการใช้งานก็ต้องจ าหน่ายออก
จากบัญชีหรือใช้งานจนเกิดการช ารุดจะต้องซ่อมแซมเพ่ือให้ใช้การได้ดีและปลอดภัย ระบบบริหารพัสดุ มี
ความจ าเป็นมากส าหรับส่วนราชการ เพราะว่าการได้มาซึ่งวัสดุสิ่งของต่าง ๆที่มาใช้ในราชการ ต้องด าเนินตาม
ระเบียบพัสดุแล้วระเบียบพัสดุในปัจจุบันใช้ระเบียบพัสดุ ระเบียบว่าด้วยพัสดุส านักนายกรัฐมนตรีปี ๒๕๓๕ 
แก้ไขถึงปัจจุบันกระบวนการ ให้ได้มาซึ่งสิ่งของและบริการต่าง ๆ จะต้องด าเนินการอย่างคุ้มค่าคือประหยัดแล้ว
ก็ของที่ได้มาก็ต้องมีประสิทธิภาพ การใช้งาน การบ ารุงรักษา พัสดุหรือการซ่อมบ ารุงการใช้งานอย่าง ถูกต้อง 
(แนะน า) คุ้มค่า (เต็มประสิทธิภาพ)เหมาะสม (ถูกต้อง)การบ ารุงรักษามีความหมายเพื่อรักษาสภาพของพัสดุให้
สามารถใช้ราชการ (งาน) ได้นานที่สุด การบ ารุงรักษาแบบปูองกันหมายถึงการดูแลรักษาพัสดุขณะใช้งานเป็นสิ่ง
ส าคัญมาก เพราะถ้าดูแลดีจะสามารถประหยัดค่าซ่อมได้และสามารถใช้ได้นานการบ ารุงรักษาแบบแก้ไข 
หมายถึง การซ่อมพัสดุให้คืนสู่สภาพที่สามารถใช้งานได้ ซึ่งอาจเป็นการซ่อมแก้ ซ่อมเปลี่ยน เพราะวัสดุครุภัณฑ์
ที่โรงเรียนใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเมื่อใช้นาน ๆไปก็เกิดการช ารุดเสียหาย 
  เพ่ือให้การบริหารงานด้านพัสดุมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดเป็นการ
ประหยัดงบประมาณของประเทศและการใช้วัสดุครุภัณฑ์มีความปลอดภัย มีการบ ารุงรักษาที่เหมาะสม 
โรงเรียนบ้านแซรไปร จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น  
๒.วัตถุประสงค์ 
   ๒.๑. ด้านผลผลิต  (Out Put) 
        ๑) เพ่ือดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์โรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่เหมาะแก่การใช้งาน 
        ๒) เพ่ือเอ้ืออ านวยความสะดวกต่อกิจกรรมการเรียนการสอน 
        ๓) เพ่ือสร้างความมั่นใจในการใช้วัสดุครุภัณฑ์เกิดความปลอดภัย  
    ๒.๒ ผลลัพธ์ (outcome) 
        ๑) เพ่ือให้มีความปลอดภัยในการใช้วัสดุครุภัณฑ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
            ๒) เพ่ือให้การบริหารพัสดุมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๙๘ 



 
 
  ๓. เปูาหมาย 
      ๓.๑ เชิงปริมาณ         
 - การซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่ช ารุด   
      ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
         ๑) วัสดุครุภัณฑ์ที่ได้รับการซ่อมแซมแล้วใช้งานได้ปกติคิดเป็นร้อยละ ๘๐        
         ๒) การบริหารพัสดุมีประสิทธิภาพคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐       
 
๔. งบประมาณ           
งบประมาณจ านวน   ๔,๖๒๘    บาท 
รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย 
ที ่ รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑.   ค่าจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ ๔,๖๒๘   บาท  

 
๕.ขั้นตอนการด าเนินการ 
ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
๑. ประชุมปรึกษาหารือ ๑  เม.ย ๒๕๖๓ 
๒. เสนอโครงการอนุมัติ ๕  เม.ย ๒๕๖๓ 
๓. วางแผนด าเนินการ ๑๖  พ.ค.  ๒๕๖๓ 
๔. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
    - จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ที่ช ารุด 

๑๖  พ.ค.  ๒๕๖๓-๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๔ 

๕. ประเมินผล/รายงานโครงการ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๔ 
 
๖. การประเมินผล 
ตัวชี้วัด วิธีการวัด เครื่องมือวัด 
๑)วัสดุครุภัณฑ์โรงเรียนได้รับการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะแก่ 
การใช้งาน  
๒)  ความมั่นใจในการใช้วัสดุครุภัณฑ์เกิดความปลอดภัย  
๓) ความปลอดภัยในการใช้วัสดุครุภัณฑ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 
๔)  การบริหารพัสดุมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
สอบถาม 

 
สอบถาม 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    ๑) วัสดุครุภัณฑ์โรงเรียนได้รับการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะแก่การใช้งาน  
    ๒) ความมั่นใจในการใช้วัสดุครุภัณฑ์เกิดความปลอดภัย  
    ๓) ความปลอดภัยในการใช้วัสดุครุภัณฑ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
    ๔) การบริหารพัสดุมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

๙๙ 



 
 
                 ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
                                         (นางสาวพันทิพา  ศรีวิชา ) 
                                                 ต าแหน่ง ครู  

 
   ลงชื่อ                       ผู้เห็นชอบโครงการ             ลงชื่อ                  ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นางเกสร  ญานุกูล)                                    ( นายประดิษฐ์  พันพิพัฒน์ )    
  ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแซรไปร 
 
                                               ลงชื่อ                        ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                    (นายสมบัตร  สุขงาม)    
                                     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 



 
 
ชื่อโครงการ      โครงการจัดหาหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 
ลักษณะโครงการ               โครงการต่อเนื่อง 
กลยุทธ์สถานศึกษา            กลยุทธ์ที่  ๒      
มาตรฐานการศึกษา           มาตรฐานที่ ๒  (๒.๑),(๒.๒),(๒.๓),(๒.๖)       
ผู้รับผิดชอบ                     นางณัฐรดา  สนิท   
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ               งานบริหารงบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินการ           ๑๖   พฤษภาคม  ๒๕๖๓   -  ๓๑  มีนาคม   ๒๕๖๔ 
******************************************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 
  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  รวมถึงการบริหารจัดการและการท างานต่างๆ  มีการน า
คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้เพื่อช่วยให้การท างานง่าย  สะดวกและรวดเร็ว  อีกท้ังมีประสิทธิภาพมากข้ึนนอกจาก
คอมพิวเตอร์แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้เลย  คือ  หมึกพิมพ์ไม่ว่าจะเผื่อผลิตสื่อหรือถ่ายเอกสารในการเรียนการ
สอน  การรายงานผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  ตลอดจนการท าเอกสารต่าง ๆ  เพ่ือให้การเรียนการสอน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีเอกสารเพียงพอต่อการบริหารงาน ในโรงเรียน ตลอดจนมีอุปกรณ์เครื่องมือ 
เครื่องใช้ในส านักงานเพ่ือการบริการข้อมูล การติดต่อประสานงาน จัดระบบการ นิเทศติดตาม และสนับสนุนงาน
ของฝุายวิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.วัตถุประสงค์ 
   ๒.๑. ด้านผลผลิต  (Out Put) 
        ๑) เพ่ือจัดหาหมึกเครื่องถ่ายเอกสารและคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพและเพียงพอกับการใช้งาน 
    ๒.๒ ผลลัพธ์ (outcome) 
        ๑) เพ่ือให้มีเกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการเรียนการสอน  และการบริหารจัดการ 
        ๒) เพ่ือให้การบริหารพัสดุมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๓. เปูาหมาย 
      ๓.๑ เชิงปริมาณ         
  -  ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  รวม  ๑๕  คนได้ใช้หมึกพิมพ์ที่มีคุณภาพและเพียงพอ
ส าหรับการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ   
      ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
         ๑) เอกสารในการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ 
 ๒)นักเรียนมีเอกสารสื่อส าหรับจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ             
๔. งบประมาณ           
 จากเงินอุดหนุน     ๑๐,๖๐๐    บาท 
รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย 
ที ่ รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑.   ค่าซื้อหมึก  ๒  หลอด ๑๐,๖๐๐    บาท  

 
 
 

๑๐๑ 



 
 
๕.ขั้นตอนการด าเนินการ 
ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
๑. ประชุมปรึกษาหารือ ๑  เม.ย ๒๕๖๓ 
๒. เสนอโครงการอนุมัติ ๑๐  เม.ย ๒๕๖๓ 
๓. วางแผนด าเนินการ ๑๖  พ.ค.  ๒๕๖๓ 
๔. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
    - จัดซื้อหมึกถ่ายเอกสาร 

๑๖  พ.ค.  ๒๕๖๓ – ๓๑  มีนาคม  
๒๕๖๔ 

๕. ประเมินผล/รายงานโครงการ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๔ 
 
๖. การประเมินผล 
ตัวชี้วัด วิธีการวัด เครื่องมือวัด 
๑)วัสดุครุภัณฑ์โรงเรียนได้รับการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะแก่ 
การใช้งาน  
๒)  ความมั่นใจในการใช้วัสดุครุภัณฑ์เกิดความปลอดภัย  
๓) ความปลอดภัยในการใช้วัสดุครุภัณฑ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 
๔)  การบริหารพัสดุมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
สอบถาม 

 
สอบถาม 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    ๑) วัสดุครุภัณฑ์โรงเรียนได้รับการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะแก่การใช้งาน  
    ๒) ความมั่นใจในการใช้วัสดุครุภัณฑ์เกิดความปลอดภัย  
    ๓) ความปลอดภัยในการใช้วัสดุครุภัณฑ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
    ๔) การบริหารพัสดุมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

           ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 

(นางณัฐรดา  สนิท ) 
ต าแหน่ง ครู  

 
   ลงชื่อ                       ผู้เห็นชอบโครงการ             ลงชื่อ                  ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นางเกสร  ญานุกูล)                                    ( นายประดิษฐ์  พันพิพัฒน์ )    
  ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแซรไปร 
 
                                               ลงชื่อ                        ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                    (นายสมบัตร  สุขงาม)    
                                     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน  
 

๑๐๒ 



 
 
๓.โครงการตามแผนงานบรหิารบุคลากร 
ชื่อโครงการ   พัฒนาครูให้มีความสามารถทางวิชาชีพในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี 

ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สนองมาตรฐาน  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ข้อ ๒.๔ 
แผนงาน   การบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ    นายประดิษฐ์  พันพิพัฒน์, ว่าที่ ร.ต.หญิงอรทัย  บัวจันทร์ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  (พฤษภาคม  ๒๕๖๓ – มีนาคม  ๒๕๖๔) 

-------------------------------------------------------------------------------- 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาการเรียนการสอนตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น จะเน้นการจัดการ
เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผู้สอนเป็นผู้ช่วยส่งเสริม  แนะแนวทางให้เกิดองค์ความรู้แก่ผู้เรียน  โดย
การจัดหาแหล่งการเรียนรู้  ทั้งแหล่งการเรียนรู้ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  และน าเอาเทคโนโลยีมา
ผสมผสานให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด  ดังนั้นผู้สอนจะต้องพัฒนาตนเอง พัฒนาความรู้ความสามารถทั้ง
ด้านเนื้อหาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ตาสง ๆ  ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบสอน  ด้านการถ่ายทอดความรู้สู่เรียนในวิธี
ต่าง ๆ  ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด  การพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพนั้นย่อมเกิดมาจากร่างกาย
และจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง  และขวัญก าลังใจที่ดีด้วย   

โรงเรียนบ้านแซรไปร (โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล) ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญการพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากรในสถานศึกษานั้นจ าเป็นจะต้องมีการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา  เพ่ือเป็นการเปิดมุมมอง  และโลกทัศน์ในแบบต่าง ๆ  เพ่ือจะได้น ามาถ่ายทอดสู่ผู้เรียน  ตลอดจนมี
การสร้างขวัญและก าลังใจที่ดีต่อบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  เพ่ือจะได้มีร่างกายและจิตใจพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ  
๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  ผลผลิต  (Outputs) 

๒.๑.๑  เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจเปูาหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

๒.๑.๒  เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีการวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
๒.๑.๓  เพ่ือพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๒.๑.๔  เพ่ือพัฒนาครูให้มีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน 
๒.๑.๕  เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีการประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพผู้เรียนและอิงพัฒนาการของ

ผู้เรียน 
๒.๑.๖  เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีการน าผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้

เต็มตามศักยภาพ 
๒.๑.๗  เพ่ือพัฒนาครูให้มีการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ของผู้เรียนและน าผลไปใช้ใน

การพัฒนาผู้เรียน 
      
 

๑๐๓ 



 
 
๒.๒  ผลลัพธ์ (Outcomes)  

๒.๒.๑  ครูมีความรู้ ความเข้าใจเปูาหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒.๒.๒  ครูมีการวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
๒.๒.๓  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๒.๒.๔  ครูมีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน 
๒.๒.๕  ครูมีการประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียน 
๒.๒.๖  ครูมีการน าผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตาม

ศักยภาพ 
๒.๒.๗  ครูมีการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ของผู้เรียนและน าผลไปใช้ในการพัฒนา

ผู้เรียน 
๓. เป้าหมาย 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน ๑๖ คน ร้อยละ ๙๐  ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามเปูาหมายหลักการพัฒนาคุณภาพของ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  
๔. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. 
 
 
 

ขั้นการวางแผน (Plan : P) 
๑.๑ประชุมครูเพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม 
๑.๒ จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขอเสนอขอความเห็นชอบและ
อนุมัติ 

 
เมษายน ๒๕๖๓ 
เมษายน ๒๕๖๓ 
 

 
นายประดิษฐ์ 
ว่าที่ร.ต.(ญ)

อรทัย 
๒. ขั้นการด าเนินการ (Do : D) 

ด าเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
๒.๑ จัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) 
๒.๒ การวิเคราะห์สภาพผู้เรียน 
๒.๓ การศึกษาดูงาน/อบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
ตามล าดับความส าคัญท่ีระบุไว้ใน ID Plan  
 ๒.๔ การวิจัยในชั้นเรียน 
๒.๕ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสื่อที่เหมาะสมและน ามา
ประยุกต์ ใช้ในการเรียนการสอน 

 
 

พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

- 
มีนาคม ๒๕๖๔ 

 
 

นายประดิษฐ์ 
ว่าที่ร.ต.(ญ)

อรทัยและคณะ
คร ู
 

 ๒.๖ การผลิตและใช้สื่อ/นวัตกรรม 
๒.๗ การสอนแบบโครงงาน/Active Learning/อธิบาย/สิต/
ทดลอง/การมีส่วนร่วม ฯลฯ 
๒.๘ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
๒.๙ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการคิด 
๒.๑๐ การสอนซ่อมเสริม 
๒.๑๑ การพัฒนาสื่อนวัตกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียน  

พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

- 
มีนาคม ๒๕๖๔ 

นายประดิษฐ์ 
ว่าที่ร.ต.(ญ)

อรทัยและคณะ
คร ู
 

๑๐๔ 



 
 

๓. ขั้นการติดตามประเมินผล (Check : C) 
๓.๑ ประเมินผลจากโครงการ/กิจกรรม    
๓.๒ ประชุมคณะครูเพื่อประเมิน/สรุปผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๓.๓ รายงานผลการด าเนินงานต่อต้นสังกัดและสาธารณชน 

พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

- 
มีนาคม ๒๕๖๔ 
เมษายน ๒๕๖๔ 

 
ผู้บริหาร 

และคณะครู ฯ 
 

 
๕. งบประมาณที่ใช้ 
 ๕.๑ เงินงบประมาณ ๔๗,๙๑๒  บาท  
  *ค่าพาหนะ/เบี้ยเลี้ยง/ค่าลงทะเบียน   ๔๒,๔๑๒  บาท 
  *ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ท าสื่อ/เอกสรุปโครงการ  ๕,๕๐๐   บาท 
   รวมงบประมาณท้ังสิ้น ๔๗,๙๑๒  บาท 
๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัด 
และ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต  (Outputs) 
๑.ร้อยละของครูมีความรู้ ความเข้าใจเปูาหมายการจัด
การศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒.ร้อยละของครูมีการวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรยีนเปน็รายบุคคล 

 
๙๐ 

 
๙๐ 

 

 
ประเมิน 

 
ประเมิน 

 
แบบประเมิน 

 
แบบประเมิน 

๓.ร้อยละของครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๔.ร้อยละของครูมีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน 
๕.ร้อยละของครูมีการประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับสภาพผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียน 
๖.ร้อยละของครูมีการน าผลการประเมินมาปรับเปลี่ยน
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
๗.ร้อยละของครูมีการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาสื่อและ
การเรียนรู้ของผู้เรียนและน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

๙๐ 
 

๙๐ 
 

๙๐ 
 

๙๐ 
 

๙๐ 
 

ประเมิน 
 

ประเมิน 
 

ประเมิน 
 

ประเมิน 
 

ประเมิน 
 

แบบประเมิน 
 

แบบประเมิน 
 

แบบประเมิน 
 

แบบประเมิน 
 

แบบประเมิน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
๑.ครูมีความรู้ ความเข้าใจเปูาหมายการจัดการศึกษาและ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
๒.ครูมีการวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรยีนเป็นรายบุคคล คิดเป็น 
๓.ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ   

 
๙๐ 

 
๙๐ 
๙๐ 

 

 
ประเมิน 

 
ประเมิน 
ประเมิน 

 

 
แบบประเมิน 

 
แบบประเมิน 
แบบประเมิน 

 

๑๐๕ 



 
 

๔.ครูมีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้
ของตนเองและผู้เรียน   
๕.ครูมีการประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพ
ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียน   
๖.ครูมีการน าผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการ
สอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ   
๗.ครูมีการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาสื่อและการเรียนรู้
ของผู้เรียนและน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน   

๙๐ 
 

๙๐ 
 

๙๐ 
 

๙๐ 
 

ประเมิน 
 

ประเมิน 
 

ประเมิน 
 

ประเมิน 
 

แบบประเมิน 
 

แบบประเมิน 
 

แบบประเมิน 
 

แบบประเมิน 
 

 
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑) ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแซรไปร (โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล)  ได้รับการพัฒนา
อย่างเป็นระบบ   

๒) ชุมชนมีความพึงพอใจในการที่ครูเป็นบุคลกรที่มีคุณค่า และปลูกฝังสิ่งที่ดีแก่นักเรียนและ มี
จรรยาบรรณครู เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์และบุคคลทั่วไป 

 
 
 

ลงชื่อ)………………………………..………………ผู้เสนอโครงการ     (ลงชื่อ)……………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
          (ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรทัย บัวจันทร)์                     (นายประดิษฐ์  พันพิพัฒน์) 
                          คร ู                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแซรไปร 
 
 
                                              ลงชื่อ ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายสมบัตร  สุขงาม) 
                       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

๑๐๖ 



 
 
ชื่อโครงการ   การพัฒนาผู้บริหารให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
สนองมาตรฐาน  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ข้อ ๒.๑,๒.๒,๒.๔ 
แผนงาน   การบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ    นายประดิษฐ์  พันพิพัฒน์ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  (พฤษภาคม  ๒๕๖๓ – มีนาคม  ๒๕๖๔ 

-------------------------------------------------------------------------------- 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 
๒๕๕๓ จ านวน  ๖  กลยุทธ์  โดยกลยุทธ์ที่ ๔ ก าหนดให้ “พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ” จาก
กลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังกล่าว  การเพ่ิมศักยภาพผู้บริหารให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม  
มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหารจัดการ  ถือเป็นเรื่องส าคัญยิ่งในการพัฒนาการศึกษา เพราะ
ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถรอบด้าน เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์และเป็นผู้น าทางวิชาการ มีความสามารถในการ
บริหารงานวิชาการและการจัดการ มีความสามารถในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้เกี่ยวข้อง
มีความพึงพอใจ 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผู้บริหารให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหารจัดการ  
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา                            
 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  ผลผลิต  (Outputs) 

๒.๑.๑ เพ่ือพัฒนาผู้บริหารให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๒.๑.๒ เพ่ือพัฒนาผู้บริหารให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์และเป็นผู้น าทางวิชาการ 
๒.๑.๓ เพ่ือพัฒนาผู้บริหารให้มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ 
๒.๑.๔ เพ่ือพัฒนาผู้บริหารให้มีความสามารถในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ 
       ๒.๒ ผลลัพธ์ (Outcomes)  

๒.๒.๑ ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๒.๒.๒ ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์และเป็นผู้น าทางวิชาการ 
๒.๒.๓ ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ 
๒.๒.๔ ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผู้เกี่ยวข้องมีความพึง

พอใจ 
๓. เป้าหมาย 

ผู้บริหารโรงเรียนบ้านแซรไปร มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหาร
จัดการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
 

๑๐๗ 



 
 
๔. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. 
 
 
 

ขั้นการวางแผน (Plan : P) 
๑.๑ ประชุมครูเพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ/
กิจกรรม 
๑.๒ จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขอเสนอขอความเห็นชอบ
และอนุมัติ 

 
เมษายน ๒๕๖๓ 

 
เมษายน ๒๕๖๓ 

 

 
นายประดิษฐ์ 

 

๒. ขั้นการด าเนินการ (Do : D) 
ด าเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
๒.๑ กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ 
๒.๒ กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพผู้บริหาร 
๒.๓ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหาร 
๒.๔ การศึกษาศึกษาดูงาน 
๒.๕ การพัฒนาบุคลากรภายในสถานศึกษา 
๒.๖ การวิจัยหรือรายงานพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

 
 

พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
- 

มีนาคม ๒๕๖๔ 

 
 

นายประดิษฐ์ 
และคณะครู 

๓. ขั้นการติดตามประเมินผล (Check : C) 
๓.๑ ประเมินผลจากโครงการ/กิจกรรม    
๓.๒ ประชุมคณะครูเพื่อประเมิน/สรุปผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๓.๓ รายงานผลการด าเนินงานต่อต้นสังกัดและสาธารณชน 

 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

- 
มีนาคม ๒๕๖๔
เมษายน ๒๕๖๔ 

 
นายประดิษฐ์ 

 
 

 
๕. งบประมาณที่ใช้ 
 ๕.๑ เงินงบประมาณ          ๑๒,๐๐๐  บาท      
 ๕.๒ เงินนอกงบประมาณ             -  บาท 
  รวมงบประมาณท้ังสิ้น         ๑๒,๐๐๐  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๘ 



 
 
๖. การประเมินผล 

 
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑) ผู้บริหารโรงเรียนบ้านแซรไปรโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล   มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และ
มีความสามารถในการบริหารจัดการ   

๒) ชุมชนมีความพึงพอใจในการที่เป็นบุคลกรที่มีคุณค่า และปลูกฝังสิ่งที่ดีแก่นักเรียนและ มีจรรยาบรรณ
ครู เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์และบุคคลทั่วไป 

ลงชื่อ)………………………………..………………ผู้เสนอโครงการ     (ลงชื่อ)……………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
          (ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรทัย บัวจันทร)์                    (นายประดิษฐ์  พันพิพัฒน์) 
                          ครู                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแซรไปร 
 
                                              ลงชื่อ ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายสมบัตร  สุขงาม) 
                       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต  (Outputs) 
๑.ร้อยละของผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
๒.ร้อยละของผู้บริหารมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์
และเป็นผู้น าทางวิชาการ 
๓.ร้อยละของผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารงาน
วิชาการและการจัดการ 
๔.ร้อยละของผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ 

 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

 

 
ประเมิน 

 
ประเมิน 

 
ประเมิน 

 
ประเมิน 

 

 
แบบประเมิน 

 
แบบประเมิน 

 
แบบประเมิน 

 
แบบประเมิน 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
๑.ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยา 
บรรณวิชาชีพ   
๒.ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์และเป็น
ผู้น าทางวิชาการ   
๓.ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและ
การจัดการ   
๔.ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารอย่างมีประสิทธิ 
ภาพและประสิทธิผล ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ  

 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

 
ประเมิน 

 
ประเมิน 

 
ประเมิน 

 
ประเมิน 

 

 
แบบประเมิน 

 
แบบประเมิน 

 
แบบประเมิน 

 
แบบประเมิน 
 

๑๐๙ 



 
 
โครงการ/กิจกรรม    นิเทศภายใน 
แผนงาน    บริหารงานบุคคล           
สนองมาตรฐาน    มาตรฐานที๒่ กระบวนการบริหารจัดการ ข้อ ๒.๒ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   ว่าที่ ร.ต.หญิงอรทัย บัวจันทร์ และคณะกรรมการวิชาการ  
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  (พฤษภาคม  ๒๕๖๓ – มีนาคม  ๒๕๖๔) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ เห็นความส าคัญของการจัดการศึกษา จึงก าหนดไว้ในหมวด ๔ มาตราที ่๒๒-๓๐ ในส่วนที่เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการก าหนดไว้ในหมวดที่ ๕ มาตราที ่๓๑-๔๐ และการนิเทศภายในโดยเฉพาะนั้น มีก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งก าหนดการ
ก ากับ ติดตาม การจัดการศึกษาของผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก ของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ยังได ้  ก าหนดให้มีการนิเทศภายในเป็นส่วนหนึ่ง
ของเกณฑ์การประเมินด้วย เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ตระหนัก เห็นความส าคัญและน าไปปฏิบัติในโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพและได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม การนิเทศการศึกษา นับว่ามีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาครูให้สามารถจัด
กิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ ให้บรรลุผลตามจุดหมายของหลักสูตรได้ การนิเทศภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนจัดการเรียนการสอน  ซึ่งเป็นงานบริหารบุคคลที่มีเปูาหมายให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ  ทักษะ  เทคนิค  
วิธีการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุเปูาหมายของหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  และมีความรอบรู้  รวมทั้ง
สามารถใช้การวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน   และการใช้
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้บรรลุจุดหมายที่ก าหนดไว้และการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  ให้การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง   จึงจัดท าโครงการ/กิจกรรม นี้ขึ้นมา 

 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๑.  จัดประชุมทางวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนการสอน 
 ๒.  นิเทศภายในครูผู้สอนเพื่อให้ค าแนะน าในด้านวิชาการแก่ครูในโรงเรียน 
 ๓.  เพ่ือก ากับติดตามให้ค าปรึกษาแก่คณะครูในการปฏิบัติงานการเรียนการสอน และงานโครงการ 
 
๓.  เป้าหมาย 
 ๑.  ผู้บริหารโรงเรียนเยี่ยมชั้นเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง  
 ๒.  ประชุมทางวิชาการอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 
 ๓.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ ๕  
 
 
 
 
 
  

๑๑๐ 



 
 
๔.  วิธีด าเนนิการ  (บอกกิจกรรมที่จะปฏิบัติให้ชัดเจน และ ระบุช่วง เวลาในแต่ละกิจกรรม) 

กิจกรรม ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ ๑   ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาค
เรียน 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
                     ๑. ประชุมคณะครูทุกคน  ชี้แจงท า

ความเข้าใจ   
                     ๒. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
                        ๓. ประชุมมอบหมายหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ 
                     ๔.  ตรวจประเมินผลรายงานตามที่ได้รับ

มอบหมาย 
 

           กิจกรรมที่ ๒   การให้ค าปรึกษา 
ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
                     ๑. ประชุมคณะครูทุกคน  ชี้แจงท า

ความเข้าใจ   
                     ๒. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
                        ๓. บริการให้ค าปรึกษา 
                     ๔.  ประเมินผลเมื่อสิ้นภาคเรียน  
                     ๕. สรุปวิเคราะห์รายงานผล 
                     ๖. รายงานคณะกรรมการสถานศึกษา 

              
                    กิจกรรมที่ ๓   ประชุมวิชาการ 
ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

๑. ประชุมคณะครูทุกคน ชี้แจงท าความเข้าใจ   
๒. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 

                ๓. ผู้บริหาร คณะครู ประชุมวิชาการครู
อย่างน้อยเดือนละ ๑  ครั้ง 
              ๔.  ตรวจประเมินผลทุกสิ้นเดือน 
              ๕.  ประเมินผลเมื่อสิ้นภาคเรียน  

         ๖.  สรุปวิเคราะห์รายงานผล 
              ๗.  รายงานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
                     กิจกรรมที่ ๔   เยี่ยมชั้นเรียน 
            ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม  

๑. ประชุมคณะครูทุกคน  ชี้แจง  ท าความเข้าใจ   
๒. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 

 
 

    ๑๕ พ.ค.๖๓ 
    ๑๕ พ.ค.๖๓ 

๑๕ พ.ค. ๖๓ 
๒๙ พ.ค. ๖๓ 

 
 
 
 
 

    ๑๕ พ.ค.๖๓ 
    ๑๕ พ.ค.๖๓ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ต.ค. ๖๓ 

๓๑ มี.ค. ๖๔ 
๓๑ มี.ค. ๖๔ 

 
 
 

๑๕  พ.ค. ๖๓ 
๑๕  พ.ค. ๖๓ 

๑๖ พ.ค.๖๓ ถึง 
๓๑ มี.ค. ๖๔ 

ทุกเดือน 
๑๐ ต.ค.๖๓,๓๑มี.ค.๖๔ 

๓๑ มี.ค. ๖๔ 
๓๑ มี.ค. ๖๔ 

 
 
 

๑๕  พ.ค. ๖๓ 
๑๕  พ.ค. ๖๓ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
 

 
 
ผู้บริหาร 
ผู้บริหาร/ครูผู้รับผิดชอบ 
ผู้บริหาร 
ผู้บริหาร 
 
 
 
 
ผู้บริหาร 
ผู้บริหาร 
ผู้บริหาร 
ผู้บริหาร/อรทัย บัวจันทร์ 
ผู้บริหาร/อรทัย บัวจันทร์ 
ผู้บริหาร 
 
  
 
ผู้บริหาร 
ผู้บริหาร/อรทัย บัวจันทร์ 
ผู้บริหาร/อรทัย บัวจันทร์ 
 
ผู้บริหาร/อรทัย บัวจันทร์ 
ผู้บริหาร/อรทัย บัวจันทร์
ผู้บริหาร/อรทัย บัวจันทร์ 
ผู้บริหาร 
 
 
 
ผู้บริหาร 
ผู้บริหาร/อรทัย บัวจันทร์ 
ผู้บริหาร/อรทัย บัวจันทร์ 
 
 
ผู้บริหาร/อรทัย บัวจันทร์

๑๑๑ 



 
 

กิจกรรม ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๓. ผู้บริหาร/ครูที่ได้รับมอบหมาย  ออกเยี่ยมชั้น
เรียน แนะน าการปฏิบัติงาน  อย่างน้อยภาค
เรียนละ๒ ครั้ง 

๔. ตรวจประเมินผลภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
๕. ประเมินผลเมื่อสิ้นภาคเรียน  
๖. สรุปวิเคราะห์รายงานผล 

                ๗. รายงานคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

                     กิจกรรมที่ ๕   การสอนซ่อมเสริม 
            ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม  
                ๑. ประชุมคณะครูทุกคน  ชี้แจง  ท า

ความเข้าใจ   
                ๒. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ก าหนดปฏิทินซ่อม

เสริม 
                ๓. คณะครู ด าเนินการสอนซ่อมเสริมตาม

ปฏิทิน 
                ๔.  ตรวจประเมินผลตามก าหนดการ

ปฏิทิน 
                ๕. ประเมินผลเมื่อสิ้นภาคเรียน  

๖.  สรุปวิเคราะห์รายงานผล 
                ๗. รายงานคณะกรรมการสถานศึกษา 

มิ.ย., ก.ย., พ.ย., ก.พ. 
๑๐ ต.ค.๖๓,๓๑มี.ค.๖๔ 

๓๑ มี.ค. ๖๔ 
๓๑ มี.ค. ๖๔ 

 
 
 

๑๕  พ.ค. ๖๓ 
๑๕  พ.ค. ๖๓ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
มิ.ย.,ก.ย.พ.ย. ก.พ. 

๑๐ ต.ค.๖๓,๓๑มี.ค.๖๔ 
๓๑ มี.ค. ๖๔ 
๓๑ มี.ค. ๖๔ 

ผู้บริหาร/อรทัย บัวจันทร์
ผู้บริหาร/อรทัย บัวจันทร์ 
ผู้บริหาร 
 
 
 
ผู้บริหาร 
ผู้บริหาร/อรทัย บัวจันทร์ 
อรทัย บัวจันทร์ 
ผู้บริหาร/อรทัย บัวจันทร์
ผู้บริหาร/อรทัย บัวจันทร์ 
ผู้บริหาร/อรทัย บัวจันทร์ 
ผู้บริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑๒ 



 
 
๕. งบประมาณ  
 ๕.๑ งบประมาณ      ๑,๐๐๐      บาท           
 ๕.๒ รายละเอียดกิจกรรมการใช้งบประมาณ 

กิจกรรมและงบประมาณ 
งบ         

ประมาณ 

ลักษณะงบประมาณที่ใช้ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ/สถานที่ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ 

 กิจกรรมที่ ๑   ประชุมเตรียมความ
พร้อมเปิดภาคเรียน 
กิจกรรมที่ ๒   การให้ค าปรึกษา 
กิจกรรมที่ ๓   ประชุมวิชาการ 
กิจกรรมที่ ๔   เยี่ยมชั้นเรียน 
กิจกรรมที่ ๕   การสอนซ่อมเสริม 

 
 

  
 
 

๑,๐๐๐ 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โรงเรียน 
บ้านแซรไปร 

รวมงบประมาณ ๑,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐ -  

 
๖. การติดตาม ก ากับ และประเมินผล 
 ๖.๑ ก ากับติดตาม รายงานความก้าวหน้าภายใน ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒   และ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 ๖.๒ การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและการ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

๑.  การนิเทศเป็นไปตาม 
    แผนที่วางไว้ 
๒.  โครงการ/กิจกรรม 
    ด าเนินไปอย่างบรรลุผล 
๓.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    ของนักเรียนเป็นไปตามเปูา 
    ที่วางไว้ 

๑.  ตรวจแบบบันทึก 
 
๒.  ประเมินผล 
 
๓.  วัดผลสัมฤทธิ์ 

๑.  แบบบันทึกการนิเทศ 
 
๒.  แบบประเมินงาน/กิจกรรม 
    และโครงการ 
๓.  การทดสอบ 

                        
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑)  งาน / กิจกรรม /โครงการต่าง ๆ  ของโรงเรียน บรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้ 
 ๒)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
 
 (ลงชื่อ)………………………………..………………ผู้เสนอโครงการ     (ลงชื่อ)………………………………....ผู้อนุมัติโครงการ 
          (ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรทัย บัวจันทร)์                      (นายประดิษฐ์  พันพิพัฒน์) 
                          ครู                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแซรไปร 
 
                                              ลงชื่อ ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายสมบัตร  สุขงาม) 
                       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๑๑๓ 



 
 
ชื่อโครงการ  โครงการจัดหาครูผู้สอนและบุคลากรเสริมเพ่ือการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
แผนงาน  บริหารงานบุคคล 
สนองมาตรฐาน  มาตรฐานที่๒ กระบวนการบริหารจัดการ ข้อ ๒.๒, ๒.๔ 
ผู้รับผิดชอบ  ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรทัย บัวจันทร์ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ (พฤษภาคม  ๒๕๖๓ – มีนาคม  ๒๕๖๔) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลนั้น  นอกเหนือจากการจัดเนื้อหาและหลักสูตรการ
เรียนการสอนให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพแล้ว  บุคลากรทางการศึกษายังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญของการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ ประเด็นหนึ่งที่สถานศึกษาต้องให้ความส าคัญในการจัดการศึกษาก็คือ อัตราส่วนของครูต่อ
นักเรียน  ควรต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดโดยคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ า 
กระทรวงศึกษาธิการ แต่ในปัจจุบันโรงเรียนบ้านแซรไปร มีครูเกษียณอายุราชการ แต่มีได้รับการจัดสรรอัตราก าลัง
ครูทดแทนเนื่องจากอัตราปัจจุบันจ านวนครูตามเกณฑ์  ท าให้เกิดปัญหาขาดแคลนอัตราก าลังครูเป็นอย่างมาก ใน
การนี้โรงเรียนบ้านแซรไปรโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลยังขาดบุคลากรครูภูมิปัญญาจ านวน ๓ อัตรา ครูต่างชาติ
สอนภาษา จ านวน  ๒ อัตรา และวิชาอ่ืนๆ อีก จ านวน ๒ อัตรา  

ดังนั้นเพ่ือให้การจัดกระบวนการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานชาติ และมาตรฐานการศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สอดคล้องตามคุณลักษณะและสมรรถนะของผู้เรียน 

โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลจึงต้องสรรหาบุคลากรมาสนับสนุนการเรียนการสอนโดยจัดจ้างบุคคลที่
มีความรู้ความสามารถมาเพ่ือสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บังเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจัดท า
โครงการจัดหาครูผู้สอนและบุคลากรเสริม เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพโดยงบประมาณที่ได้รับจาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
๒. วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือจัดจ้างครูผู้สอนและบุคลากรส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล 

๒. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 

๓. เป้าหมาย 
           ด้านปริมาณ 

๑. จัดจ้างครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญทางภาษา   จ านวน  ๓  คน   
๒. จัดจ้างครูภูมิปัญญา  จ านวน  ๓  คน 
๓. จัดจ้างบุคลากรอ่ืนๆ  จ านวน  ๒  คน 

           ด้านคุณภาพ 
๑. สามารถจัดหาครูผู้สอน บุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษาได้เพียงพอต่อการบริหารจัดการศึกษา

ของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
๒. ครูและบุคลากรทุกคนของโรงเรียนสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

๑๑๔ 



 
 
๔. การด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงิน
รายได้ 

เงิน
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย 

เงิน
อ่ืนๆ 

๑. จัดจ้างครูและบุคลากร พ.ค.๖๓-
เม.ย.๖๔ 

สพฐ. 
 

- สพฐ. - สพฐ. 
อรทัย บัวจันทร์ 

รวม - - - -  

 
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 
๑. จัดจ้างครูและบุคลากร สพฐ.  

รวม สพฐ.  

 
๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิตผลผลิต  (Outputs)   

๑. มีบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถในสาขา
เฉพาะ ที่เพียงพอต่อความต้องการของโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล 

- การตรวจสอบ 
- การประเมินผล 
- การนิเทศติดตาม 

- แบบรวบรวมข้อมูล 
- แบบประเมิน 
- แบบนิเทศ 

๒. บุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายมีความรับผิดชอบอย่างดีและมี
ประสิทธิภาพ 

  

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลลัพธ์ (Outcomes)   

     ๑.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับดี ส่งผลให้                          
การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพคุ้มค่า 

- การทดสอบ 
 

- แบบทดสอบ 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑) โรงเรียนมีครูและบุคลากรเพียงพอต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
๒) บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายและสามรถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓) ผู้เรียนมีทักษะด้านความคิด อารมณ์ สังคม ทักษะชีวิต ทักษะทางภาษา ทักษะทางอาชีพตาม

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

๑๑๕ 



 
 
 
(ลงชื่อ)………………………………..………………ผู้เสนอโครงการ     (ลงชื่อ)………………………………....ผู้อนุมัติโครงการ 
          (ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรทัย บัวจันทร)์                      (นายประดิษฐ์  พันพิพัฒน์) 
                          ครู                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแซรไปร 
 
 
                                              ลงชื่อ ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายสมบัตร  สุขงาม) 
                         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑๖ 



 
 
๔. โครงการตามแผนงานบรหิารทั่วไป 

 
ชื่อโครงการ      อนามัยโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง      
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา    กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ ๑ , ๒ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวชุลีพร   นีระมนต์ /  นางอรจิรา   มีศรี 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  งานบริหารทั่วไป 
ระยะเวลาด าเนินงาน  ๑  เมษายน  ๒๕๖๓   - ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๔ 
๑.  หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม ได้กล่าวถึงแนวทางการจัดการศึกษาหมวด ๔ 
แนวการจัดการศึกษากล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ  สังคม สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข เจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติมีเจตนารมณ์เพ่ือมุ่ง
พัฒนาชีวิตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรม
ในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการ
พัฒนาในทุกๆด้าน  ซึ่งการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยจะต้องได้รับการดูแลและรักษาอย่างถูกวิธี  เพ่ือให้ผู้เรียนมี
สุขภาพอนามัยที่ดี  ซ่ึงส่งผลต่อการศึกษาเรียนรู้ การด ารงชีวิต  ดังนั้นทุกคนจึงควรได้รับความรู้ด้านสุขภาพอนามัย 
รู้จักดูแลสุขภาพตนเองและได้รับการดูแลเบื้องต้นเมื่อเจ็บปุวยขณะอยู่ในโรงเรียน    

โรงเรียนบ้านแซรไปร  ได้เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาสุขภาพอนามัยของผู้เรียน จึงได้มีการส่ งเสริมให้
ความรู้ การปฏิบัติตน และการดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้เรียน เมื่อยามเจ็บปุวยขณะอยู่โรงเรียน  เพ่ือให้ผู้เรียน
มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  พร้อมได้รับการพัฒนาในทุกๆด้านต่อไป   
 
๒.วัตถุประสงค์  

๑) เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการมีสุขนิสัยที่ดีและมีการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง 
     ๒) เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัยที่ถูกต้องแก่นักเรียนให้สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและแนะน าผู้อื่นได้  

๓) เพ่ือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 
          ๔)  เพื่อจัดหาอุปกรณ์ห้องพยาบาลและยาในการปฐมพยาบาล 
๓.เป้าหมาย 
     ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  ๑) นักเรียนโรงเรียนบ้านแซรไปร จ านวน    ๒๖๙  .คน  
 ๒) ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน  จ านวน  ๑๖  คน  
          ๓) นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  ได้รับความรู้ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อยามเจ็บปุวยเมื่ออยู่โรงเรียน 
        ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๑)  นักเรียนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัย สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและแนะน าผู้อ่ืนได้ 

๒). นักเรียนตระหนักถึงความจ าเป็นและความส าคัญในการดูแลสุขภาพของตนเอง 

๑๑๗ 



 
 

๓)  นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน  มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ 
๔)  มีอุปกรณ์ ยา เพ่ือรักษาเบื้องต้น ก่อนส่งต่อสถานพยาบาล 
๕). ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝุาย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ   ๘๐  

 
๔.  ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 ๔.๑  เขียนโครงการ 
 ๔.๒  เสนอโครงการต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 ๔.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๔.๔  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือขอความเห็นชอบ 
 ๔.๕  ก าหนดปฏิทินในการปฏิบัติงาน 
 ๔.๖  ด าเนินการตามโครงการ 

๔.๗  ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 
 ๔.๘  สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
วิธีการด าเนินงาน 
 วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
๑.ประชุมปรึกษาหารือ เมษายน ๒๕๖๓ 
๒.เสนอโครงการอนุมัติ เมษายน ๒๕๖๓ 
๓.วางแผนด าเนินการ เมษายน ๒๕๖๓ 
๔.ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
     -  การจัดท าห้องพยาบาล  
     -  การจัดหาอุปกรณ์การท าความสะอาดมือ  
     -  ก ากับดูแล บันทึกข้อมูลการแปรงฟันหลังอาหาร 
     -  กิจกรรมรณรงค์ปูองกันไข้เลือดออก 
     -  ก ากับดูแล บันทึกข้อมูลการดื่มนม 
     -  จัดปูายนิเทศเรื่องสุขภาพอนามัยที่ดี/โรคติดต่อ 
     -  จัดปูายนิเทศเรื่องอันตรายจากยาเสพติด 
     -  จัดปูายนิเทศสุขบัญญัติสิบประการ 
     -  จัดปูายนิเทศการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
     -  จัดกิจกรรมก าจัดเหาโดยใช้สมุนไพร 

๑  เมษายน  ๒๕๖๓ – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๔ 

๕.ประเมินผล/รายงานโครงการ ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑๘ 



 
 
๕. งบประมาณ 
                 งบประมาณจ านวน   ๕,๐๐๐  บาท 
       รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย 
ที ่ รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการจัดท าปูายนิเทศ     ๕๐๐      บาท  
๒ สบู่ท าความสะอาดมือ(ตลอดปีการศึกษา)    ๕๐๐      บาท  
๓ กระดาษจัดท าเอกสารบันทึกข้อมูลและค่าถ่ายเอกสาร   

บัตรสุขภาพ 
   ๕๐๐      บาท  

๔ วัสดุอุปกรณ์ห้องพยาบาล เตียง หมอน  ที่นอน ชุดผ้าปูที่นอน 
 ผ้าห่ม ตู้ยา ตู้เก็บของ   

    ๒,๐๐๐       
บาท 

 

๕ ชุดยาและอุปกรณ์ท าแผล     ๑,๕๐๐  
รวม    ๕,๐๐๐  บาท  

๖.การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้วัด 

๑) ร้อยละของนักเรียนที่น าความรู้ไปในชีวิตประจ าวันและแนะน าผู้อ่ืน
ได้ 
๒) ร้อยละของนักเรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี 
๓) ร้อยละของนักเรียนมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
๔) ร้อยละของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน มี
สุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ 
๕) โรงเรียนมีห้องพยาบาล อุปกรณ์และยารักษา  พร้อมและเพียงพอ
ต่อการพยาบาลเบื้องต้น 

การสอบถาม 
การสังเกต 
การสัมภาษณ์ 
 

แบบสอบถาม 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบบันทึกต่างๆ 
 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑) นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการมีสุขนิสัยที่ดีและมีการดูแลสุขภาพของตนเอง 
     ๒) นักเรียนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและแนะน าผู้อื่นได้  

 ๓) นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ 
 ๔) มีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 

           ๕) มีอุปกรณ์ห้องพยาบาล ยา เพื่อการปฐมพยาบาล 
(ลงชื่อ)                         ผูเ้สนอโครงการ 

( นางสาวชุลีพร   นีระมนต์ ) 
ครู  ค.ศ.๑ 

  (ลงชื่อ)                          ผู้เห็นชอบโครงการ             (ลงชื่อ)                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายสุภักดิ์  วงค์แสง)                                          (นายประดิษฐ์  พันพิพัฒน์)  
  ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะครชู านาญการพิเศษ                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแซรไปร 
                                      (ลงชื่อ)                         ผู้อนุมัติโครงการ 
                                             (นายสมบัตร  สุขงาม)                       
                                  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
 
 

๑๑๙ 



 
 
ชื่อโครงการ   ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง      
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา    กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างเข้มแข็งให้กับผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ ๑,๒  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวชุลีพร   นีระมนต์ /  นางอรจิรา   มีศรี 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  งานบริหารทั่วไป 
ระยะเวลาด าเนินงาน  ๑  เมษายน  ๒๕๖๓   - ๓๑  มีนาคม   ๒๕๖๔ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม ได้กล่าวถึงความมุ่งหมาย  และหลักการ จัด
การศึกษามาตราที่  ๖  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ  
สติปัญญา  ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต   สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข  นั่นหมายถึง  การจัดการศึกษาจะให้มีประสิทธิภาพ  จะต้องค านึงถึงการพัฒนาร่างกายให้มีความพร้อม
เสียก่อน  ที่จะพัฒนาอย่างอ่ืนให้มีประสิทธิผล และ เนื่องจากสังคมปัจจุบันนี้มีสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวกระตุ้นและยั่วยุ
หลายด้าน อันอาจก่อให้เกิดปัญหาให้กับผู้เรียนซึ่งอยู่ในวัยที่ก าลังพัฒนาทุกด้านและควรไดรับการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เจริญงอกงามไปในทิศทางที่ถูก ประกอบกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันท าให้นักเรียนและ
ผู้ปกครองเกิดความห่างเหินไม่ได้อยู่ร่วมกัน เนื่องจากภาระหน้าที่การงานและการหาเลี้ยงชีพของแต่ละครอบครัว  
    โรงเรียนบ้านแซรไปรจึงได้พัฒนาส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพเปน็ระบบที่เน้น
กระบวนการและวธิีการด าเนนิงานดูแลชว่ยเหลือนักเรียนอย่างมีข้ันตอนและเกิดประสิทธภิาพเป็นการการส่งเสริมการ
พัฒนา การปูองกันและแก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่ 
เข้มแข็ง มีคุณภาพท่ีดี มีทักษะการด ารงชีวิต สามารถปรับตัวในสังคมได้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคน มีทักษะชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข พ้ืนฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยยึดหลักการมีส่วนรับผิดชอบ ร่วม
คิด ร่วมปฏิบัติร่วมแก้ไขปัญหาจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีทักษะการด ารงชีวิต
อยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีความสุข 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑  เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมผู้เรียนทุกคน 
  ๒.๒  เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
จากการดูแลช่วยเหลือของครู ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง 

๒.๓  เพ่ือส่งเสริมให้ครูประจ าชั้น ครูที่ปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กร
ภายนอกมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๓. เป้าหมาย 
     ๓.๑  เชิงปริมาณ 
  ๑)  นักเรียนอนุบาล๑-ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนบ้านแซรไปร จ านวน ๒๖๙  คน  
        ๒)  นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียน ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการ 
ช่วยเหลือ 

๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๑)  คณะครูทุกคนและผู้ที่เก่ียวข้องร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๒)  นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้รับการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนาเต็มศักยภาพ 
๓)  นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความฉลาดทางอารมณ์เรียนรู้อย่างมีความสุข 

๑๒๐ 



 
 
๔.  ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 ๔.๑  เขียนโครงการ 
 ๔.๒  เสนอโครงการต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 ๔.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๔.๔  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือขอความเห็นชอบ 
 ๔.๕  ก าหนดปฏิทินในการปฏิบัติงาน 
 ๔.๖  ด าเนินการตามโครงการ 
 ๔.๗  ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 

๔.๘  สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
     วิธีด าเนินงาน 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.    งบประมาณ         
                 งบประมาณจ านวน  ๒,๐๐๐  บาท 
รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย 

ที ่ รายการ จ านวนเงิน 
๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการจัดท าแบบส ารวจข้อมูลนักเรียนและแบบบันทึกเยี่ยมบ้าน   ๑,๕๐๐  บาท 
๒  ค่าด าเนินการอ่ืนๆ   ๕๐๐  บาท 
 รวมทั้งสิ้น   ๒,๐๐๐  บาท 

๖.การติดตามและประเมินผล 
ตัวช้ีวัด วิธีการวัด เครื่องมือวัด 

๑. โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ข้อมูลครบถ้วน 
๒. คณะครูและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือ   
    นักเรียน 
๓. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนาเต็ม  
    ศักยภาพ 
๔.นักเรียนมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 

สังเกต 
สอบถาม 
 
 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 
แบบส ารวจข้อมูล 
แบบคัดกรองนักเรียน 
แบบบันทึกการเยี่ยม
บ้าน 

 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
๑. ประชุมปรึกษาหารือ เมษายน  ๒๕๖๓ 
๒  .เสนอโครงการอนุมัติ เมษายน ๒๕๖๓ 
๓. วางแผนด าเนินการ  เมษายน  ๒๕๖๓ 
๔. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
       - การเยี่ยมบ้านนักเรียน  
       -  การคัดกรองนักเรียน 
      -  การสอนเสริมนักเรียนที่มีความบกพร่อง 
         ทางด้านการเรียนรู้ 
 

  พฤษภาคม  ๒๕๖๓    
-  มีนาคม   ๒๕๖๔ 

๕. ประเมินผลและสรุปรายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม  ๒๕๖๔ 

๑๒๑ 



 
 
๗.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๗.๑ . โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ข้อมูลครบถ้วน 
๗.๒. คณะครูและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๗.๓. นักเรียน ได้รับการดูแลช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ 
๗.๔. นักเรียนมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

 
  
             (ลงชื่อ)                         ผู้เสนอโครงการ 
         ( นางสาวชุลีพร   นีระมนต์ ) 
         ครู  ค.ศ.๑ 

 
  (ลงชื่อ)                          ผู้เห็นชอบโครงการ             (ลงชื่อ)                     ผู้เห็นชอบโครงการ 

             (นายสุภักดิ์  วงค์แสง)                                      (นายประดิษฐ์  พันพิพัฒน์) 
     ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแซรไปร 
    
                                      (ลงชื่อ)                         ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            (นายสมบัตร  สุขงาม)                         
                                 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒๒ 



 
 
ชื่อโครงการ            การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง      
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา    กลยุทธ์ที่ ๑  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ ๑, ๒, ๓ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ           นางสาวชุลีพร   นีระมนต์ / นางสาววริศรา  วิริยะบัณฑิต  
ระยะเวลาด าเนินงาน  ๑  เมษายน  ๒๕๖๓   - ๓๑  มีนาคม   ๒๕๖๔ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
                   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ ๒ )  พ.ศ.๒๕๔๕  
ก าหนดว่า  การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านทักษะวิชาการ  การพัฒนาสื่อนวัตกรรม  โดยจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  การฝึกให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้ด้วยตนเอง แล้วน าความรู้ที่
ได้มาสร้างเป็นองค์ความรู้  โดยมีครูเป็นผู้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียน  เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคลที่ต่างกันและมีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ตลอดจนมี 
การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  มีการศึกษานอกสถานที่เพ่ือให้นักเรียนได้ประสบการณ์จริงและ 
ได้สัมผัสสภาพจริงจากแหล่งเรียนรู้อื่นนอกสถานศึกษา  
    โรงเรียนบ้านแซรไปร  จึงได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ขึ้น  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
เสริมหลักสูตร  ตามนโยบายเรียนฟรี  ๑๕  ปีอย่างมีคุณภาพ  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมแต่ล่ะท้องถิ่น และให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจะได้ความรู้ที่ยั่งยืน
กว่าการเรียนแต่ในห้องเรียน 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
           ๑.  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และสร้างประสบการณ์ตรงด้วยตนเองภายนอกสถานศึกษา 
           ๒.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความสนุกสนานและได้ศึกษาเรียนรู้อย่างมีความสุข 
           ๓. เพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญทางประวัติศาสตร์  สิ่งแวดล้อม  และศิลปวัฒนธรรมของแต่
ล่ะท้องถิ่น 
 
๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
 ๑.  นักเรียนโรงเรียนบ้านแซรไปร  ชั้นอนุบาล ๑ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  จ านวน  ๒๖๙  คน 
          ๒.  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านแซรไปร   จ านวน   ๑๖  คน 
     รวม  จ านวน  ๒๘๕  คน 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนได้รับความรู้  ประสบการณ์ และความสนุกสนานจากแหล่งเรียนรู้ 
๒. นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของประวัติศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรมของแต่ละ
ท้องถิ่น 

 
 
 
 

๑๒๓ 



 
 
๔.  ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 ๔.๑  เขียนโครงการ 
 ๔.๒  เสนอโครงการต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 ๔.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๔.๔  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือขอความเห็นชอบ 
 ๔.๕  ก าหนดปฏิทินในการปฏิบัติงาน 
 ๔.๖  ด าเนินการตามโครงการ 
 ๔.๗  ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 
 ๔.๘  สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
วิธีด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับ ผิดชอบ 

๑ ศึกษาข้อมูลสถานที่เพ่ือการตัดสินใจ พฤษภาคม –  ตุลาคม ๖๓ 
๑.นางสาวชุลีพร   นีระมนต์ 
๒.นางสาววริศรา วิริยะบัณฑิต 

๒ ติดต่อประสานงานเพ่ือเดินทาง พฤศจิกายน๖๓–มีนาคม๖๔ 
๑.นางสาวชุลีพร   นีระมนต์ 
๒.นางสาววริศรา วิริยะบัณฑิต 

๓ พานักเรียนไปทัศนศึกษา พฤศจิกายน๖๓–มีนาคม๖๔ คณะครูโรงเรียนบ้านแซรไปร 
๔ สรุปรายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม  ๖๔ นางสาวชุลีพร   นีระมนต์ 
 
๕.  งบประมาณ   งบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ๘๐,๙๒๐   บาท 
                            ประมาณการรายจ่าย  
ล าดับ รายการ งบประมาณ(บาท) หมายเหตุ 

๑ ค่าพาหนะ  ( รถบัสเช่าเหมา  เดินทางไป – กลับ  ) ๒๐,๐๐๐  
๒ ค่าประกันภัย     ๑๐,๐๐๐  
๓ ค่าอาหาร  (  มื้อเช้า – มื้อกลางวัน )  ๗,๐๐๐  
๔ ค่าด าเนินการ ( ปูายชื่อ เอกสาร ค่าน้ ามันไปประสานงาน )          ๓,๐๐๐  

รวมทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐  
 
๖.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการวัด เครื่องมือวัด 
๑. ระดับความพึงพอใจในการไปทัศนศึกษา 
๒.  ความรู้ ประสบการณ์ความประทับใจในการไปทัศนศึกษา 

สังเกต 
สอบถาม 
เขียนคู่มือ 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 
คู่มือการไปทัศนศึกษา 

 
 
 
 
 

๑๒๔ 



 
 
๗.    ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๗.๑  นักเรียนได้เรียนรู้และประสบการณ์ตรงด้วยตนเองภายนอกสถานศึกษา 
๗.๒ นักเรียนได้รับความสนุกสนานและได้ศึกษาเรียนรู้อย่างมีความสุข 
๗.๓ นักเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญทางประวัติศาสตร์  สิ่งแวดล้อม  และศิลปวัฒนธรรมของ
แต่ล่ะท้องถิ่น 

 
                                        (ลงชื่อ)                                   ผู้เสนอโครงการ 
        ( นางสาวชุลีพร  นีระมนต์ ) 
            คร ูคศ.๑ 

 
  (ลงชื่อ)                          ผู้เห็นชอบโครงการ             (ลงชื่อ)                     ผู้เห็นชอบโครงการ 

             (นายสุภักดิ์  วงค์แสง)                                      (นายประดิษฐ์  พันพิพัฒน์) 
         ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแซรไปร 
    
                                      (ลงชื่อ)                         ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            (นายสมบัตร  สุขงาม)                         
                                 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    

 
 
 
 
 

๑๒๕ 



 
 
โครงการ       ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานที่ และพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ      (     ) โครงการใหม่    () โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ ๑  
สนองมาตรฐาน ข้อที ่๑, ๒ 
ผู้รับผิดชอบ       นายสุภักดิ์   วงค์แสง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ      งานบริหารงานทั่วไปโรงเรียนบ้านแซรไปร 
ระยะเวลาด าเนินการ      ๑  เมษายน  ๒๕๖๓ – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๔ 
.................................................................... ...............................................................................................  

๑.  หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ให้

การศึกษาแก่กุลบุตร – กุลธิดา  เพ่ืออบรมบ่มนิสัยให้นักเรียนเป็นผู้มีความรู้ควบคู่คุณธรรม  ซึ่งการจัด
สภาพแวดล้อม  อาคารสถานที่  ภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเป็นสิ่งจ าเป็นอีกประการหนึ่งที่มีผลต่อการ
จัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก เพราะจะมีผลต่อการพัฒนาการทางด้าน  ร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  
และสังคม  โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียน  ซึ่งต้องใช้ชีวิตเพ่ือหาประสบการณ์ในวัน
หนึ่งๆ  มากกว่าอยู่ที่บ้าน จึงต้องเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ  การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีบรรยากาศท่ี
ดี  เหมาะสม  และลดภาวะที่เป็นพิษ  เพ่ือพัฒนาร่างกาย  จิตใจ   สติปัญญาของนักเรียนให้ดีที่สุด   

ดังนั้น การจัดสภาพแวดล้อม  การซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่างๆ  การปรับภูมิทัศน์  และแหล่งเรียนรู้  
โรงเรียนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของ  นักเรียน  ครู  ผู้ปกครอง  และผู้ใช้บริการในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน หรือใช้อาคารสถานที่ต่างๆ ในการจัดกิจกรรมให้บริการแก่ชุมชน  สภาพของอาคารเรียนต้องมีความ
แข็งแรงทนทาน  และพร้อมใช้งาน  โรงเรียนจึงต้องด าเนินการจัดท าโครงการดังกล่าว  เพ่ือให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  ให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข  พร้อมทั้งมีแหล่งการเรียนรู้  ทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่หลากหลาย  มีสภาพแวดล้อมที่ดี  มีอาคารเรียน  อาคารประกอบ  และอ่ืนๆ  เช่น  
สวนหย่อม  แปลงปลูกไม้ผล  การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  สนามกีฬา  ระบบไฟฟูา  ระบบน้ าประปา  และบริเวณ
โรงเรียน  ซึ่งจ าเป็นจะต้องซ่อมแซม  พัฒนา  ปรับปรุงให้พร้อมใช้งาน  เกิดความปลอดภัยสูงสุด  เพียงพอกับความ
ต้องการของโรงเรียน และชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ  เพ่ือส่งผลให้โรงเรียนและนักเรียนมีคุณภาพตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร  สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  และนักเรียนมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน
การศึกษา 

๒.  วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือให้โรงเรียนมีคุณภาพด้านการศึกษามีอาคารสถานที่เพียงพอ สะอาดร่มรื่น น่าอยู่น่าเรียน 
๒.๒ เพ่ือให้คณะครู นักเรียน และชุมชน มีสถานที่เพียงพอในการจัดกิจกรรมต่างๆ  พร้อมทั้งใช้จัดกิจกรรม

การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในห้องเรียน  และนอกห้องเรียน  เรียนอย่างมีความสุข 
๒.๓ เพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  ที่ช ารุดทรุดโทรมหรืออยู่ในภาวะเสี่ยงให้มีความปลอดภัย

สูงสุด  และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
๒.๔ เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อชุมชน 

๓.  เป้าหมาย 
   ด้านปริมาณ 
 คณะครู  นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงห้องเรียน  ห้องพิเศษ  แหล่งเรียนรู้  สภาพแวดล้อมใน
โรงเรียน  บริเวณโรงเรียนให้สะอาด  เรียบร้อย  สวยงาม  เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
    

๑๒๖ 



 
 
 ด้านคุณภาพ 
 สถานศึกษาได้รับการพัฒนา  ปรับปรุง  ซ่อมแซมอาคารสถานที่  วัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานโดยปลอดภัย
และมีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 

๔.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

 กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ ๑  ปรับปรุงห้องเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษาหารือ 
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
1.3 เสนอกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ 
1.4 ด าเนินการตามกิจกรรม 

-  ส ารวจสภาพห้องเรียน 
     -  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  ดูแลรักษาห้องเรียน 
     -  จัดท ามุมสาระการเรียนรู้ 

1.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม 
1.6 สรุปวิเคราะห์รายงานผล 
1.7 น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูวิเคราะห์     

วิพากย์ให้ข้อเสนอแนะ 
 

 
 

๑-๑๐ เม.ย. ๖๓ 
๓๐ เม.ย. ๖๓ 

 พ.ค. ๖๓ 
พ.ค๖๓ 

พ.ค๖๓- มี.ค.๖๔ 
พ.ค๖๓- มี.ค.๖๔ 
พ.ค.๖๓- มี.ค.๖๔ 

๓๐ มี.ค๖๔ 
๓๑ มี.ค๖๔ 

 
 
ผู้บริหารโรงเรียน 
ผู้บริหารโรงเรียน 
ผู้บริหารโรงเรียน 
 
ครูประจ าชั้น 
ครูประจ าชั้น 
ครูประจ าชั้น 
นายสุภักดิ ์
นายสุภักดิ ์
ผู้บริหารโรงเรียน 
 

กิจกรรมที่ ๒  ปรับปรุงสวนหย่อม  ปลูกไม้ดอก  ไม้ประดับ 
ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
๒.๑ ประชุมคณะครูปรึกษาหารือ 
๒.๒ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
๒.๓ เสนอกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ 
๒.๔  ด าเนินการตามกิจกรรม 

- ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น
ปรับปรุงสวนหย่อม 

     -   ดูแลรักษาตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับและสวนหย่อม 
๒.๕  ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม 
๒.๖  สรุปวิเคราะห์รายงานผล 
๒.๗  น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูวิเคราะห์      
วิพากย์ให้ข้อเสนอแนะ 

 
 

 
๑-๑๐ เม.ย. ๖๓ 
๓๐ เม.ย. ๖๓ 
๑๒ พ.ค. ๖๓ 

             
 
 

พ.ค.๖๓- มี.ค.๖๔ 
๓๐ มี.ค.๖๔ 
๓๐ มี.ค.๖๔ 
๓๑ มี.ค.๖๔ 

 
 
 
ผู้บริหารโรงเรียน 
ผู้บริหารโรงเรียน 
ผู้บริหารโรงเรียน 
 
นายสุภักดิ ์
 
นายสุภักดิ ์
นายสุภักดิ ์
นายสุภักดิ ์
ผู้บริหารโรงเรียน 
 

กิจกรรมที่ ๓  การพัฒนาประสิทธิภาพการท างานกิจกรรม 
๕ส 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
๓.๑ ประชุมคณะครูปรึกษาหารือ 

 
 

๑-๑๐ เม.ย. ๖๓ 
๓๐ เม.ย. ๖๓ 

 
 
ผู้บริหารโรงเรียน 
ผู้บริหารโรงเรียน 

๑๒๗ 



 
 

 กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๓.๒ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
๓.๓ เสนอกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ 
๓.๔ ด าเนินการตามกิจกรรม 

-  จัดสิ่งของที่ไม่ต้องการทิ้ง 
-  จัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ 
-  รักษาความสะอาดในที่ท างาน 
-  ท าสถานที่ท างานให้ถูกสุขลักษณะ 
-  สร้างความเคยชินในการยึดระเบียบวินัย                          
อย่างเคร่งครัด 

๓.๕  ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม 
๓.๖  สรุปวิเคราะห์รายงานผล 
๓.๗  น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูวิเคราะห์       
วิพากย์ให้ข้อเสนอแนะ 

๑๒ พ.ค. ๖๓ 
 

พ.ค.๖๓- มี.ค.๖๔ 
พ.ค.๖๓- มี.ค.๖๔ 
พ.ค.๖๓- มี.ค.๖๔ 
พ.ค๖๓- มี.ค.๖๔ 
พ.ค.๖๓- มี.ค.๖๔ 

 
๓๐ มี.ค.๖๔ 
๓๐ มี.ค.๖๔ 
๓๑ มี.ค.๖๔ 

ผู้บริหารโรงเรียน 
 
ครูประจ าชั้น 
ครูประจ าชั้น 
ครูประจ าชั้น 
ครูประจ าชั้น 
ครูประจ าชั้น 
 
นายสุภักดิ ์
นายสุภักดิ ์
ผู้บริหารโรงเรียน 
 

กิจกรรมที่ ๔  ปรับปรุงสนามกีฬา สนามเด็กเล่น 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
๔.๑ ประชุมคณะครูปรึกษาหารือ 
๔.๒ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
๔.๓ เสนอกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ 
๔.๔  ด าเนินการตามกิจกรรม 

-  ปรับปรุงสนามกีฬา 
-  ตกแต่งปลูกต้นไม้รอบๆ บริเวณสนามกีฬา 
-  รักษาความสะอาด 
-  จัดหาอุปกรณ์สนามเด็กเล่น 

      -  ซ่อมแซมอุปกรณ์ท่ีช ารุดให้ใช้การได้ดี 
๔.๕  ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม 
๔.๖  สรุปวิเคราะห์รายงานผล 
๔.๗  น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูวิเคราะห์      
วิพากย์ให้ข้อเสนอแนะ 
 

 
 

๑-๑๐ เม.ย. ๖๓ 
๓๐ เม.ย. ๖๓ 
๑๒ พ.ค. ๖๓ 

 
พ.ค.๖๓- มี.ค.๖๔ 
พ.ค.๖๓- มี.ค.๖๔ 
พ.ค.๖๓- มี.ค.๖๔ 
พ.ค.๖๓- มี.ค.๖๔ 
พ.ค.๖๓- มี.ค.๖๔ 

      ๓๐ มี.ค.๖๔            
      ๓๐ มี.ค.๖๔ 
      ๓๑ มี.ค.๖๔ 

 
 
ผู้บริหารโรงเรียน 
ผู้บริหารโรงเรียน 
ผู้บริหารโรงเรียน 
 
นายสุภักดิ ์
นายสุภักดิ ์
ว่าที่ร.ต.หญิงอรทัย 
นางฉวีวรรณ 
นายสมาน            
นายสุภักดิ ์
นายสุภักดิ ์
ผู้บริหารโรงเรียน 
 

กิจกรรมที่ ๕  สร้างฐานพระพุทธรูป 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
๖.๑ ประชุมคณะครูปรึกษาหารือ 
๖.๒ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
๖.๓ เสนอกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ 
๖.๔  ด าเนินการตามกิจกรรม 

- สร้างฐานพระพุทธรูป 
     ๖.๕  ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม 

๖.๖  สรุปวิเคราะห์รายงานผล 

 
 

๑-๑๐ เม.ย.๖๓ 
๓๐ เม.ย.๖๓ 
๑๒ พ.ค. ๖๓ 

 
พ.ค๖๓- มี.ค.๖๔ 

๓๐ มี.ค.๖๔ 
๓๐ มี.ค.๖๔ 

 
 
ผู้บริหารโรงเรียน 
ผู้บริหารโรงเรียน 
ผู้บริหารโรงเรียน 
 
น.ส.อรทัย ศรีมงคล 
นายสุภักดิ ์
นายสุภักดิ ์

๑๒๘ 



 
 

 กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๖.๗  น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูวิเคราะห์      
วิพากย์ให้ข้อเสนอแนะ 
 

๓๑ มี.ค.๖๔ ผู้บริหารโรงเรียน 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๖  ปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
๕.๑ ประชุมคณะครูปรึกษาหารือ 
๕.๒ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
๕.๓ เสนอกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ 
๕.๔ ด าเนินการตามกิจกรรม 

-  ปรับปรุงอาคารสถานที่และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  
    -  ดูแลรักษาทาสี  ซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
    -  ถมดิน- เทพ้ืนคอนกรีตหน้าอาคารเรียน สปช.๔๐๑ 
    -  สร้างหลังคากันแดดหน้าอาคารเรียน สปช.๔๐๑ 
    -  ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๕.๕ ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม 
๕.๖ สรุปวิเคราะห์รายงานผล 
๕.๗ น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูวิเคราะห์      
วิพากย์ให้ข้อเสนอแนะ 

 
 

๑-๑๐ เม.ย. ๖๓ 
๓๐ เม.ย. ๖๓ 
๑๒ พ.ค. ๖๓ 

 
พ.ค๖๓- มี.ค.๖๔ 
พ.ค.๖๓- มี.ค.๖๔ 
พ.ค๖๓- มี.ค.๖๔ 
พ.ค.๖๓- มี.ค.๖๔ 

๓๐ มี.ค.๖๔ 
๓๑ มี.ค.๖๔ 

 
 
ผู้บริหารโรงเรียน 
ผู้บริหารโรงเรียน 
ผู้บริหารโรงเรียน 
 
นายสุภักดิ ์
นายสมาน 
นายสุภักดิ ์
นายสุภักดิ ์
นางสาวชุลีพร 
นายสุภักดิ ์
นายสุภักดิ ์
ผู้บริหารโรงเรียน 

กิจกรรมที่ ๗  ซ่อมแซมปรับปรุงระบบน้ าประปาในโรงเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
๗.๑ ประชุมคณะครูปรึกษาหารือ 
๗.๒ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
๗.๓ เสนอกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ 
๗.๔ ด าเนินการตามกิจกรรม 

-  ตรวจสอบสภาพระบบน้ าประปาท้ังระบบ 
    -  ซ่อมแซม ปรับปรุง  ท่อน้ า  ก๊อกน้ า  มาตรน้ า  วาวน้ า 
    -  ดูแลรักษา  ติดปูายรณรงค์มาตรการประหยัด 

๗.๕ ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม 
๗.๖ สรุปวิเคราะห์รายงานผล 
๗.๗ น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูวิเคราะห์      
วิพากย์ให้ข้อเสนอแนะ 

 
 

๑-๑๐ เม.ย. ๖๓ 
๓๐ เม.ย. ๖๓ 
๑๒ พ.ค. ๖๓ 

 
พ.ค๖๓- มี.ค.๖๔ 
พ.ค.๖๓- มี.ค.๖๔ 
พ.ค.๖๓- มี.ค.๖๔ 

๓๐ มี.ค.๖๔ 
๓๐ มี.ค.๖๔ 
๓๑ มี.ค.๖๔ 

 
 
ผู้บริหารโรงเรียน 
ผู้บริหารโรงเรียน 
ผู้บริหารโรงเรียน 
 
นายสมาน 
นายสมาน 
นางสาวชุลีพร 
นางสาวชุลีพร 
นางสาวชุลีพร 
ผู้บริหารโรงเรียน 
 

กิจกรรมที่ ๘  ซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟูาในโรงเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
๘.๑ ประชุมคณะครูปรึกษาหารือ 
๘.๒ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
๘.๓ เสนอกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ 

 
 

๑-๑๐ เม.ย. ๖๓ 
๓๐ เม.ย. ๖๓ 
๑๒ พ.ค. ๖๓ 

 
 
ผู้บริหารโรงเรียน 
ผู้บริหารโรงเรียน 
ผู้บริหารโรงเรียน 

๑๒๙ 



 
 

 กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๘.๔ ด าเนินการตามกิจกรรม 

-  ตรวจสอบสภาพระบบไฟฟูาทั้งระบบ 
    -  ซ่อมแซมปรับปรุงสายไฟ  สวิทซ์ไฟ  ปลั๊กไฟ                
       ชุดอุปกรณ์หลอดไฟ  สะพานไฟ 
    -  ดูแลรักษา  ติดปูายรณรงค์มาตรการประหยัด 

๘.๕ ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม 
๘.๖ สรุปวิเคราะห์รายงานผล 
๘.๗ น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูวิเคราะห์      
วิพากย์ให้ข้อเสนอแนะ 

 
พ.ค.๖๓- มี.ค.๖๔ 
พ.ค.๖๓- มี.ค.๖๔ 

 
พ.ค.๖๓- มี.ค.๖๔ 

๓๐ มี.ค.๖๔ 
๓๐ มี.ค.๖๔ 
๓๑ มี.ค.๖๔ 

 
นางณัฐรดา 
นางณัฐรดา 
 
นางณัฐรดา 
นางณัฐรดา 
นางณัฐรดา 
ผู้บริหารโรงเรียน 
 

กิจกรรมที่ ๙  ซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ าห้องส้วมนักเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
๙.๑ ประชุมคณะครูปรึกษาหารือ 
๙.๒ แตง่ตั้งผู้รับผิดชอบ 
๙.๓ เสนอกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ 
๙.๔ ด าเนินการตามกิจกรรม 

-  ตรวจสอบสภาพห้องน้ าห้องส้วม 
    -  ซ่อมแซมปรับปรุงผนัง  ประตู  หลังคา  ปูพื้นกระเบื้อง 
    -  ดูแลรักษา  ติดปูายรณรงค์การรักษาความสะอาด 

๙.๕ ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม 
๙.๖ สรุปวิเคราะห์รายงานผล                                                                         
๙.๗ น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูวิเคราะห์      
วิพากย์ให้ข้อเสนอแนะ 

 
 

๑-๑๐ เม.ย. ๖๓ 
๓๐ เม.ย. ๖๓ 
๑๒ พ.ค. ๖๓ 

 
พ.ค.๖๓- มี.ค.๖๔ 
พ.ค.๖๓- มี.ค.๖๔ 
พ.ค.๖๓- มี.ค.๖๔ 

๓๐ มี.ค.๖๔ 
 

           ๓๐ มี.ค.๖๔ 
           ๓๑ มี.ค.๖๔ 

 

 
 
ผู้บริหารโรงเรียน 
ผู้บริหารโรงเรียน 
ผู้บริหารโรงเรียน 
 
ว่าที่ร.ต.หญิงอรทัย 
ว่าที่ร.ต.หญิงอรทัย 
ว่าที่ร.ต.หญิงอรทัย 
ว่าที่ร.ต.หญิงอรทัย 
ว่าที่ร.ต.หญิงอรทัย 
ว่าที่ร.ต.หญิงอรทัย 
ผู้บริหารโรงเรียน 
 

 
๕.  งบประมาณ 

๕.๑  งบประมาณ  -  บาท แผนงาน  จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
       รายละเอียดงบประมาณ   ค่าตอบแทน   บาท 
      ค่าใช้สอย   บาท 
      ค่าวัสดุ  -  บาท 
      อ่ืนๆ    บาท 
๕.๒ รายละเอียดกิจกรรมการใช้งบประมาณ 

กิจกรรมและงบประมาณ งบประมาณ 
ลักษณะงบประมาณที่ใช้ สถานที่ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 
กิจกรรมที่ ๑  ปรับปรุงห้องเรียน 
กิจกรรมที่ ๒  สวนหย่อมปลูกไม้
ดอกไม้ประดับ 
กิจกรรมที่ ๓  การพัฒนาประ 
สิทธิภาพการท างานกิจกรรม ๕ ส  

- 
๕,๐๐๐ 

 
- 
 

- 
- 
 
- 
 

- 
- 
 
- 
 

- 
๕,๐๐๐ 

 
- 
 

- 
- 
 
- 
 

รร.บ้าน
แซรไปร 

 

๑๓๐ 



 
 

กิจกรรมและงบประมาณ งบประมาณ 
ลักษณะงบประมาณที่ใช้ สถานที่ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 
กิจกรรมที่ ๔  ปรับปรุงสนาม
กีฬา  สนามเด็กเล่น 
กิจกรรมที่ ๕ สร้างฐาน
พระพุทธรูป 
กิจกรรมที่ ๖ ปรับปรุงภูมิทัศน์
และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
กิจกรรมที่ ๗  ซ่อมแซมปรับปรุง
ระบบน้ าประปาในโรงเรียน
กิจกรรมที่ ๘  ซ่อมแซมปรับปรุง
ระบบไฟฟูาในโรงเรียน 
กิจกรรมที่ ๙  ซ่อมแซมปรับปรุง
ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียน 

 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
 
 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
 
 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

                 รวม ๕,๐๐๐ - - ๕,๐๐๐ -  
 
๖.  การติดตาม  ก ากับ  และประเมินผล 

๖.๑  กับ  ติดตาม  รายงานความก้าวหน้าภายใน  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๔ 
๖.๒  การประเมินผล 

 
ตัวบ่งชี้และสภาพความส าเร็จ 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

๑.โรงเรียนที่มีคุณภาพด้าน
การศึกษามีอาคารสถานที่เพียงพอ
สะอาดร่มรื่น น่าอยู่น่าเรียน                
๒. มีสถานที่ประกอบการเรียน    
การสอนทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรยีน นักเรียนเรียนอย่างมี
ความสุข 
๓.โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภค  ที่
สภาพปลอดภัยและพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ 
๔. มีสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อชุมชน 
๕. นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง  ร่าเริง  
แจ่มใส 

-  จ านวนแหล่งเรียนรู้ 
 
 
-  สังเกต 
 
 
 
-  ส ารวจตรวจสอบสภาพระบบ
สาธารณูปโภค 
 
- สภาพจริง 
 
-  ตรวจสุขภาพ 

    - แบบบันทึกแหล่งเรียนรู้ 
 
 
- แบบบันทึกคุณลักษณะ 
  อันพึงประสงค์ 

 
 
- แบบบันทึกผลการตรวจสอบ 
 
 
-  แบบประเมินสภาพแวดล้อม  
 

  - แบบบันทึกสุขภาพ 

 
 
 
 

๑๓๑ 



 
 
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๗.๑  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
๗.๒  สถานศึกษาได้รับการพัฒนาทั้งด้านสาธารณูปโภค  ด้านสภาพแวดล้อม  และด้านแหล่งเรียนรู้  ท าให้
นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
๗.๓  โรงเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน 

          ๗.๔  นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข  มีสุขภาพแข็งแรง ร่าเริง  แจ่มใส 
             
                                           ลงชื่อ                         ผู้เสนอโครงการ 
                (นายสุภักดิ์   วงค์แสง) 
                      ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  
   
 ลงชื่อ .............................ผู้เห็นชอบโครงการ               ลงชื่อ  ................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางฉวีวรรณ  ศรีวชิา)                                         (นายประดิษฐ์  พันพิพัฒน์)                  
ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ                          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแซรไปร 
                                           
                                       ลงชื่อ                          ผู้อนุมัติโครงการ 
                                               (นายสมบัตร  สุขงาม)                                           
                                  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓๒ 



 
 
ชื่อโครงการ                         โครงการแข่งขันกีฬาภายใน 
ลักษณะโครงการ                     โครงการต่อเนื่อง 
กลยุทธ์สถานศึกษา                   กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียน              
                           อย่างมีคุณภาพ 
มาตรฐานการศึกษา                  มาตรฐานที่ ๑ ,๒, ๓ 
ผู้รับผิดชอบ                           นายสุภักดิ์  วงค์แสง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ                 งานบริหารงานทั่วไป 
ระยะเวลาด าเนินการ                ๑ เมษายน ๒๕๖๓   - ๓๑  มีนาคม   ๒๕๖๔ 
******************************************************************************* 
๑.หลักการและเหตุผล  
 การออกก าลังกาย หมายถึง การประกอบกิจกรรมใดๆ ที่ท าให้ร่างกายหรือส่วนต่างๆ ของร่างกายเกิดการ
เคลื่อนไหว และมีผลให้ระบบต่างๆ ของร่างกายเกิดความสมบูรณ์แข็งแรง  การออกก าลังกายท าให้เกิดประโยชนต่อ 
ร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา และสังคมการออกก าลังกายจึงเป็นสิ่งส าคัญต่อคนทุกเพศทุกวัยการเล่นกีฬาเป็นการออก
ก าลังกายที่ท าให้ร่างกายแข็งแรง ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน กล้าแสดงออกตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคี
แก่หมู่คณะและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ดังนั้น  โรงเรียนบ้านแซรไปร จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
 ๒.วัตถุประสงค์ 
       ๒.๑ ผลผลิต (output) 
    ๑) เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการเล่นกีฬา  
      ๒) เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
             ๓) เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม  
       ๒.๒ ผลลัพธ์ (outcome) 
            ๑) เพ่ือให้นักเรียนรู้คิดจิตใจดี มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ 
      ๒) เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงและมีพลานามัยที่ดี 
      ๓) เพ่ือให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
       ๔) เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 ๕) คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม  
 
๓.เป้าหมาย 
      ๓.๑ เชิงปริมาณ 

 ๑) นักเรียนโรงเรียนบ้านแซรไปร จ านวน ๒๖๙ คน  
 ๒) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง  ชุมชน บ้านแซรไปร  

      ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๑)  นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีสุขภาพแข็งแรงและมีพลานามัยที่ดี  
       ๒)  นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามัคคีในหมู่คณะ  
        ๓)  นักเรียนร้อยละ ๘๐ รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   
 ๔)  คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนร้อยละ๘๐ ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม  
 
 

๑๓๓ 



 
 
๔.ขั้นตอนการด าเนินการ 
ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
๑.ประชุมปรึกษาหารือ เม.ย ๒๕๖๓ 
๒.เสนอโครงการอนุมัติ เม.ย ๒๕๖๓ 
๓.ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
    -กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน 

พ.ค.๒๕๖๓- มี.ค.๒๕๖๔ 

๔.ประเมินผล/รายงานโครงการ มี.ค.๒๕๖๔ 
  ๕. งบประมาณ          
งบประมาณจ านวน    ๕,๐๐๐  บาท     รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย 
ที ่ รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑           เอกสาร/วัสดุ-อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมวัสดุ-อุปกรณ์ในการจัดสถานที่ ๕,๐๐๐บาท       
๖.การประเมินผล 
ตัวชี้วัด วิธีการ เครื่องมือวัด 
๑)  นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงและมีพลานามัยที่ดี 
๒)  เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
๓)  นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
๔) คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนให้ความร่วมมือในการจัด
กิจกรรม 

สอบถาม 
สังเกต 

แบบสอบถาม 
แบบสังเกต 

๗.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑)  นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงและมีพลานามัยที่ดี 
     ๒)  เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
       ๓)  นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 ๔) คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม 
 

ลงชื่อ                   ผู้เสนอโครงการ 
                                           (นายสุภักดิ์   วงค์แสง) 
                                    ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ                               
 
 ลงชื่อ                   ผู้เห็นชอบโครงการ         ลงชื่อ                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางเกสร ญานุกูล)                                         (นายประดิษฐ์  พันพิพัฒน์)                                  
ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ                 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแซรไปร 
                                     

    ลงชื่อ                          ผู้อนุมัติโครงการ 
                                              (นายสมบัตร  สุขงาม)  
                                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 

๑๓๔ 



 
 
ชื่อโครงการ             โครงการแข่งขันกีฬา สพป.นอกสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ                     โครงการต่อเนื่อง 
กลยุทธ์สถานศึกษา                   กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียน 
                           อย่างมีคุณภาพ 
มาตรฐานการศึกษา                  มาตรฐานที่ ๑,๒,๓  
ผู้รับผิดชอบ                           นายสุภักดิ์   วงค์แสง 
กลุ่มที่รับผิดชอบ                     งานบริหารทั่วไป 
ระยะเวลาด าเนินการ                ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๓   - ๓๑  มีนาคม   ๒๕๖๔ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑.หลักการและเหตุผล 
   การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมหมวด 
๔ แนวการจัดการศึกษากล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  หลักการส าคัญของการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานยึดหลักที่สอดคล้องกับอุดมการณ์  
หลักการพัฒนาผูเ้รียนอย่างครบถ้วนสมบรูณ์ ทั้งร่างกาย สติปญัญา อารมณ์ จติใจสังคม ความรู้ และคุณธรรม เป็นผู้ที่มี
จริยธรรมในการด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ใฝุรู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ที่เพียงพอต่อ
การพัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวิตส่วนตน สามารถเผชิญความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทันและชาญฉลาดและมี
ความเป็นประชาธิปไตย  
  การออกก าลังกาย หมายถึง การประกอบกิจกรรมใดๆ ที่ท าให้ร่างกายหรือส่วนต่างๆ ของร่างกายเกิดการ
เคลื่อนไหว และมีผลให้ระบบต่างๆ ของร่างกายเกิดความสมบูรณ์แข็งแรง  การออกก าลังกายท าให้เกิดประโยชน์ต่อ 
ร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา และสังคมการออกก าลังกายจึงเป็นสิ่งส าคัญต่อคนทุกเพศทุกวัย การเล่นกีฬาเป็นการ
ออกก าลังกายท่ีท าให้ร่างกายแข็งแรง ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน กล้าแสดงออกตลอดจนเสริมสร้างความ
สามัคคีแก่หมู่คณะและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการสร้างโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกซ่ึงศักยภาพ
และสุนทรียภาพ กิจกรรมสร้างสรรค์ ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้  
ความสามารถอย่างเต็มความสามารถเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก  มีความมั่นใจในตนเองเกิดความ
ภาคภูมิใจ สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและสร้างเกียรติประวัติของตนเอง ครอบครัวและชุมชน โรงเรียนบ้าน
แซรไปรไปรจึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น   
  
๒.วัตถุประสงค์ 
       ๒.๑ ผลผลิต (output) 
    ๓) เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม 
            ๒) เพ่ือให้นักเรียนกล้าแสดงออก  
  ๓) เพ่ือให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
  ๔) เพ่ือให้นักเรียนภาคภูมิใจในตนเอง 
    ๒.๒ ผลลัพธ์ (outcome) 
 ๑) เพ่ือให้นักเรียนรู้คิดจิตใจดี มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ 
            ๒) เพ่ือให้นักเรียนสามารถเป็นตัวแทนระดับกลุ่มเข้าแข่งระดับเขตและระดับภาคเพ่ิมขึ้น   
 ๓) นักเรียนสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองโรงเรียนและชุมชน  
 

๑๓๕ 



 
 
๓.เป้าหมาย 
    ๓.๑ เชิงปริมาณ 

๑) นักเรียนโรงเรียนบ้านแซรไปร จ านวน  ๒๖๙  คน    
    ๒) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง  ชุมชน บ้านแซรไปร  
    ๓.๒ เชิงคุณภาพ  

๑) นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงและมีพลานามัยที่ดีคิดเป็นร้อยละ ๘๐ 
๒) นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์คิดเป็นร้อยละ ๘๐  
๓) นักเรียนกล้าแสดงออกคิดเป็นร้อยละ ๘๐ 
๔) สร้างชื่อเสียงให้ตนเองและส่วนรวมคิดเป็นร้อยละ ๘๐ 

 
๔. งบประมาณ          
 งบประมาณจ านวน  ๕,๐๐๐  บาท   
   รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย 
ที ่ รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑ ค่าอาหาร,ค่ารถรับส่งนักกีฬา,ค่าอุปกรณ์กีฬา,น้ ามันมวย  ๕,๐๐๐  บาท  

 
๕.ขั้นตอนการด าเนินการ 
ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
๑.ประชุมปรึกษาหารือ เม.ย ๒๕๖๓ 
๒.เสนอโครงการอนุมัติ เม.ย ๒๕๖๓ 
๓.ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
    - นักกีฬาฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขัน 

พ.ค.๒๕๖๓- มี.ค.๒๕๖๔ 

๔.ประเมินผล/รายงานโครงการ มี.ค.๒๕๖๔ 
 
๖.การประเมินผล 
ตัวชี้วัด วิธีการ/เครื่องมือ เครื่องมือวัด 
๑) นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงและมีพลานามัยที่ดี  
๒) นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
๓) นักเรียนกล้าแสดงออก เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
๔) สร้างชื่อเสียงให้ตนเองและส่วนรวม  

สอบถาม 
 
สังเกต 

แบบสอบถาม 
 
แบบสังเกต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓๖ 



 
 
๗.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑) นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงและมีพลานามัยที่ดี  
๒) นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
๓) นักเรียนกล้าแสดงออก เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 

          ๔) สร้างชื่อเสียงให้ตนเองและส่วนรวม 
 

     ลงชื่อ           ผู้เสนอโครงการ 
                                            (นายสุภักดิ์  วงค์แสง)                      
                                          ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ                               
    
    ลงชื่อ                      ผู้เห็นชอบโครงการ             ลงชื่อ                     ผู้เหน็ชอบโครงการ 
             (นางเกสร   ญานุกูล)                      (นายประดิษฐ์  พันพิพัฒน์)                                        
ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแซรไปร 
                                     
                                               ลงชื่อ                           ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                       (นายสมบัตร  สุขงาม)  
                                           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๑๓๗ 



 
 
ชื่อโครงการ   ส่งเสริมกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ-เนตรนารี 
แผนงาน                              ด้านคุณภาพผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ            โครงการต่อเนื่อง    
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา          กลยุทธ์ข้อที ่๓  สพป.ศก.๓ ข้อที่ ๒ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ ๑ ข้อ ๑.๒ ,๓) 
ผู้รับผิดชอบ                     ว่าที่ ร.ต.หญิงอรทัย   บัวจันทร์ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  บริหารทั่วไป 
ระยะเวลาด าเนินการ            ๑ เมษายน ๒๕๖๓   -  ๓๑  มีนาคม   ๒๕๖๔ 
*********************************************************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  มุ่งให้ผู้เรียนได้
พัฒนาตนเองงตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย   สติปัญญา   อารมณ์   
และสังคม   เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม   จริยธรรม   มีระเบียบวินัย   ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท า
ประโยชน์เพื่อสังคม   สามารถจัดการตนเองได้   และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้ใช้องค์ความรู้   ทักษะและเจตคติจากการเรียนรู้  ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้   และประสบการณ์ของ
ผู้เรียนมาปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ   ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์   มีทักษะการท างานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก การเดินทางไกลและเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมพักแรมพักแรมเป็นกระบวนการฝึกอบรบ
ผู้เรียนที่ท ากับคนหมู่มาก   การปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับลูกเสือและเนตรนารีควรได้รับการ
ฝึกฝนให้ปฏิบัติตนตามกติกา เป็นคนมีน้ าใจเมตตาอารี  เสียสละตั้งแต่เยาว์วัย  ดังนั้นโรงเรียนบ้านแซรไปรจึงมี
ความตระหนักในการที่จะพัฒนาผู้เรียนในความรับผิดชอบได้รับความรู้  ทักษะที่จ าเป็นในการพัฒนาตนเอง
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมวิถีประชาธิปไตยอย่างมีความสุข  จึงได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลและเดินทางไกล
และเข้าค่ายพักแรมพักแรมพักแรมลูกเสือเนตรนารีขึ้น  
 
๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือให้ลูกเสือมีบทบาทและมีโอกาสอยู่ร่วมกันอันก่อให้เกิดความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ 
๒.๒ เพ่ือให้ลูกเสือได้มีโอกาสอยู่ค่ายพักแรม 
๒.๓ เพ่ือให้ลูกเสือได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ทักษะ และประสบการณ์  ซึ่งกันและกัน 
๒.๔ เพ่ือเป็นการเตรียมการเพ่ือความพร้อมของลูกเสือให้มีความพร้อมอยู่เสมอ 
๒.๕ เพ่ือให้ลูกเสือได้ร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ก่อก าเนิดลูกเสือ
ไทย 
 
๓. เป้าหมาย  
   ๓.๑ เชิงปริมาณ  

๓.๑.๑ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๑ - ๖  ร้อยละ ๘๕  จาก ลูกเสอื-เนตรนารี  จ านวน ๒๐๙  คน    
    ๓.๑.๒ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ๑๖ คน 

๓.๑.๓ ผู้ปกครอง  ชุมชน บ้านแซรไปร   
 ๓.๑.๔ รายงานผลการประเมินโครงการ  จ านวน ๒  เล่ม 
 
 

๑๓๘ 



 
 
   ๓.๒ เชิงคุณภาพ  
 ๓.๒.๑ ลูกเสือ-เนตรนารีได้ทดสอบการปฏิบัติวิชาลูกเสือ–เนตรนารี  
          ๓.๒.๒ ลูกเสือ-เนตรนารีได้บ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ 
         ๓.๒.๓ นักเรียนได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม 
        ๓.๒.๔ นักเรียนมีเจตคติที่ดีในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
๔.  ขั้นตอนการด าเนินงาน/งบประมาณ 
 

ที ่ รายการ/กิจกรรมส าคัญ 
งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

๑. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผน 
การปฏิบัติงาน 

- - - - เม.ย. ๒๕๖๓ ว่าท่ี ร.ต.หญิงอรทัย บัวจันทร ์

๒. -แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ
แห่งชาติ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม
วันวชิราวุธ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม
เดินทางไกลลูกเสือส ารอง 
-แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
กิจกรรมการเดินทางไกลและเข้าคา่ย
พักแรมพักแรมลูกเสือเนตรนารสีามัญ 

- - - - ก.ค. ๒๕๖๓ 
 
 

พ.ย. ๒๕๖๓ 
 
 

ก.พ. ๒๕๖๔ 
 

ก.พ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

ว่าท่ี ร.ต.หญิงอรทัย บัวจันทร ์

๓. ด าเนินการตามแผน  
-  ประชุมคณะกรรมการ ร่วมวางแผน
มอบหมายงาน 
-  ติดต่อพาหนะรับส่งสถานท่ีสวน
สนามวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
- อุปกรณ์ในการจัดเตรียมพวงมาลา 
-  ส ารวจ ติดต่อ สถานท่ีเข้าค่าย 
-  ขออนุญาตผู้ปกครองนักเรยีน 
-  ติดต่อพาหนะรับส่งนักเรยีนสามัญ 
๓ เที่ยว 
-  จัดกิจกรรมเดินทางไกลและเดนิ
ทางไกลลูกเสือส ารอง 
-จัดกิจกรรมเดินทางไกลและเดิน
ทางไกลและเข้าค่ายพักแรมพักแรม
ลูกเสือเนตรนารี ๒ วัน ๑ คืน 
 

 
- 
 
 

- 
 
 

- 

 

- 

- 
 

- 

 
- 
 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
 
- 
- 
 
- 

๓,๐๐๐ 
 

- 

 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

- 

- 

 

 
- 
 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 
- 
 
- 

๓,๐๐๐ 
 

- 

 

 
ตลอดปี

การศึกษา 
 

ก.ค.  ๒๕๖๓ 
 
 
 

พ.ย. ๒๕๖๓ 
 

ก.พ.  ๒๕๖๔ 

ก.พ.  ๒๕๖๔ 

ก.พ.  ๒๕๖๔ 
 

มี.ค. ๒๕๖๔ 

 
ว่าท่ี ร.ต.หญิงอรทัย บัวจันทร ์

๔. สรุป/รายงานผล - - - - มี.ค. ๒๕๖๔ ว่าท่ี ร.ต.หญิงอรทัย บัวจันทร ์
รวม - ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐   

๕.งบประมาณ จากงบกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนและงบประมาณส ารอง 
จ านวน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)  

๑๓๙ 



 
 
๖.การติดตามและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๖.๑ เชิงปริมาณ 
     ๖.๑.๑. ลูกเสือ-เนตรนารี ร้อยละ ๘๕ไดฝ้ึกความ

อดทนความมีระเบียบวินัย 

สังเกต แบบสังเกต 

     ๖.๑.๒ ลูกเสือเนตรนารีร้อยละ ๘๕ รู้จักช่วย
ตัวเอง รู้จักอยู่และท างานร่วมกับผู้อื่น 

สังเกต แบบสังเกต 

๖.๒ เชิงคุณภาพ 
     ๖.๒.๑ลูกเสือ-เนตรนารีได้บ าเพ็ญประโยชน์

ช่วยเหลือสังคมด้วยความเตม็ใจ 

สังเกต แบบสังเกต 
แบบประเมิน 

     ๖.๒.๒ ลูกเสือ เนตรนารีนักเรยีนได้พัฒนาตนเอง
เต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรยีนรู้
เพิ่มเตมิ 

สังเกต แบบสังเกต 
แบบประเมิน 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑  ลูกเสือเนตรนารีได้รู้จักปรับตัวในการใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้อ่ืนและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
        ๗.๒  ลูกเสือเนตรนารีน าความรู้มาใช้ในการจัดค่ายพักและมีทักษะในการแก้ปัญหา 
        ๗.๓  ลูกเสือเนตรนารีร้อยละ ๘๐ มีทักษะในการท างานแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง ปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ได้ 
       ๗.๔  ลูกเสือเนตรนารีรักและศรัทธาในกิจการลูกเสือ เกิดความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์และท าตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
      ๗.๕  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายพึงพอใจในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 
            
                   ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.หญิง …………………………..  ผู้เสนอโครงการ 
                                            ( อรทัย บัวจันทร์) 
                                     ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะช านาญการ 
      
  ลงชื่อ.................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ      ลงชื่อ .................................  ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายสุภักดิ์  วงค์แสง)                                         (นายประดิษฐ์   พันพิพัฒน์ 
ต าแหน่ง  ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแซรไปร 
 
                               ลงชื่อ ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นายสมบัตร  สุขงาม) 
                            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔๐ 



 
 
ชื่อโครงการ           โครงการกิจกรรมวันส าคัญ 
ลักษณะโครงการ                   โครงการต่อเนื่อง 
กลยุทธ์สถานศึกษา                กลยุทธ์ที่  ๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียน 
                         อย่างมีคุณภาพ 
มาตรฐานการศึกษา               มาตรฐานที่ ๑(๑.๒),๓(๓.๑)      
ผู้รับผิดชอบ                        นางสาวอรทัย  ศรีมงคล 
กลุ่มที่รับผิดชอบ                  งานบริหารทั่วไป 
ระยะเวลาด าเนินการ             ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ - ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๔ 
************************************************************************************   
๑.หลักการและเหตุผล  
 ประเทศไทยมีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นการสั่งสมความคิด ความเชื่อ 
วิธีการ จากสังคมรุ่นก่อน ๆ มีการเรียนรู้และสามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อๆ ไปได้ วันส าคัญ คือ วันที่มีความส าคัญ
หรือมีความพิเศษในด้านใดด้านหนึ่ง โดยมีประเพณีหรืองานฉลองในวันส าคัญแต่ละวันแตกต่างกันไป วันส าคัญ 
หมายถึง วันที่เกิดเหตุการณ์ส าคัญๆในอดีตและเพ่ือเป็นการระลึกถึงความส าคัญของวันนั้นๆ รัฐ /ชุมชน หรือ
หน่วยงานจึงได้จัดให้มีพิธีการหรือกิจกรรมต่างๆขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนหรือคนในสังคมได้
ตระหนัก และระลึกถึงเหตุการณ์ส าคัญในวันนั้นด้วยความภาคภูมิใจ หรือเพ่ือเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติที่
ดีงามสืบทอดต่อกันมาการอนุรักษ์ โดยการปลุกจิตส านึกให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าแก่นสาระและ
ความส าคัญของวันส าคัญ  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ สร้างจิตส านึกของ
ความเป็นคนท้องถิ่นนั้นๆ ที่จะต้องร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
ถ่ายทอดให้คนในสังคมได้รับรู้ เกิดความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่า คุณประโยชน์และปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม โดย
ผ่านสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆเป็นประจ าทุกปี   
เพ่ือให้นักเรียนได้มีทักษะความรู้ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัน
ส าคัญต่างๆ  โรงเรียนบ้านแซรไปรจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 
 
๒.วัตถุประสงค์ 
   ๒.๑ ผลผลิต (output) 
    ๑) เพ่ือให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
    ๒) เพ่ือให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ 
   ๒.๒ ผลลัพธ์ (outcome) 
    ๑) เพ่ือให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ 
           ๒) เพ่ือให้นักเรียนได้รักษาขนบธรรมเนียมให้คงอยู่ตลอดไป 
    ๓) เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชนและโรงเรียน 
๓.เป้าหมาย 
   ๓.๑ เชิงปริมาณ 

๑) นักเรียน โรงเรียนบ้านแซรไปร จ านวน ๒๖๙  คน    
    ๒) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน บ้านแซรไปร  
    
 
 

๑๔๑ 



 
 
      ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

๑) นักเรียนมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมอันดีงามของไทยคิดเป็นร้อยละ ๘๐ 
    ๒) นักเรียนได้รักษาขนบธรรมเนียมให้คงอยู่ตลอดไปคิดเป็นร้อยละ ๘๐ 
    ๓) นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 
    ๔) สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง นักเรียน ผู้ปกครอง  ชุมชนและโรงเรียนมากยิ่งขึ้น 
 
 ๔. งบประมาณ          งบประมาณจ านวน   ๑๑,๗๑๒   บาท 
รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย 
ที ่ รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑ เอกสาร/วัสดุ-อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ๑๑,๗๑๒    บาท  
 
๕.ขั้นตอนการด าเนินการ 
ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
๑.ประชุมปรึกษาหารือ เม.ย ๒๕๖๓ 
๒.เสนอโครงการอนุมัติ เม.ย ๒๕๖๓ 
๓.วางแผนด าเนินการ เม.ย ๒๕๖๓ 
๔.ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
    -  วันวิสาขบูชา (พ.ค.)   (๑๐๐ บาท) 
    - วันเฉลิมพระชนมพรรษา ราชินี ร.๑๐ (ก.ค.)  
(๑,๐๐๐ บาท) 
    - วันไหว้ครู(มิ.ย.)  (๒,๐๐๐ บาท) 
    - วันอาสาฬหบูชา (ก.ค.)   (๑๐๐ บาท) 
   -  วันเข้าพรรษา(ก.ค.)   (๕๐๐ บาท) 
    - วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐ (ก.ค.)  (๑,๐๐๐ 
บาท) 
   -  วันแม่แห่งชาติ (ส.ค.) (๑,๙๑๒ บาท)    
   -  วันเด็ก(ม.ค.)   (๕,๐๐๐   บาท) 
   -  วันมาฆบูชา (ก.พ.)    (๑๐๐  บาท) 

๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ - ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๔ 
 

๕.ประเมินผล/รายงานโครงการ มี.ค.๒๕๖๔ 
 
๖.การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด วิธีการวัด เครื่องมือวัด 
๑) นักเรียนมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
๒) นักเรียนได้รักษาขนบธรรมเนียมให้คงอยู่ตลอดไป 
๓) นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ 
๔) นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชนและโรงเรียน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

สังเกต 
 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

 
 
 

๑๔๒ 



 
 
 ๗.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑) นักเรียนมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
๒) นักเรียนได้รักษาขนบธรรมเนียมให้คงอยู่ตลอดไป 
๓) นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ 
๔) นักเรียน ผู้ปกครอง  ชุมชนและโรงเรียน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

 
 

          ลงชื่อ                                ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวอรทัย   ศรีมงคล) 

ต าแหน่ง ครู 
 
 

ลงชื่อ                             ผู้เห็นชอบโครงการ        ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นายสุภักดิ์   วงค์แสง)                                         (นายประดิษฐ์  พันพิพัฒน์) 
ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแซรไปร 
 
 
                                              ลงชื่อ                         ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                     (นายสมบัตร  สุขงาม)                       
                                          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔๓ 



 
 
ชื่อโครงการ    โครงการสัมพันธ์ชุมชน 
ลักษณะโครงการ                  โครงการต่อเนื่อง 
กลยุทธ์สถานศึกษา           กลยุทธ์ที่  ๒ สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานที่  ๒(๒.๑,๒.๒) 
ผู้รับผิดชอบ                          นางฉวีวรรณ  ศรีวิชา 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    งานบริหารงานทั่วไป 
ระยะเวลาด าเนินการ             ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๓   - ๓๑  มีนาคม   ๒๕๖๔ 

 
๑. หลักการและเหตุผล 
           การพัฒนาการศึกษาต้องมีการร่วมแรงร่วมใจกันอย่างต่อเนื่องขององค์กรหลักคือหน่วยงานการศึกษาและ
ความร่วมมือของชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเป็นเรื่องจ าเป็นในยุคปฏิรูปการศึกษาการมีตัวแทน
ของประชาชนเข้ามารับรู้และมีส่วนช่วยงานการศึกษาในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กรศาสนา และเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการสนับสนุนส่งเสริม   เพราะการศึกษาเป็นภารกิจ
ของทุกคนที่จะต้องช่วยกันพัฒนา การมีส่วนร่วมกับชุมชนในกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนจัดขึ้น  สามารถน าผู้เรียนไปสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ได้เป็นภาพของการจัดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์   การด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องในด้านการสนับสนุนและด้านการลงมือด าเนินการด้วยกัน โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือคุณภาพของนักเรียนเป็นส าคัญความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับชุมชนจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียนรู้ซึ่งกันและกันการสร้างภาพพจน์ของกันและกันที่จะส่งผลต่อการท างานอยู่ตลอดเวลา ความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรกับชุมชนนั้น เป็นเงื่อนไขท่ีส าคัญในการท างานให้เกิดผลดีและยังเป็นตัวบ่งชี้ถึงความส าเร็จในภารกิจการจัด
การศึกษางานสัมพันธ์ชุมชนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนที่ส าคัญต่อการบริหารงานของ
โรงเรียนซึ่งโรงเรียนต้องให้ความสนใจและน าไปปฏิบัติในการระดมทรัพยากรทางความคิดและทุนทรัพย์จากชุมชน
มาช่วยในการพัฒนาโรงเรียน โดยมีขอบข่ายงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ปกครอง ชุมชน ในรูปของคณะกรรมที่มีส่วนได้ส่วน
เสียกับการร่วมพัฒนาโรงเรียนเพ่ือให้นักเรียนมีการพัฒนาที่ดีข้ึนงานสานสัมพันธ์เป็นงานที่ต้องการให้มีการรับ
ข่าวสารระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและงานต่างๆที่ชุมชนและโรงเรียนได้ร่วมกันจัดขึ้นเพ่ือเป็นการพัฒนาท้องถิ่นและ
ส่งผลถึงการพัฒนาโรงเรียนงานเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นงานที่ต้องประสานกับผู้ปกครองเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ให้มีศักยภาพและรวมถึงการแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนเพ่ือเป็นการประสานความสัมพันธ์
ระหว่างบ้านชุมชนและโรงเรียนให้มีการร่วมมือร่วมใจกันชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนบ้านแซร
ไปรจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
 ๒. วัตถุประสงค์ 
     ๒.๑ ผลผลิต (output) 
          ๑) เพ่ือเปิดโอกาสให้โรงเรียนได้ช่วยเหลือชุมชนและสังคม 
          ๒) เพ่ือขอความอนุเคราะห์ชุมชนและสังคมได้ช่วยเหลือโรงเรียน 
          ๓) เพ่ือให้คณะครูและนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกับวัดและหมู่บ้าน 
          ๔) เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
 
           
     
 

๑๔๔ 



 
 
   ๒.๒ ผลลัพธ์ (outcome) 
       ๑) เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
 ๒) เพ่ือให้ชุมชนและโรงเรียนร่วมกันพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 
 ๓. เป้าหมาย 

๓.๑ เชิงปริมาณ 
  ๑)  คณะครูและนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกับวัดและหมู่บ้านคิดเป็นร้อยละ ๘๐ 

๓.๒ คุณภาพ 
   ๑) ชุมชนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัด 
  ๒) ชุมชนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา  
 ๔. งบประมาณ           

งบประมาณจ านวน   ๒,๕๐๐       บาท 
รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย 

ที ่ รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑ ค่าวัสดุในการจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์และค่าถ่ายเอกสาร  ๒,๕๐๐   บาท  
 
๕. ขั้นตอนการด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
๑.ประชุมปรึกษาหารือ เม.ย.  ๒๕๖๓ 
๒.เสนอโครงการอนุมัติ เม.ย.  ๒๕๖๓ 
๓.วางแผนด าเนินการ เม.ย.  ๒๕๖๓ 
๔.ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
๑)  ประชาสัมพันธ์งานของโรงเรียนให้ชุมชนทราบ 
๒) น าคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่
ชุมชนจัดขึ้น 
๓) จัดท าจุลสาร แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้
ชุมชนทราบ 
๔) จัดท าแบบสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
สถานศึกษาท่ีชุมชนต้องการ 
 ๕) เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีต่างๆร่วมกับ
ชุมชน 
๖) ให้บริการสถานที่อุปกรณ์ของสถานศึกษาแก่
ชุมชน และหน่วยงานต่างๆที่มาขอใช้บริการ 

พ.ค. ๒๕๖๓- มี.ค. ๒๕๖๔ 

๕. ประเมินผล/รายงานโครงการ มี.ค. ๒๕๖๔ 
 
  
 
 
 

๑๔๕ 



 
 
๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการวัด เครื่องมือวัด 
1) โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
2) ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 
๓) ชุมชนและโรงเรียนร่วมกันพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

สังเกต 
ประเมิน 

สังเกต 
แบบประเมิน 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  ๑) โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
  ๒) ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 

      ๓) ชุมชนและโรงเรียนร่วมกันพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 
 

ลงชื่อ                           ผู้เสนอโครงการ 
      (นางฉวีวรรณ  ศรีวิชา)   

                                     ต าแหน่งครู  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  
 
 
    ลงชื่อ                           ผู้เห็นชอบโครงการ        ลงชื่อ                         ผู้เหน็ชอบโครงการ 
         (นายสุภักดิ์  วงค์แสง)                                         (นายประดิษฐ์  พันพิพัฒน์)                    
  ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแซรไปร 
 

       ลงชื่อ                          ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                (นายสมบัตร  สุขงาม)  
                                   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 

๑๔๖ 



 
 
ชื่อโครงการ                           โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง 
ลักษณะโครงการ                   โครงการต่อเนื่อง 
กลยุทธ์สถานศึกษา    กลยุทธ์ที่ ๒  สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
มาตรฐานการศึกษา          มาตรฐานที่  ๒(๒.๑,๒.๒)           
ผู้รับผิดชอบ                           นางฉวีวรรณ ศรีวิชา 
กลุ่มที่รับผิดชอบ     งานบริหารงานทั่วไป 
ระยะเวลาด าเนินการ              ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๓   - ๓๑  มีนาคม   ๒๕๖๔ 

๑. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒   และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  มาตรา 

๙ บัญญัติไว้ การจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลัก ดังนี้  (๖) การมีส่วนร่วมของบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน  องค์กรชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน  องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน ๆ   และด้วยข้อก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในกระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  มาตรฐานที่  ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตาม
วิสัยทัศน์  ปรัชญา  และจุดเน้นที่ก าหนด 

เนื่องจากปัจจุบันได้มีการปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นคน เก่ง ดี มีสุข ตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา  ตามแนวความคิดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management : SBM) 
ด้วยความเชื่อที่ว่า การตัดสินใจที่ดีที่สุด น่าจะเกิดจากการตัดสินใจของคณะบุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่อยู่ใกล้ชิด 
และมีส่วนเกี่ยวข้องกับนักเรียนมากที่สุด การบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา
เพ่ือเสริมสร้างเอกลักษณ์ศักดิ์ศรีและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นตามนัยของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช๒๕๕๐ เกี่ยวกับการกระจายอ านาจ 

จากผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑๓ จาก สมศ. ในรอบที่ ๒ พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับดี  ดังนั้น เพ่ือ
จัดให้มีการพัฒนาระบบบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  การบริหารโดยยึดโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเป็น
การบริหารตามความต้องการและจ าเป็นของสถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งจะมีอ านาจหน้าที่ร่วมคิด 
(Plan) ร่วมตัดสินใจ (Decision Making) ร่วมท า (Implementation) และร่วมประเมิน (Evaluation)โดยมุ่งหวัง
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลและประสิทธิภาพของสถานศึกษา   ซึ่งจะส่งผลต่อการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และงานอ่ืน ๆในโรงเรียนประสบผลส าเร็จ จะต้องมีการชี้แจงติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผู้ปกครองนักเรียนเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ ในขั้นตอนต่าง ๆ และเป็นการสร้างความตระหนักให้ผู้ปกครองได้มี
ส่วนในการดูแลบุตรของตนเองในด้านการเรียนรู้และด้านความประพฤติและการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
โรงเรียนในทุก ๆ ด้าน  โรงเรียนบ้านแซรไปรจึงได้จัดท าโครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง
ขึ้น  
๒. วัตถุประสงค์ 
    ๒.๑ ผลผลิต (output) 

๑) เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองรับทราบแนวนโยบายของโรงเรียน 
๒) เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองรับทราบความก้าวหน้าของโรงเรียน 
๓) เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองรับทราบแนวทางในการพัฒนาร่วมกัน 
๔) เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

๑๔๗ 



 
 
    ๒.๒ ผลลัพธ์ (outcome) 

๑) โรงเรียนประสบผลส าเร็จในด้านการบริหารการศึกษา 
๒) ชุมชนร่วมพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน 
๓) ชุมชน ท้องถิ่นมีส่วนร่วม 

 
 ๓. เป้าหมาย 
    ๓.๑  เชิงปริมาณ 
     - คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง  ชุมชนบ้านแซรไปร  
    ๓.๒  คุณภาพ 

๑)  คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองรับทราบแนวนโยบายของโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น 
๒)  คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองร่วมพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเพ่ิมมากข้ึน  

 
 ๔. งบประมาณ           
   งบประมาณจ านวน  ๕,๐๐๐    บาท 
 

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย 
ที ่ รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 

๑. น้ าดื่ม ๔,๐๐๐  
๒. เอกสารประชาสัมพันธ์ ๑,๐๐๐  
 
๕.ขั้นตอนการด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
๑.ประชุมปรึกษาหารือ เม.ย ๒๕๖๓ 
๒.เสนอโครงการอนุมัติ เม.ย ๒๕๖๓ 
๓.วางแผนด าเนินการ เม.ย ๒๕๖๓ 
๔.ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
    - ประชุมกรรมการสถานศึกษา 
    - ประชุมผู้ปกครอง 

พ.ค.๒๕๖๓- มี.ค.๒๕๖๔ 

๕.ประเมินผล/รายงานโครงการ มี.ค.๒๕๖๔ 
 
 
๖.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการวัด หมายเหตุ 
๑. การเข้าร่วมประชุม สังเกต แบบสังเกต 
๒. ความร่วมมือในการท ากิจกรรมโรงเรียน สังเกต แบบสังเกต 
 
 
 
 

๑๔๘ 



 
 
๗.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑) คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองรับทราบแนวนโยบายของโรงเรียน 
๒) คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองรับทราบความก้าวหน้าของโรงเรียน 
๓) คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองรับทราบปัญหาของโรงเรียนและหาแนวทางในการแก้ปัญหา

ร่วมกัน 
๔)  คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองร่วมพัฒนาการศึกษาโรงเรียน  
 

 
ลงชื่อ                        ผู้เสนอโครงการ 
     (นางฉวีวรรณ     ศรีวชิา) 
    ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

 
 
ลงชื่อ                           ผูเ้ห็นชอบโครงการ        ลงชือ่                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นายสุภักดิ์  วงค์แสง)                                      (นายประดิษฐ์  พันพิพัฒน์) 
ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแซรไปร 
 

       ลงชื่อ                          ผู้อนุมัติโครงการ 
                                              (นายสมบัตร  สุขงาม)                       
                                  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔๙ 



 
 
ชื่อโครงการ   ส่งเสริมประชาธิปไตยและระเบียบวินัยในโรงเรียน 
แผนงาน                              ด้านคุณภาพผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ            โครงการต่อเนื่อง    
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา          กลยุทธ์ข้อที ่๓  สพป.ศก.๓ ข้อที่ ๒ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ ๑ ข้อ ๑.๒ ,๓) 
ผู้รับผิดชอบ                     ว่าที่ ร.ต.หญิงอรทัย   บัวจันทร์, นางสาวอรทัย  ศรีมงคล 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  บริหารทั่วไป 
ระยะเวลาด าเนินการ            ๑ เมษายน ๒๕๖๓   -  ๓๑  มีนาคม   ๒๕๖๔ 
*********************************************************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 
  การส่งเสริมประชาธิปไตยเป็นเรื่องที่ควรปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็ก ฝึกให้รู้จักการเคารพสิทธิของผู้อ่ืน  มีระเบียบ
วินัย  มีความเคารพต่อกฎเกณฑ์และกฎหมาย การเคารพสิทธิส่วนบุคคลตามหลักประชาธิปไตยท าให้สังคมไม่เกิด
ความวุ่นวาย  ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างเสริมให้นักเรียนรู้จักประชาธิปไตย เคารพในสิทธิของตนเองและผู้อ่ืนจึงควรมี
โครงการนี้ขึ้นในโรงเรียนบ้านแซรไปร 
 ๒. วัตถุประสงค์ 
          ๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ในวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย   
๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
๒.๓ เพ่ือให้นักเรียนรู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัว มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
๒.๔ เพ่ือให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการรวมกลุ่มเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
๓. เปูาหมาย  
   ๓.๑ เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑นักเรียนมีความเข้าใจในวิถีประชาธิปไตย รู้จักรับผดิชอบต่อตนเองและครอบครัวคิดเป็น 
ร้อยละ  ๘๐ 

๓.๑.๒ นักเรียนมีความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยร้อยละ ๙๐  
๓.๑.๓ นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมร้อยละ ๙๐  

 ๓.๑.๔ รายงานผลการประเมินโครงการ  จ านวน ๒ เล่ม 
   ๓.๒ เชิงคุณภาพ  
 ๓.๒.๑ นักเรียนมีความเข้าใจในวิถีประชาธิปไตย รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัวมากข้ึน 

๓.๒.๒ นักเรียนมีความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยมากข้ึน 
๓.๒.๓ นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมากขึ้น 
๓.๒.๔ นักเรียนเห็นความส าคัญของการรวมกลุ่มเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากข้ึน 

๔.  ขั้นตอนการด าเนินงาน/งบประมาณ 
 

ที ่ รายการ/กิจกรรมส าคัญ 
งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

๑. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผน 
การปฏิบัติงาน 

- - - - เม.ย. ๒๕๖๓ ว่าท่ีร.ต.หญิงอรทัย บัวจันทร ์

๒. เสนอโครงการอนุมัต ิ - - - - พ.ค. ๒๕๖๓ ว่าท่ีร.ต.หญิงอรทัย บัวจันทร ์
๓. วางแผนด าเนินการ - - - - พ.ค. ๒๕๖๓ ว่าท่ีร.ต.หญิงอรทัย บัวจันทร ์

นางสาวอรทัย  ศรีมงคล 
๔. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

   -กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
- - ๒,๐๐๐ - มี.ค. ๒๕๖๔ ว่าท่ีร.ต.หญิงอรทัย บัวจันทร ์

นางสาวอรทัย  ศรีมงคล 

๑๕๐ 



 
 

ที ่ รายการ/กิจกรรมส าคัญ งบประมาณ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
(เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน) 
- กิจกรรมถุงผ้ารักษ์โลก 

๕ สรุป/รายงานผลโครงการ - - ๒๐๐๐ - มี.ค. ๒๕๖๔ ว่าท่ีร.ต.หญิงอรทัย บัวจันทร ์
นางสาวอรทัย  ศรีมงคล 

รวม   ๒,๒๐๐ -  ว่าที่ร.ต.หญิงอรทัย บัวจันทร ์
 
๕.งบประมาณจ านวน ๒,๒๐๐ บาท ( สองพันสองร้อยบาทถ้วน ) 
๖.การติดตามและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมอืที่ใช้ 
๖.๑ เชิงปรมิาณ 
     ๖.๑.๑ นักเรียนร้อยละ ๙๐ เข้าร่วมกิจกรรมการ

เลือกตั้งกรรมการนักเรียน 

 
ลงทะเบียน 

 
แบบลงทะเบียน 

๖.๒ เชิงคุณภาพ 
     ๖.๒.๑นักเรียนมีความเข้าใจในการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย 

สังเกต แบบสังเกต 

     ๖.๒.๒นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและ
เห็นความส าคัญของการรวมกลุม่เพื่อประโยชน์
ส่วนรวม 

สังเกต แบบสังเกต 

 
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๗.๑ นักเรียนมคีวามรูค้วามเข้าใจในวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย   

๗.๒ นักเรียนรู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัว มีความรับผดิชอบต่อส่วนรวม 
๗.๓ นักเรียนใช้หลักประชาธิปไตยในการด ารงชีวิต  
๗.๔ นักเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

 
 

ว่าท่ี ร.ต.หญิง                        ผู้เสนอโครงการ 
              (อรทัย  บัวจันทร์)   

                                                    ต าแหน่ง     ครู /ช านาญการ  
     ลงช่ือ      ผู้เห็นชอบโครงการ             ลงช่ือ                   เห็นชอบโครงการ 
             (นายสุภักดิ์  วงค์แสง)                                                (นายประดิษฐ์  พันพิพัฒน์)                       
ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ                                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแซรไปร 
                            
                                            ลงช่ือ                                   ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                    (นายสมบัตร  สุขงาม) 
                                           ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 

๑๕๑ 



 
 
ชื่อโครงการ    โครงการออมสินออมทรัพย ์
ลักษณะโครงการ             โครงการต่อเนื่อง 
กลยุทธ์สถานศึกษา          กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานการศึกษา         มาตรฐานที่ ๒,๓ 
ผู้รับผิดชอบ                 นางสาววริศรา วิริยะบัณฑิต   
กลุ่มที่รับผิดชอบ            งานบริหารทั่วไป 
ระยะเวลาด าเนินการ        ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๓   - ๓๑  มีนาคม   ๒๕๖๔ 
************************************************************************************************ 
๑.หลักการและเหตุผล 
            ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ 
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน และระดับประเทศ   การส่งเสริมให้นักเรียนออมทรัพย์โดยมีการสะสมทรัพย์เป็น
ประจ าเพ่ือจะได้มีเงินไว้ใช้จ่ายในยามจ าเป็น ฝึกฝนตนเองให้มีลักษณะนิสัยประหยัดอดออม รู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของของ
ตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่าไม่ใช้จ่ายฟุุมเฟือย เห็นคุณค่าและความส าคัญของการออมทรัพย์เพื่อจะได้ไม่เดือดร้อน
ในยามจ าเป็น 
  เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีทักษะชีวิต สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๓   บูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน
บ้านแซรไปรจึงได้จัดโครงการออมสินออมทรัพย์ขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค์  
     ๒.๑ ผลผลิต (output) 
 ๑) เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและความส าคัญของการออมทรัพย์ 
           ๒) เพ่ือฝึกนิสัยให้นักเรียนเป็นคนรู้จักวางแผนในการประหยัดอดออม 
           ๓) เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการวางแผน ล าดับความส าคัญ ความจ าเป็นของการใช้จ่าย 
     ๒.๒ ผลลัพธ์ (outcome) 
  ๑) เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะในการด ารงชีวิตโดยการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๒) เพ่ือปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการประหยัดและเก็บออมอย่างต่อเนื่อง 
 
๓. เป้าหมาย 
     ๓.๑ เชิงปริมาณ 
          ๑) นักเรียนชั้นอนุบาล ๑- ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน  ๒๖๙  คน  
          ๒) นักเรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปมีการออมทรัพย์ 
     ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
          ๑) นักเรียนเกิดคณุลักษณะในการด ารงชีวิตโดยการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
          ๒) นักเรียนรู้จักการประหยัดและเก็บออมอย่างต่อเนื่อง 
๔. งบประมาณ                   
งบประมาณ  ๑,๕๐๐   บาท 
  
 
 

๑๕๒ 



 
 
บัญชีรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
รายการ งบประมาณ 
 ๑.ด าเนินการจัดท าสมุดบัญชีเงินฝาก ๑,๐๐๐  บาท 
 ๒.เอกสารอ่ืนๆ  ๕๐๐    บาท 

๕. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
๑.ประชุมปรึกษาหารือ เม.ย. ๒๕๖๓ 
๒.เสนอโครงการอนุมัติ พ.ค.  ๒๕๖๓ 
๓.วางแผนด าเนินการ 
   -  ตั้งคณะกรรมการการด าเนินงาน 

มิ.ย.  ๒๕๖๓ 

๔.ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ก.ค. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป   
๕.ประเมินผล/รายงานโครงการ มี.ค.๒๕๖๔ 

 
๖.การติดตามและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน  
๑. นักเรียนเกิดคุณลักษณะในการด ารงชีวิตโดยการยึด
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

-  สอบถาม 
 

 แบบสอบถาม  

๒. นักเรียนรู้จักการประหยัดและเก็บออมอย่าง
ต่อเนื่อง 

 - ส ารวจตามบัญชีเงินฝาก   แบบส ารวจ  

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑) นักเรียนเกิดคุณลักษณะในการด ารงชีวิตโดยการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒) นักเรียนรู้จักการประหยัดและเก็บออมอย่างต่อเนื่อง   
 
                                       ลงชื่อ                                   ผู้เสนอโครงการ 

    (นางสาววริศรา วิริยะบัณฑิต)   
                                                     ต าแหน่ง ครู 
 
ลงชื่อ                           ผูเ้ห็นชอบโครงการ        ลงชือ่                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นายสุภักดิ์   วงค์แสง)                                  (นายประดิษฐ์  พันพิพัฒน์)          
ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแซรไปร 
 

       ลงชื่อ                            ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                (นายสมบัตร  สุขงาม)  
                                   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

๑๕๓ 



 
 
ชื่อโครงการ    โครงการวันอ าลาสถาบันและปัจฉิมนิเทศ 
ลักษณะโครงการ                  โครงการต่อเนื่อง 
กลยุทธ์สถานศึกษา           กลยุทธ์ที่  ๒  สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    
มาตรฐานสถานศึกษา    มาตรฐานที่ ๑ ๑.๑(๖), ๑.๒(๑,๒,๓) 
ผู้รับผิดชอบ                          นางสาวอรทัย   ศรีมงคล  
กลุ่มที่รับผิดชอบ    งานบริหารงานทั่วไป 
ระยะเวลาด าเนินการ             ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๓   - ๓๑  มีนาคม   ๒๕๖๔ 

๑.หลักการและเหตุผล   
           โรงเรียนบ้านแซรไปรเป็นโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ทุกปีจะมีนักเรียนส าเร็จการศึกษา  
เมื่อนักเรียนส าเร็จการศึกษาโรงเรียนได้จัดงานวันอ าลาสถาบันและปัจฉิมนิเทศให้นักเรียน  เป็นประเพณีของ
โรงเรียนที่ปฏิบัติมาทุกปีส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา โรงเรียนได้จัดกิจกรรมอ าลาสถานศึกษาท่ีจัดขึ้นเพ่ือแสดงความ
ยินดีกับนักเรียนทีส่ าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและเป็นขวัญก าลังใจแก่นักเรียนในการพัฒนาตนเองต่อไป 
การปัจฉิมนิเทศเป็นการให้ค าแนะน า แนะแนวให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับที่ทุกคนต้องเรียนตามกฎหมายบังคับแนะน า
การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ  และออกไปสู่สังคมใหม่ด้วยความมั่นใจ 
    เพ่ือให้นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาปี ๒๕๖๓  เกิดความรักความผูกพันและเกิดความภูมิใจ
ที่มีต่อสถาบันของตนเองรวมทั้งคณะครูและเพ่ือน ๆเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างครูและลูกศิษย์ โรงเรียนบ้านแซรไปรจึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
๒.วัตถุประสงค์   
    ๒.๑ ผลผลิต (output) 

๑)  เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง  มีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
๒)  เพื่อให้ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติตนและมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณเป็นลูกที่ดีและนักเรียนที่ดี 

    ๒.๒ ผลลัพธ์ (outcome) 
     ๑) เพ่ือสร้างความผูกพันระหว่างครูและนักเรียนกับสถาบันให้มากยิ่งขึ้น 
 ๒)  เพื่อให้นักเรียนมีความศรัทธาและเกิดความภาคภูมิใจในสถานบันการศึกษา 
 ๓.เป้าหมาย    
    ๓.๑  เชิงปริมาณ  
  - ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๖ จ านวน ๓๕ คน 
     ๓.๒  เชิงคุณภาพ  
 ๑) นักเรียนร้อยละ ๘๐  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความภาคภูมิใจในความส าเร็จ  

๒) นักเรียนร้อยละ  ๘๐  มีความศรัทธาและเกิดความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

๑๕๔ 



 
 
๔.งบประมาณ   งบประมาณ    ๕,๐๐๐   บาท 

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย 
ที ่ รายการ จ านวน  (หน่วย ) หมายเหตุ 
๑. ค่าพานบายศรี/พ่อพราหมณ์ ๒,๐๐๐  
๒. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ๒,๐๐๐  
๓. ค่าจัดท าปูายและอ่ืนๆ ๑,๐๐๐  

 
๕.ขั้นตอนการด าเนินการ 
ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
๑.ประชุมปรึกษาหารือ เม.ย ๒๕๖๓ 
๒.เสนอโครงการอนุมัติ เม.ย ๒๕๖๓ 
๓.วางแผนด าเนินการ เม.ย ๒๕๖๓ 
๔.ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ๑๖  พ.ค.๒๕๖๓ - ๓๑  มี.ค.๒๕๖๔ 
๕.ประเมินผล/รายงานโครงการ มี.ค.๒๕๖๔ 

 
๖.การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัด  เครื่องมือที่ใช้  
๑.ร้อยละของนักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความภาคภูมิใจในความส าเร็จ  
๒.ร้อยละของนักเรียนมีความศรัทธาและเกิดความภาคภูมิใจในสถานบัน  

การ
สอบถาม 
การสังเกต 

แบบสอบถาม 
แบบสังเกต 

 
๗.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑. นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความภาคภูมิใจในความส าเร็จ  
 ๒. นักเรียนมีความศรัทธาและเกิดความภาคภูมิใจในสถานบันการศึกษา 

           
    ลงชื่อ                               ผู้เสนอโครงการ 

                                            (นางสาวอรทัย  ศรีมงคล) 
                                               ต าแหน่ง คร ู 
  
ลงชื่อ                           ผูเ้ห็นชอบโครงการ        ลงชือ่                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นายสุภักดิ์  วงค์แสง)                                     (นายประดิษฐ์  พันพิพัฒน์) 
ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแซรไปร 
 

   ลงชื่อ                          ผู้อนุมัติโครงการ 
                                              (นายสมบัตร  สุขงาม)                       
                                  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 

  

๑๕๕ 



 
 
โครงการ       พัฒนาระบบการบริหารงานธุรการ 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ       มาตรฐานที่ ๓     การจัดการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์  สพฐ.           ข้อที่ ๒ สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ๒ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ            นางสาววริศรา วิริยะบณัฑิต,นางสาวทิชากร  บัวกอ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ            ๑  เมษายน  ๒๕๖๓  ถึง  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
  งานธุรการ เป็นงานที่ส าคัญและจ าเป็นงานหนึ่งในสถานศึกษา ซึ่งมีหน้าที่หลักในการรวบรวมข้อมูล  
ระเบียบและแนวปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ การปฏิบัติงานด้านสารบรรณ  
การลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือ  การโต้ตอบหนังสือราชการ และหนังสือที่มาถึงสถานศึกษาจากองค์กร หน่วยงาน
ต่างๆ  รวมถึงการจัดเก็บและท าลายหนังสือ นอกจากนี้ยังเป็นงานให้การบริการ  ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  
การอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการด าเนินงานของสถานศึกษา ให้ด าเนินไปด้วยความสะดวกราบรื่นรวดเร็ว มี
ความคล่องตัวในการบริหารงาน และการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ของงานเป็นหลักโดยเน้นความโปร่งใส  ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้  การดูแลระเบียบแบบแผนของทางราชการ
ให้เป็นตัวช่วยส่งเสริม และอ านวยความสะดวกในการท างานให้กลุ่มงานต่าง ๆ  ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษาท่ีวางไว้ และจะต้องเป็นผู้คอยช่วยเหลือ แนะน าให้กับกลุ่มงานต่าง ๆ สามารถประยุกต์ระเบียบและแนว
ปฏิบัติที่ทางราชการก าหนดเข้ากับงานของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  ดังนั้นจึงจ าเป็นที่โรงเรียนจะต้องมี
การบริหารจัดการ และพัฒนาระบบงานธุรการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบ
แบบแผน 

๒. วัตถุประสงค์ 
  ๑.  เพ่ือวางแผน ออกแบบระบบงานธุรการ  ลดขั้นตอนการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพ โดยน าเทคโนโลยี
มาใช้ในการด าเนินงาน เพ่ือความสะดวก  รวดเร็ว 
  ๒.  เพ่ือให้การด าเนินงานธุรการเป็นไปอย่างมีระบบ  โดยยึดความถูกต้อง รวดเร็ว  ถูกต้องตามระเบียบ
ของทางราชการ 
  ๓.  จัดหาวสัดุ  ครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานธุรการให้มีคุณภาพ มาตรฐานสากล 
 
๓. เป้าหมาย 
      ๓.๑  ด้านปริมาณ   
                 นักเรียน  ผู้ปกครอง  บุคลากรภายในโรงเรียน ปฏิบัติงานและใช้บริการได้ดีอย่างน้อย ๘๐ % 
      ๓.๒  ด้านคุณภาพ   
                 บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพส่งผลถึงนักเรียนทุกคน 
 
 
 
 

๑๕๖ 



 
 
๔. ระยะเวลาด าเนินการ  
วันเริ่มต้นโครงการ    วันที่     ๑ เมษายน ๒๕๖๓ 
วันที่สิ้นสุดโครงการ  วันที่   ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๔ 
 
๕. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมและขั้นตอน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมบุคลากรกลุ่มบริหารทั่วไป
เพ่ือพิจารณาแผนงานปรับปรุง
พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 ๑ เมษายน๒๕๖๓  
 
นางสาววริศรา วิริยะ
บัณฑิต 
 
นางสาวทิชากร  บัวกอ 

๑. ก าหนดแผน/โครงการที่จะปฏิบัติ
และด าเนินการ 
๒. ดูแล ประสานกับบุคลากร 
นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน 
๓. จัดท า จัดเก็บ รวบรวมงาน
ประเภทต่าง ๆ 

๘,๐๐๐  ๑เมษายน๒๕๖๓ 
ถึง มีนาคม๒๕๖๔ 

๓. ประเมินผล  มีนาคม ๒๕๖๔ 
 
๖. ค่าใช้จ่าย 
 ใช้งบประมาณท้ังสิ้น ๑,๐๐๐ บาท จ าแนกตามรายการค่าใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี้ 

กิจกรรม 
แหล่งเงินงบประมาณ/จ านวนเงิน 

เงิน
อุดหนุน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

สมค เงิน 
ระดม 

อ่ืนๆ รวม หมายเหตุ 

๑.  งานจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์
ส าหรับ 
     การปฏิบัติงานของส านักงาน 
และงานระบบธุรการของส านักงาน 

๘,๐๐๐ - - - - ๘,๐๐๐  

๗.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 งานส านักงานธุรการประจ าส านักกลุ่มงาน        กลุ่มบริหารทั่วไป   
๘. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 - 
๙. สถานที่ด าเนินงาน  
  โรงเรียนบ้านแซรไปร 
๑๐. การติดตามและประเมินผล 
 ๑)  สังเกตจากประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการประเมินผลโครงการ 
 ๒)  จากการประเมินโครงการ 
 
 
 
 

๑๕๗ 



 
 
๑๑.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. บุคลากรโรงเรียนบ้านแซรไปรได้ใช้ประโยชน์มากขึ้น 
๒. มีการบริหารจัดการและจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้บุคลากรท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๓. มีการจัดเก็บข้อมูลของส านักงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
๔. นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน ร้อยละ ๘๕ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ      

 
    ลงชื่อ                               ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาววริศรา วิริยะบัณฑิต) 
                                                      ต าแหน่ง ครู  
  
ลงชื่อ                           ผูเ้ห็นชอบโครงการ        ลงชือ่                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นายสุภักดิ์  วงค์แสง)                                     (นายประดิษฐ์  พันพิพัฒน์) 
ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแซรไปร 
 

       ลงชื่อ                             ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                (นายสมบัตร  สุขงาม)                         
                                    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

๑๕๘ 



 
 
ชื่อโครงการ   โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.  ที่  ๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
สนองมาตรฐาน    มาตรฐานที่ ๑ (๑.๑(๒,๓,๖)),(๑.๒),๓(๓.๑) 
แผนงาน   การบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวอรทัย  ศรีมงคล   
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  ( พฤษภาคม  ๒๕๖๓ – มีนาคม  ๒๕๖๔) 

-------------------------------------------------------------------------------- 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึ กษาธิ กา ร  โ ดยส านั ก ง านคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พ้ืนฐาน  ได้ พิ จ ารณาถึ ง                    
ความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ ในเรื่องการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นเครื่องมือในการก าหนดความสงบ
สุขของสังคมไทย อันเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสารต่างๆ แพร่หลาย
อย่างรวดเร็วท าให้แนวคิด วิถีชีวิต ค่านิยมของบุคคลในสังคมเกิดความเปลี่ยนแปลง เบี่ยงเบนไปจากหลักศีลธรรม 
จริยธรรมที่ดีงามตามหลักธรรมของพุทธศาสนา กลับชื่นชมวัฒนธรรมตะวันตก ที่เน้นการบริโภควัตถุต่างๆ จนเกิด
ความสับสน ระบบสังคมที่เคยดีงามของไทยได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  โดยเฉพาะการพัฒนาทางด้าน
จิตใจจึงท าให้เกิดปัญหาความย่อหย่อนของคุณธรรมจริยธรรม มีการประพฤติปฏิบัติที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว
มากกว่าประโยชน์ส่วนรวม โรงเรียนคุณธรรมเป็นหนึ่งในตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPI) ในการ
ประกันและการประเมินคุณภาพภายใน (Internal Quality Audit : IQA) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา             
                

๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  ผลผลิต  (Outcomes) 

๒.๑.๑ เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
๒.๑.๒ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ผู้เรียนให้มีคุณธรรม 

จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
       ๒.๒ ผลลัพธ์ (Outcomes)  

๒.๒.๑ ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
๒.๒.๒ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑.๑ นักเรียนโรงเรียนบ้านแซรไปร   ร้อยละ ๙๐  
  ๓.๑.๒ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา   ร้อยละ ๑๐๐ 
 
   
 
 
 
 
 
 

๑๕๙ 



 
 
๔. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. 
 
 
 

ขั้นการวางแผน (Plan : P) 
๑.๑ ประชุมครูเพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ/
กิจกรรม 
๑.๒ จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขอเสนอขอความเห็นชอบ
และอนุมัติ 

 
พฤษภาคม๒๕๖๓ 

 
พฤษภาคม๒๕๖๓ 

 

 
นายประดิษฐ์   
พันพิพัฒน์ 
น.ส.อรทัย 
ศรีมงคล 

๒. ขั้นการด าเนินการ (Do : D) 
ด าเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
๒.๑ กิจกรรมโรงเรียนสุจริต (๕๐๐บาท) 
๒.๒ กิจกรรมโรงเรียนรักษาศีล๕ (๑,๐๐๐บาท) 
๒.๓ กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม (๕๐๐บาท) 
๒.๔ กิจกรรมใกล้วัดใกล้พระท าบุญตักบาตร (๕๐๐บาท) 

 
 

พฤษภาคม๒๕๖๓ 
- 

มีนาคม ๒๕๖๔ 

 
 

น.ส.อรทัย 
ศรีมงคล 

๓. ขั้นการติดตามประเมินผล (Check : C) 
๓.๑ ประเมินผลจากโครงการ/กิจกรรม    
๓.๒ ประชุมคณะครูเพื่อประเมิน/สรุปผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๓.๓ รายงานผลการด าเนินงานต่อต้นสังกัดและสาธารณชน 

 
พฤษภาคม๒๕๖๓ 

- 
มีนาคม ๒๕๖๔
เมษายน ๒๕๖๔ 

 
น.ส.อรทัย 
ศรีมงคล 

 

๕. งบประมาณที่ใช้ 
 ๕.๑ เงินงบประมาณ          ๓,๐๐๐  บาท      
 ๕.๒ เงินนอกงบประมาณ             -  บาท 
  รวมงบประมาณท้ังสิ้น         ๓,๐๐๐  บาท 
๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต  (Outputs) 
๑.ร้อยละของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึง
ประสงค์ 
๒.ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

 
๙๐ 

 
๑๐๐ 

 
 

 

 
ประเมิน 

 
ประเมิน 

 
แบบประเมิน 

 
แบบประเมิน 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
๑.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
๒.ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

 
๙๐ 

 
๑๐๐ 

 

 
ประเมิน 

 
ประเมิน 

 
แบบประเมิน 

 
แบบประเมิน 

๑๖๐ 



 
 
๗.  ผลกระทบต่อชุมชนและสังคม 

๗.๑ นักเรียนโรงเรียนบ้านแซรไปร    มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมอันพึงประสงค์   
๗.๒ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแซรไปร มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์และบุคคลทั่วไป 
๗.๓ ชุมชนบ้านแซรไปรมีความพึงพอใจในการที่เป็นบุคลกรที่มีคุณค่าและปลูกฝังสิ่งที่ดีแก่นักเรียน 

 
 

ลงชื่อ                               ผู้เสนอโครงการ 
    (นางสาวอรทัย  ศรีมงคล) 

                                                 ต าแหน่ง คร ูคศ.๑ 
 
  
ลงชื่อ                           ผูเ้ห็นชอบโครงการ        ลงชือ่                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายสุภักดิ์  วงค์แสง)                                       (นายประดิษฐ์  พันพิพัฒน์)                      
ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ             ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแซรไปร 
 
 

       ลงชื่อ                             ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                   (นายสมบัตร  สขุงาม)   
                                     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

๑๖๑ 



 
 
ชื่อโครงการ           โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ICT 
แผนงานงบประมาณ  เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง   
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา    กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ ๑ , ๒ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวชุลีพร   นีระมนต์  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  งานบริหารทั่วไป 
ระยะเวลาด าเนินงาน  ๑  เมษายน  ๒๕๖๓   - ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๔ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
              หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรการศึกษาของประเทศ   มี

จุดประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสามารถในการแข่งขัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สามารถด ารงชีวิตอยู่กับผู้อื่นอย่างมีความสุข บนพ้ืนฐานของ
ความเป็นไทยและความเป็นสากล รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อตามความถนัด ความ
สนใจ และความสามารถของแต่ละบุคคล 
             การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียนจึงเป็นหน้าที่ของสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เป็นแหล่งเสริมสร้างจินตนาการและ
ความคิดริเริ่มเป็นแหล่งศึกษาตามอัธยาศัย นอกจากนี้แหล่งเรียนรู้ยังเป็นแหล่งปลูกฝังค่านิยมรักการอ่านและ
แหล่งศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นแหล่งสร้างความคิดเกิดอาชีพใหม่สู่ความเป็นสากล เป็นแหล่ง
เสริมประสบการณ์ตรงและมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีทักษะในการ
ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า  ประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างสรรค์งาน  ตลอดจนมีคุณธรรมและค่านิยมในการ
ใช้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ โรงเรียนได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาในด้านนี้เป็นอย่างยิ่ง  ได้ระดมทรัพยากร
จากหลายๆ ฝุายเพ่ือให้สามารถจัดบริการการศึกษาแก่นักเรียน จนสามารถมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อม
เครื่องคอมพิวเตอร์    เพ่ือใช้จัดการเรียนการสอน แต่สภาพของห้องปฏิบัติการยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ไม่สมบูรณ์ 
จึงจ าเป็นต้อง  มีการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการให้เป็นห้องแห่งการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อ
การเรียนคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถพัฒนาผู้เรียน
ให้บรรลุจุดประสงค์ของการจัดการศึกษาของชาติต่อไป 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑.  เพ่ือพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เดิมที่ใช้งานให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
๒.๒  เพ่ือปรับปรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องแทนการจัดหาใหม่ 
๒.๓.  เพ่ือจัดหาอุปกรณ์เพ่ิมเติมให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนและภาระงานภายในโรงเรียน 
๒.๔. เพื่อพัฒนาปรังปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  

๓. เป้าหมาย    
๓.๑  เชิงปริมาณ 

            ๑. โรงเรียนบ้านแซรไปรมีแหล่งเรียนรู้ ICT ที่เอ้ือต่อการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
                        ร้อยละ ๑๐๐ 

๒. หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านแซรไปรมีคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้มากกว่า 
                         ร้อยละ ๙๐  
 

๑๖๒ 



 
 
๓.๒ เชิงคุณภาพ  

            ๑. โรงเรียนบ้านแซรไปรมีวัสดุอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนและ                 
การพัฒนาหน่วยงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

           ๒.  ผู้เรียนมีความรู้และสามารถใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐานได้  
  ๓.  ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมส่งเสริมให้เรียนรู้ได้ดีขึ้น 

๔.  ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 ๔.๑  เขียนโครงการ 
 ๔.๒  เสนอโครงการต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 ๔.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๔.๔  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือขอความเห็นชอบ 
 ๔.๕  ก าหนดปฏิทินในการปฏิบัติงาน 
 ๔.๖  ด าเนินการตามโครงการ 
 ๔.๗  ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 
    ๔.๘  สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
วิธีการด าเนินงาน 

วิธีด าเนินงาน 

 

 
๕.  งบประมาณ   ๗,๙๑๐  บาท 
 
                                            รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
ล าดับ   รายการ  จ านวนเงิน  

๑ ค่าซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- เครื่องส ารองไฟ , พาวเวอร์ซัพพลาย , ชุดแปูนพิมพ์ ,  ชุดหูฟัง 

 
๗,๙๑๐ 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น         ๗,๙๑๐              
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
๑. ประชุมปรึกษาหารือ เมษายน  ๒๕๖๓ 
๒  .เสนอโครงการอนุมัติ เมษายน ๒๕๖๓ 
๓. วางแผนด าเนินการ  เมษายน  ๒๕๖๓ 
๔. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
       - ตรวจสอบอุปกรณ์ 
       - ด าเนินการซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

  พฤษภาคม  ๒๕๖๓    
-  มีนาคม   ๒๕๖๔ 

๕. ประเมินผลและสรุปรายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม  ๒๕๖๔ 

๑๖๓ 



 
 
๖. การติดตามและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้วัด 
๑) อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ใช้งานได้ 
๒) นักเรียนทีส่ามารถใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐานได้  
๓) ผู้เรียนที่แสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

การสอบถาม 
การสังเกต 
การสัมภาษณ์ 

แบบสอบถาม 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบบันทึก
ต่างๆ 

๗.    ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๗.๑.  คอมพิวเตอร์ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
๗.๒.  คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องแทนการจัดหาใหม่ 
๗.๓.  มีอุปกรณ์เพ่ิมเติมให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนและภาระงานภายในโรงเรียน 
๗.๔.  มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้เพิ่มเติม 
 

 
           ลงชื่อ)                               ผู้เสนอโครงการ 

( นางสาวชุลีพร   นีระมนต์ ) 
ครู  ค.ศ.๑ 

 
 

  (ลงชื่อ)                          ผู้เห็นชอบโครงการ             (ลงชื่อ)                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นายสุภักดิ์   วงคแ์สง)                                     (นายประดิษฐ์  พันพิพัฒน์)                       
            หวัหน้างานบริหารทั่วไป                                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแซรไปร    
 
 
                                         (ลงชื่อ)                         ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                (นายสมบัตร  สุขงาม) 
                                          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๖๔ 



 
 
โครงการ                      การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่  
                                          ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙   
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่ 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ ๑ (๑.๑,๑.๒),๓(๓.๑,๓.๒,๓.๓) 
ผู้รับผิดชอบ                            นางสาวชุลีพร   นีระมนต์และคณะครู 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ                  งานบริหารทั่วไป 
ระยะเวลาด าเนินการ                 ๑ เมษายน ๒๕๖๓   - ๓๑  มีนาคม   ๒๕๖๔ 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้เป็นมนุษย์ที่มีความ
สมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นต่อ
การศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า  
ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  
 ด้วยเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID ๑๙) สถานศึกษาจึงไม่
สามารถเปิดท าการเรียนการสอนได้ตามปกติ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดเลื่อนเปิดภาคเรียนออกไป ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบในหลายด้าน ทั้งต่อตัวเด็ก ผู้ปกครอง ไปจนถึงครูและโรงเรียน จึงจ าเป็นต้องวางแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนภายใต้สถานการณ์วิกฤตโควิด-๑๙ ในทุกระดับชั้นและทุกประเภท จึงได้ก าหนดให้มีการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ โดยให้นักเรียนได้เรียนอยู่ที่บ้าน เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ดังนั้นโรงเรียนบ้านแซรไปรจึง
ได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือสนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตามเปูาหมายของหลักสูตรและสนอง
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป 
 
 ๒.  วัตถุประสงค์ 
   ๑.  นักเรียนได้มีการเรียนออนไลน์ผ่านช่องทางการสื่อสาร 
  ๒.  นักเรียนได้ท าแบบฝึก  ใบงานเพ่ือเรียนรู้และพัฒนาตนเองในการเรียนการสอนออนไลน์ 
   
๓.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
  ๑.  ร้อยละ ๖๐  นักเรียนได้มีการเรียนออนไลน์ผ่านช่องทางการสื่อสาร 
  ๒.  ร้อยละ  ๘๐  นักเรียนได้ท าแบบฝึกใบงานในการเรียนการสอนออนไลน์ 

ด้านคุณภาพ 
  ๑.  นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองด้วยการเรียนการสอนออนไลน์ 
  ๒.  นักเรียนมีการพัฒนาตนเองตามตัวชี้วัดของหลักสูตร 
  
 
 
 
 
 

๑๖๕ 



 
 
๔.  กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 

กิจกรรมหลัก 
ค่าใช้จ่าย 

ระยะเวลา 
ผู้ 

รับผิดชอบ 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

๑.การเตรียมการและวางแผนด าเนินการ (P)      
 
 พ.ค. ๖๓ 

 
คณะครู 
ทุกคน 

   ๑.๑ ประชุมปฏิบัติการวางแผน / ก าหนด
ปฏิทิน 
   ๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
   ๑.๓ ประชุมครูเพ่ือสร้างความเข้าใจ 
๒.  การด าเนินการ  (D)ตามกิจกรรม 
     ๒.๑  คณะครูออกส ารวจความพร้อม 
ของนักเรียนในการเรียนออนไลน์ 
      ๒.๒ คณะครูท าแบบฝึก/ใบงานให้นักเรียน 
เพ่ือใช้ประกอบการเรียนออนไลน์ 
      ๒.๓ คณะครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อ
สอบถามปัญหาในการเรียนออนไลน์ อย่างน้อย
สัปดาห์ล่ะ ๒ ครั้ง 

๔๓,๒๐๐  ๓๖,๘๐๐ ๘๐,๐๐๐  พ.ค.๖๓ -  
มี.ค.๖๔ 

คณะครู 
ทุกคน 

๓.  ตรวจสอบประเมินผล  (C)      
พ.ค.๖๓ 

คณะครู 
ทุกคน    ๓.๑ วางกรอบการประเมิน 

   ๓.๒ จัดหา/จัดท าเครื่องมือ 
    ๓.๓  นิเทศ ติดตาม  เก็บข้อมูลและสรุปผล 
๔. รายงานผลเพื่อการปรับปรุงพัฒนา (A)      พ.ค.๖๓ -  

มี.ค.๖๔ 
คณะครู 
ทุกคน 

๔. สรุป / รายงานผลการด าเนินงานตาม
กิจกรรม 

    
มี.ค.๖๔ 

น.ส.ชลุีพร   
นีระมนต์ 

รวม ๘๐,๐๐๐ บาท   
๕.  งบประมาณที่ใช้ 
  เงินงบประมาณ  ๘๐,๐๐๐ บาท  (แปดหมื่นบาทถ้วน) 
 
๖.  การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๖.๑ เชิงปริมาณ 
๑.  ร้อยละ ๖๐  นักเรียนได้มีการเรียนออนไลน์ผ่านช่องทางการสื่อสาร 
๒.  ร้อยละ  ๘๐  นักเรียนได้ท าแบบฝึกใบงานในการเรียนการสอนออนไลน์ 

 
การส ารวจ 
การประเมิน 

 
แบบส ารวจ 

แบบฝึก/ใบงาน 

๖.๒ เชิงคุณภาพ 
๑.  นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองด้วยการเรียนการสอนออนไลน์ 

 
การส ารวจ 

 
แบบส ารวจ 

๑๖๖ 



 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๒.  นักเรียนมีการพัฒนาตนเองตามตัวชี้วัดของหลักสูตร การประเมิน แบบฝึก/ใบงาน 

 
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๗.๑  นักเรียนได้มีการเรียนออนไลน์ผ่านช่องทางการสื่อสาร 
  ๗.๒.  นักเรียนได้ท าแบบฝึก  ใบงานเพ่ือเรียนรู้และพัฒนาตนเองในการเรียนการสอนออนไลน์  

                 

 

                     
 
             ลงชื่อ  …………………………..  ผู้เสนอโครงการ 
     (นางสาวชุลีพร   นีระมนต์) 
              ต าแหน่ง ครู  คศ.๑ 
 
     ลงชื่อ.................................ผู้เห็นชอบโครงการ          ลงชื่อ .................................  ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางสาวจุฑามาศ  ปรารถนา)                                   ( นายประดิษฐ์  พันพิพัฒน์ )                              
        ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแซรไปร 
 
                                        ลงชื่อ ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                   (นายสมบัตร  สขุงาม) 
                                    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 

๑๖๗ 



 
 

งบเงินอุดหนุน 
(สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 

๕๐๗,๖๐๐ บาท 
 

….................บาท 

ค่าหนังสือเรียน 
๑๐๔,๖๔๑บาท 

ค่าเครือ่งแบบ 
๙๔,๗๔๐ บาท 

ค่าจัดการเรียนการสอน 
๕๐๗,๖๐๐บาท 

ค่าอุปกรณ์การเรียน 
๙๔,๕๑๐บาท 

ค่าจัดกิจกรรม 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

๑๓๒,๙๑๐ บาท 

เงิน  Top up 
…........-.........บาท 

งบประจ า ๓๐%                       
(ค่าสาธารณูปโภค,ค่าปรับปรุง

ซ่อมแซม,ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่า
ยานพาหนะ) 

๑๕๒,๒๘๐ บาท 
(ปฐมวัย ๓๓,๑๕๐.-/ 
ประถม๑๑๙,๑๓๐.-) 

งบพัฒนา (๖๐%) 
๓๐๔,๕๖๐ บาท 

(ปฐมวัย ๖๖,๓๐๐.-/ 
ประถม๒๓๘,๖๖๐.-) 

 

งบส ารอง ๑๐% (ปรับปรุง
ซ่อมแซมกรณีฉุกเฉิน,

ด าเนินการตามนโยบาย) 
๕๐,๗๖๐ บาท 

(ปฐมวัย ๑๑,๐๕๐.-/ 
ประถม ๓๙,๗๑๐.-) 

 

วิชาการ                    
(โครงการมฐ...) 
๑๖๗,๕๖๘ บาท 

งานงบประมาณ 
(โครงการมฐ...) 
๑๕,๒๒๘ บาท 

งานบริหารงานบุคคล 
(โครงการมฐ...) 
๖๐,๙๑๒ บาท 

งานบริหารงานทัว่ไป 
(โครงการมฐ...) 
๖๐,๙๑๒ บาท 

เงินนอกงบประมาณ 
(จากส่วนราชการอื่น,เงินบริจาค) 

……………… บาท 
….................บาท 

๑๕๒,๒๘๐บาท /…๒....โครงการ 

ประถม  
๑๓๔,๔๑๘บาท / 
     ๘โครงการ 

๑๕,๒๒๘บาท /    
 ๔ โครงการ 

๖๐,๙๑๒บาท /   
๔ โครงการ 

๖๐,๙๑๒บาท / 
๑๗ โครงการ 

๕๐,๗๖๐บาท /…๒.โครงการ 

     แผนภูมิที่ ๒ สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

เงินปัจจัยพื้นฐาน 
๘๔,๐๐๐ บาท 

 ๑๖๘ 



 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 ที ่ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ มาตรฐานที่ งาน ๔ ด้าน ผู้รับผิดชอบ 
 กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   

๑ โครงการส่งเสริมคุณภาพและศักยภาพผู้เรียน แข่งขันทักษะวิชาการ ๕,๐๐๐ มฐ.ที่ ๑,๓ วิชาการ น.ส.จุฑามาศ ปรารถนา 

๒ โครงการการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
 
 

วันภาษาไทยแห่งชาติ,วันสุนทรภู่ ๕,๐๐๐ มฐ.ที่ ๑,๓ วิชาการ น.ส.จุฑามาศ ปรารถนา 

สัปดาห์อาเซียน ๕,๐๐๐ มฐ.ที่ ๑,๓ วิชาการ ว่าท่ี ร.ต.หญิงอรทัย  บัวจันทร ์

วันคริสต์มาส ๕,๐๐๐ มฐ.ที่ ๑,๓ วิชาการ นางณัฐรดา  สนิท/ 
น.ส.วริศรา  วิริยะบณัฑติ 

วันวิทยาศาสตร์ ๕,๐๐๐ มฐ.ที่ ๑,๓ วิชาการ น.ส.ฐิตาภา  ราชพิมาย 

ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
โรงเรียน 

๕,๐๐๐ มฐ.ที่ ๑,๓ วิชาการ น.ส.จุฑามาศ ปรารถนา 

๓ โครงการจดัหาสื่อวัสดเุพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน จัดหา/ผลิตสื่อเพ่ือการเรียนการสอน ๕๐,๐๐๐ มฐ.ที่ ๑,๓ วิชาการ น.ส.ฐิตาภา  ราชพิมาย 

๔ โครงการกิจกรรมวันส าคัญ     ๑๑,๗๑๒ มฐ.ที่ ๑,๓ ทั่วไป น.ส.อรทัย  ศรมีงคล 

๕ โครงการอนามัยโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ     ๕,๐๐๐ มฐ.ที่ ๑,๓ ทั่วไป นางสาวชุลีพร  นีระมนต์/ 
นางอรจิรา  มีศร ี

๖ โครงการอาหารกลางวัน    อบต. มฐ.ที่ ๑ ทั่วไป นางณัฐรดา  สนิท 

๗ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน    ๒,๐๐๐ มฐ.ที่ ๑,๒ ทั่วไป นางสาวชุลีพร  นีระมนต ์

๘ โครงการโรงเรียนคุณธรรม  ๓,๐๐๐ มฐ.ที่ ๑,๓ ทั่วไป น.ส.อรทัย  ศรมีงคล 
๙ โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก

สถานศึกษา 
 ๔๐,๐๐๐ 

งบพัฒนาผู้เรียน 
มฐ.ที่ ๑,๓ ทั่วไป น.ส.ชุลีพร  นีระมนต/์ 

น.ส.วริศรา วิริยะบัณฑติ 

๑๐ โครงการวันอ าลาสถาบันและปัจฉิมนิเทศ    ๕,๐๐๐ มฐ.ที่ ๑,๓ ทั่วไป น.ส.อรทัย  ศรมีงคล 
๑๑ โครงการเข้าค่ายพักแรมคืนลูกเสือเนตรนารี     ๕,๐๐๐ มฐ.ที่ ๑,๓ ทั่วไป ว่าท่ี รต.หญิงอรทัย  บัวจันทร ์
๑๒ โครงการแข่งขันกีฬาระดับกลุ่มพัฒนา

คุณภาพการศึกษาและระดับเขตพ้ืนที่   
 ๕,๐๐๐ มฐ.ที่ ๑,๓ ทั่วไป นายสุภักดิ์  วงค์แสง 

 
๑๖๙ 



 
 
๑๓ โครงการแข่งกีฬาภายใน    ๕,๐๐๐ มฐ.ที่ ๑,๓ ทั่วไป นายสุภักดิ์  วงค์แสง 
๑๔ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและระเบียบ

วินัยนักเรียนในโรงเรียน    
 ๒,๒๐๐ มฐ.ที่ ๑,๓ ทั่วไป ว่าท่ี ร.ต.หญิงอรทัย  บัวจันทร ์

๑๕ โครงการออมสินออมทรัพย์    ๑,๕๐๐ มฐ.ที่ ๑,๓ ทั่วไป น.ส.วริศรา วิริยะบัณฑติ 

 กลยุทธ์ที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑ ระบบการประกันคุณภาพภายใน แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนพัฒนา

โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล/แผนปฏิบัติการ
ประจ าป/ีSar 

๑๐,๐๐๐ มฐ.ที่๒ วิชาการ น.ส.จุฑามาศ  ปรารถนา 
น.ส.ฐิตาภา  ราชพิมาย 
น.ส.ปาริฉตัร  ไพรบึง 

๒ โครงการการพัฒนาผู้บริหาร  ๑๒,๐๐๐ มฐ.ที่ ๒ บุคลากร นายประดิษฐ์  พันพิพัฒน์ 
๓ โครงการนิเทศภายใน  ๑,๐๐๐  บุคลากร ว่าท่ี ร.ต.หญิงอรทัย บัวจันทร ์
๔ ด าเนินการตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน

การจัดการศึกษา(ปัจจัยพ้ืนฐานนกัเรียนยากจน)   
 - มฐ.ที่ ๒ งบประมาณ นางเกสร  ญานุกลู 

๕ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  ๒๕๖๒    - มฐ.ที่ ๒ งบประมาณ นางเกสร  ญานุกลู 
๖ โครงการซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์  ๔,๖๒๘ มฐ.ที่ ๒ งบประมาณ นางณัฐรดา  สนิท 

นางขนิษฐา   พรมโสภา 
๗ โครงการด าเนินการตามนโยบายการ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
(เรียนฟร๑ี๕ปี)   

ค่าเครื่องแบบนักเรียน  มฐ.ที่ ๒ งบประมาณ นางเกสร  ญานุกลู 
ค่าหนังสือเรยีน  มฐ.ที่ ๒ วชิาการ นางเกสร  ญานุกลู 
ค่าอุปกรณ์การเรียน  มฐ.ที่ ๒ วิชาการ นางเกสร  ญานุกลู 
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน   มฐ.ที่ ๒ ทั่วไป  

ค่าปัจจัยพื้นฐาน    มฐ.ที่ ๒ งบประมาณ นางเกสร  ญานุกลู 

๘ โครงการสัมพันธ์ชุมชน      ๒,๕๐๐ มฐ.ที่ ๒ ทั่วไป นางฉวีวรรณ ศรีวิชา 
๙ โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

และผู้ปกครองนักเรียน    
 ๕,๐๐๐ มฐ.ที่ ๒ ทั่วไป นางฉวีวรรณ ศรีวิชา 

๑๐ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  ๕,๐๐๐ มฐ.ที่ ๒ ทั่วไป นายสุภักดิ์  วงค์แสง 

๑๗๐ 



 
 
๑๑ โครงการพัฒนาระบบธุรการ     ๘,๐๐๐ มฐ.ที่ ๒ ทั่วไป น.ส.วริศรา วิริยะบัณฑติ 
๑๒ โครงการจัดหาหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร  ๑๐,๖๐๐ มฐ.ที่ ๒ งบประมาณ น.ส.ณัฐรดา  สนิท 
๑๓ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ICT  ๗,๙๑๐ 

งบพัฒนาผู้เรียน 
มฐ.ที่ ๑,๒,๓ ทั่วไป น.ส.ชุลีพร นีระมนต ์

 กลยุทธ์ที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ห้องสมุดมีชีวิต ๑๔,๔๑๘ 
 

มฐ.ที่ ๑,๓ 
 

วิชาการ 
 

นายสุภักดิ์  วงค์แสง 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

๒ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

วัดผลประเมินผล ๒๕,๐๐๐ มฐ.ที่ ๑,๒,๓ 
 

วิชาการ 
 

น.ส.ฐิตาภา  ราชพิมาย 
น.ส.จุฑามาศ ปรารถนา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

๓ โครงการพัฒนาครูให้มีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ๔๗,๙๑๒ มฐ.ที่ ๒,๓ บุคลากร ว่าท่ี ร.ต.หญิงอรทัย  บัวจันทร ์

๔ โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและ
จัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 

 ๕,๐๐๐ มฐ.ที่ ๓ วิชาการ น.ส.ฐิตาภา ราชพิมาย 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น ๒๓๘,๖๖๐    

 

 

 

๑๗๑ 



 
 

บทที่ ๕ 
การก ากับ ติดตามและรายงานผล 

เพ่ือให้การด าเนินการของโรงเรียนบ้านแซรไปร  บรรลุผลส าเร็จและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒  โรงเรียนจึงได้ก าหนดแนวทางและมาตรการในการก ากับ ติดตามและรายงานผล ดังนี้  

๑. การก ากับ ติดตาม และรายงานผล 
        ๑.๑  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและผู้ก ากับ ติดตามรายกลยุทธ์ รายโครงการ และก าหนดปฏิทิน
ในการด าเนินงานและการก ากับติดตาม รายงานผล  ดังนี้ 
ประเภทงบประมาณ ระยะเวลาที่ขอเบิก ระยะเวลาส่งใช้ ผู้ขอเบิกและส่ง

ใช้ 
สรุปผล/รายงาน

ผล 
๑. งบประมาณท่ีได้รับ
แจ้งจัดสรร 

วันที่ได้รับใบแจ้ง วันที่ได้รับใบเสร็จ นาย...... หลังสิ้นสุด
โครงการต้อง
รายงานภายใน 
๑๐ วัน 

๒. งบพัฒนาตาม            
ยุทธศาสตร์หรือ
โครงการในแผนปฏิบัติ
การ ประจ าปี 

ก่อนด าเนินการไม่
น้อยกว่า ๗ วันท า
การ 

ไม่เกิน ๑๐ วันท า
การหลังด าเนินการ 

นาง.......  

ฯลฯ     
 เมื่อได้ด าเนินการตามโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ผู้รับผิดชอบโครงการทุกโครงการจัดรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแบบรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  เสนอต่อผู้บริหาร
โรงเรียน 
           ๑.๒  จัดท าเอกสารรายงานการศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

๒. การตรวจสอบและการประเมินผล 
        ๒.๑  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
เพ่ือจัดท าแบบประเมินผลโครงการทุกโครงการ โดยด าเนินการประเมินโครงการใน ๓ ระยะ คือ                     
ก่อนด าเนินการ  ระหว่างด าเนินการ และหลังด าเนินการ 
      ๓.   นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน 
           น าผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห์ สังเคราะห์หารูปแบบความส าเร็จ  และความ 
คุ้มค่าในการด าเนินงาน ว่าโครงการใดควรจะด าเนินการต่อในปีงบประมาณต่อไป ควรปรับปรุงและแก้ไข 
อย่างไร มีปัญหา อุปสรรคอย่างไร และโครงการใดไม่ควรด าเนินการต่อ 
  
 
      
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 
 

การให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนบ้านแซรไปร   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต๓ 

 
 
 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านแซรไปร   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓  ครัง้ที ่๑/๒๕๖๓   เมื่อวันที่  ๒๖  เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓   ได้พิจารณา
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา๒๕๖๓  ของโรงเรียนบ้านแซรไปร  แล้ว มีมติ 

1) เห็นชอบในการจัดสรรงบประมาณตาม งาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
๑.๑ งาน/โครงการ/กิจกรรม  ตามวัตถุประสงค์การจัดสรร  จ านวน…๒… ..งาน/โครงการ 
       งบประมาณ ๑๕๒,๒๘๐ บาท  คิดเป็นร้อยละ  ๓๐ 
๑.๒  โครงการ/กิจกรรม  ด้านบริหารจัดการทั่วไป จ านวน..........๒................งาน/โครงการ    
        งบประมาณ   ๕๐,๗๖๐  บาท     คิดเป็นร้อยละ  ๑๐ 
๑.๓  โครงการ/กิจกรรม ด้านพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  จ านวน ๓๓ งาน/โครงการ   
        งบประมาณ  ๓๐๔,๕๖๐  บาท     คิดเป็นร้อยละ ๖๐ 
๑.๔  โครงการ/กิจกรรม  ที่ใช้เงินนอกงบประมาณ   จ านวน……-……..งาน/โครงการ 
       เป็นเงิน…………-…………….บาท 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น  ๕๐๗,๖๐๐  บาท 
 

2) เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓     ได ้
 

(ลงชื่อ).................................................. 
    (นายสมบัตร  สุขงาม) 

 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนบ้านแซรไปร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 

๑.  ชื่อโครงการ / กิจกรรม………………………………………………………………………………………………………. 
๒.  ผู้รับผิดชอบโครงการ……………………………………………………………………………………............................. 
๓.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ (ฝุาย) ………………………………………………………………………………………………. 
๔.  วัน เวลา สถานที่จัดโครงการ …………………………………………………………………………………………….... 
๕.  วัตถุประสงค์โครงการ………………………………………………………………………………………………............. 
๖.  งบประมาณ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
     ๖.๑  แหล่งงบประมาณ  หมวดเงิน 

รายรับโครงการ จ านวน..............................................................................บาท  
รายจ่ายโครงการ จ านวน..............................................................................บาท 

- ค่าตอบแทน……………………………………….. …………. บาท 
- ค่า.ใช้สอย…………………………………………. …………. บาท 
- ค่าวัสดุ…………………………………………….. …………. บาท 
- ค่าใช้จ่ายอื่น……………………………………….. …………. บาท 
 รวม  …………. บาท 

๗.  ผู้เข้าร่วมโครงการ  
 จ านวนเป้าหมาย            ......... คน 
 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ทั้งหมด   .........  คน   

แบ่งเป็น 
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา …….. คน 
- นักเรียน     …….. คน 
- บุคคลภายนอก    …….. คน 
- อ่ืนๆ ระบุ……………….    …….. คน 

๘.  ขั้นตอนและผลการด าเนินงานตามโครงการ 
ที ่ กิจกรรม ผลการการด าเนินงาน 

   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
๙.  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

๙.๑ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
 เพศชาย  จ านวน……….คน  เพศหญิง  จ านวน……….คน 

 ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ..……… คน   คิดเป็นร้อยละ ……….. ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

๙.๒ ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

ล าดับ หัวข้อการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
๕ 

มาก 
๔ 

ปาน
กลาง 

๓ 

น้อย 
๒ 

น้อยที่สุด 
๑ 

๑       
๒       
       
       
       
       

 
- จ านวนผู้ตอบมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ ………… ของผู้ท าแบบประเมินทั้งหมด 
- จ านวนผู้ตอบมาก  คิดเป็นร้อยละ ………… ของผู้ท าแบบประเมินทั้งหมด 
- จ านวนผู้ตอบปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ………… ของผู้ท าแบบประเมินทั้งหมด 
- จ านวนผู้ตอบน้อย  คิดเป็นร้อยละ ………… ของผู้ท าแบบประเมินทั้งหมด 
- จ านวนผู้ตอบน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ………… ของผู้ท าแบบประเมินทั้งหมด 

๑๐.  สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 
 ๑๐.๑ ต้องการให้มีการจัดโครงการแบบนี้อีก คิดเป็นร้อยละ ………… ของผู้ท าแบบประเมินทั้งหมด 
 ๑๐.๒ ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  ……………………………………………………………………………… 
๑๑.  จุดแข็งของโครงการ 
 .................................................................. ......................................................................... 
๑๒.  จุดอ่อน /ปัญหา อุปสรรค ของโครงการ 
 ............................................................................................................................. .............. 
๑๓.  งานที่ต้องด าเนินการต่อหลัวจากการด าเนินโครงการ 
 ............................................................................................................................. ............. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
หลักฐานประกอบการรายงานผลการจัดโครงการ 

 ๑) ภาพประกอบการจัดโครงการ / กิจกรรม 
 ๒) หนังสือขออนุมัติจัดโครงการ 
 ๓) รายละเอียดโครงการ / กิจกรรมและก าหนดการ 
 ๔) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ / รายชื่อคณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๕) รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ   
 ๖) จดหมายเชิญวิทยากร (ถ้ามี) 
 ๗) รายงานการประชุม  (ถ้ามี) 

 
หมายเหตุ ๑)  ทุกโครงการจะต้องมีหลักฐานล าดับที่ ๑ – ๖  

๒)  กรณีท่ีมีกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรม /หลายครั้ง /หลายรุ่น ใน ๑ โครงการใหญ่ ขอจัดท ารายงานผลโดย
ระบุให้ชัดเจนในทุกกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                                         
 

 
ค าสั่งโรงเรียนบ้านแซรไปร 

ที่ ๔๖/๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

....................................................................... 
 เพ่ือการบริหารโรงเรียนเกิดความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพและให้สอดคล้องกับธรรมนูญ กลยุทธ์  
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เปูาประสงค์ ของโรงเรียน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา อาศัยอ านาจการบริหาร
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ หมวด ๔ การปฏิบัติราชการแทน  มาตรา ๔๕ (๖) 
จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้  เป็นคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ ของโรงเรียน  ดังนี้ 
 

๑.  นายประดิษฐ์  พันพิพัฒน์  ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางเกสร  ญานุกูล   ครู/ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  

๓.  นางฉวีวรรณ  ศรีวิชา   ครู/ครชู านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔.  นายสุภักดิ์  วงค์แสง   ครู/ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕.  ว่าที่ร.ต.หญิงอรทัย  บัวจันทร์  ครู/ครูช านาญการ  กรรมการ 

  ๖.  นางสาวชุลีพร  นีระมนต์  คร ู    กรรมการ 
 .   ๗.  นางสาวฐิตาภา  ราชพิมาย  คร ู    กรรมการ 
 ๘.  นางณัฐรดา  สนิท   คร ู    กรรมการ 
 ๙.  นางสาวพันทิพา  ศรีวิชา  คร ู    กรรมการ 
 ๑๐. นางสาววริศรา  วิริยะบัณฑิต  คร ู    กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวอรทัย  ศรีมงคล  คร ู    กรรมการ 
 ๑๒.  นางอรจิรา  มีศรี   พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
 ๑๓.  นางสาวจุฑามาศ  ปรารถนา  ครู/ครูช านาญการพิเศษ             กรรมการ/เลขานุการ 

๑๔. นางสาวปาริฉัตร  ไพรบึง  พนักงานราชการ  ผู้ช่วยกรรมกรรมการ/เลขานุการ 
 

 ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจัดท าแผนปฏิบัติการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมาย  อย่าให้บังเกิดผลเสียกับทางราชการได้  หากพบปัญหาในการปฏิบัติ แจ้งให้ผู้บริหารทราบเพื่อหา
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม  หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่  วันที่  ๑๙  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๓  เป็นต้นไป 

 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๙  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๓   
 
       (ลงชื่อ)............................................. 
                (นายประดิษฐ์  พันพิพัฒน์) 
ทราบ                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแซรไปร 
 
 
 



 
 

คณะผู้จัดท า 
ที่ปรึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแซรไปร 

 ๑. นายสมบัตร  สุขงาม  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
 ๒. นายสุนทร  พ้ืนผา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๓. นายสุภาพ  สง่าพันธ์  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
 ๔. นางสาวจุฑามาศ  ปรารถนา กรรมการผู้แทนครู 
 ๕. นายสงบ  สมเพชร  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๖. นางณัฐนันท์  สินสุข  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
 ๗. นายเชือน  แก้วสุวรรณ์ กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
 ๘.  นางสาวสุเพียร  พรมงาม กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
 ๙. นายประดิษฐ์ พันพิพัฒน์ กรรมการและเลขนุการ   
 

คณะท างาน 

๑.  นายประดิษฐ์  พันพิพัฒน์  ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางเกสร  ญานุกูล   ครู/ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  

๓.  นางฉวีวรรณ  ศรีวิชา   ครู/ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔.  นายสุภักดิ์  วงค์แสง   ครู/ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕.  ว่าที่ร.ต.หญิงอรทัย  บัวจันทร์  ครู/ครูช านาญการ  กรรมการ 

  ๖.  นางสาวชุลีพร  นีระมนต์  คร ู    กรรมการ 
 .   ๗.  นางสาวฐิตาภา  ราชพิมาย  คร ู    กรรมการ 
 ๘.  นางณัฐรดา  สนิท   คร ู    กรรมการ 
 ๙.  นางสาวพันทิพา  ศรีวิชา  คร ู    กรรมการ 
 ๑๐. นางสาววริศรา  วิริยะบัณฑิต  คร ู    กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวอรทัย  ศรีมงคล  คร ู    กรรมการ 
 ๑๒.  นางอรจิรา  มีศรี   พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
 ๑๓.  นางสาวจุฑามาศ  ปรารถนา  ครู/ครูช านาญการพิเศษ             กรรมการ/เลขานุการ 

๑๔. นางสาวปาริฉัตร  ไพรบึง  พนักงานราชการ  ผู้ช่วยกรรมกรรมการ/เลขานุการ 
 

วิเคราะห์ /สังเคราะห์ / จัดท า เอกสาร  รูปเล่ม 

๑.  นายประดิษฐ์  พันพิพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๒.  นางสาวฐิตาภา  ราชพิมาย คร ู   กรรมการ 
๓.  นางสาวจุฑามาศ  ปรารถนา คร/ูครูช านาญการพิเศษ กรรมการ/เลขานุการ 
๔. นางสาวปาริฉัตร  ไพรบึง พนักงานราชการ    ผู้ช่วยกรรมกรรมการ/เลขานุการ 

 .    
 
 


