
 
 

ส่วนท่ี ๑     
                                         บทน า 
 
 
๑.สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

 
๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 
โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จัดตั้งในปีการศึกษา  ๒๕๓๔  เดิมเป็นโรงเรียนสาขา

ของโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลพบุรี โดยมี นางเบญจวรรณ  โมธินา เป็นผู้ดูแล ใช้สภาต าบลบ้านข่อยและอาคารวัดข่อยกลางเป็นอาคาร
เรียนชั่วคราว ต่อมาได้รับบริจาคอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน ๓  ห้อง โดยได้รับการอุปถัมภ์จาก
พระครูอาจารย์วิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดข่อยกลาง ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๐ กรมสามัญศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศเป็นเอกเทศ  โดยใช้ชื่อว่า“  โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา “  โดยมีผู้บริหาร
โรงเรียนคือนางเบญจวรรณ  โมธินา  ตามค าสั่งที่  ๔๔๐๒/๒๕๔๐  ลงวันที่  ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๔๐   

สถานที่ตั้ง มีเนือ้ที่  ๒๙  ไร่  ๑  ตารางวา 
ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่   ๖๓  หมู่ที่  ๘  ต าบลบ้านข่อย  อ าเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์  

๑๕๐๐๐  
หมายเลขโทรศัพท์  ๐-๓๖๗-๘๕๖๑๘  
๑.๒ ข้อมูลด้านการบริหาร 

   ๑) นางพรทิพย์  ทานะมัย  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา วุฒิการศึกษาสูง สุด 
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 
2562 จนถึงปัจจุบัน 

๒) ตราสัญลักษณ์โรงเรียน  :  มงกุฎครอบธรรมจักร 
๓) ปรัชญาประจ าโรงเรียน  :  นตถิ  ปัญญาสมา  อาภา (แสงสว่างใด ๆ  ไม่เสมอ  ปัญญา) 
๔) ค าขวัญประจ าโรงเรียน  :  เรียนดี  มีวินัย  ร่วมใจพัฒนา 
๕) สีประจ าโรงเรียน  :  น้ าเงิน – เหลือง 
๖) ต้นไม้ประจ าโรงเรียน  :  ต้นข่อย 
๗) อักษรย่อโรงเรียน  :  บ.ข. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๘) ระบบโครงสร้างการบริหารงาน 

๑.๓ ข้อมูลนักเรียน 
 

๑.๓.๑  จ านวนนักเรยีนเรยีน  ( ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๔ ) 

ระดับชั้น          จ านวนห้อง 
เพศ 

       รวม           
ชาย หญิง 

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

๑๓ 
๗ 

๑๑ 
๓๑ 
๒ 

๑๑ 
๔ 

5  
๕ 
- 

๑๐ 
๓ 
๕ 
๒ 

๑๘ 
๑๒ 
๑๑ 
๔๑ 
๕ 

๑๖ 
๖ 

รวม                    ๓                            ๑๗ ๑๐ ๒๗ 
        รวมจ านวนนักเรียนทั้งหมด ๔๘ ๒๐ ๖๘ 
    
 
 
 
 



 
 

 ๑.๓.๒  จ านวนนักเรยีนเรยีนรว่มที่มีความบกพร่องทางร่างกาย สตปิัญญา 
 

ระดับ 
ชั้น 

จ านวนนักเรียนจ าแนกตามความความบกพร่องทางร่างกาย/สติปัญญา 
 

การเห็น 
การได้
ยิน 

สติปัญญา 
ร่างกาย/ 
สุขภาพ 

การเรียนรู้ 
การพูด 
ภาษา 

พฤติกรรม 
อารมณ์ 

ออทิสติค ซ้ าซ้อน 

ม.๑ 
ม.๒ 
ม.๓ 
ม.๔ 
ม.๕ 
ม.๖ 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

๔ 
๓ 
๑ 
๑ 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

รวม - - - - - - - - -  
          
  
  ๑.๓.๓   จ านวนนักเรียนความสามารถพิเศษ จ าแนกจ านวนตามความสามารถ 
 

ระดับ 
ชั้น 

จ านวนนักเรียนจ าแนกตามความสามารถพิเศษ 
 

ภาษาไทย 
คณิต 

ศาสตร์ 
วิทยา 
ศาสตร์ 

สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

ศิลปะ 
การงาน

อาชีพและ
เทคโนโลยี 

ภาษาตา่ง 
ประเทศ 

ดนตรี 

 
ม.๑ 
ม.๒ 
ม.๓ 
ม.๔ 
ม.๕ 
ม.๖ 

 
- 
๒ 
- 
๒ 
- 
- 

 
๔ 
๑ 
- 
๑ 
- 
- 

 
๒ 
๒ 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
๒ 
- 
- 
- 

 
- 
- 
๒ 
- 
- 
๒ 

 
- 
- 
๓ 
- 
- 
- 

 
๑ 
๒ 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
๑ 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
๓ 
- 

 

รวม ๔ ๖ ๔ ๒ ๔ ๓ ๓ ๑ ๓  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ๑.๓.๔  จ านวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ   
 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

    
ม.๑ 
ม.๒ 
ม.๓ 
ม.๔ 
ม.๕ 
ม.๖ 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

รวม - -  
    
    

   
 
๑.๓.๕ จ านวนนักเรียนด้อยโอกาสและนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  

 

ระดับ 
ชั้น 

จ านวนนักเรียนด้อยโอกาสจ าแนกตามสาเหตุ 
 ถูกบังคับ 

ขาย
แรงงาน 

เร่ร่อน 
อยู่ใน

ธุรกิจทาง
เพศ 

ถูกทอดทิ้ง 
ก าพร้า 

ถูกท าร้าย
ทารุณ 

ยากจน 
  ชน 
กลุ่มน้อย 

สาร 
เสพติด 

โรค            อยู่ใน 
ร้ายแรง     สถาน
พินิจ 

ม.๑ 
ม.๒ 
ม.๓ 
ม.๔ 
ม.๕ 
ม.๖ 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

7 
13 
7 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

  

รวม - - - - - 27 - -   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  ๑.๓.๖ จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน จ าแนกตามสาเหตุ 
 

ระดับ 
ชั้น 

จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคันจ าแนกตามสาเหตุ 
 

ยากจน 
มีปัญหา 

ครอบครัว 
สมรส 

มีปัญหา 
ปรับตัว 

ต้องคดี 
ถูกจับ 

เจ็บ 
ปุวย 

อพยพตาม 
ผู้ปกครอง 

หาเล้ียง 
ครอบครัว 

อื่นๆ 

ม.๑ 
ม.๒ 
ม.๓ 
ม.๔ 
ม.๕ 
ม.๖ 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

  

รวม - - - - - - - -   
  
  ๑.๓.๗ จ านวนนักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
     ชั้น    นักเรียนทั้งหมด   นักเรียนที่เรียนจบหลักสูตร         ร้อยละ 
     ม.๓ 18 ๑8 100 
     ม.๖ ๓ ๓ 100 
 
  ๑.๓.๘ จ านวนนักเรียนที่ได้รับรางวัล โล่เกียรติบัตร หรือมีผลงานดีเด่น  
ปีการศึกษา ๒๕๖2 
             ชื่อ – สกุล       ชั้น รางวัลที่ได้ 
ด.ญ.สุกัญญา  ฉายเนตร ม.3  

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน หญิง 
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี จังหวัดลพบุรี 

ด.ญ.สุภาพร  เรืองรัตน์ ม.3 
ด.ญ.สุกัญญา  สินสอน ม.2 
ด.ญ.จุฑามาศ  กองแก้ว ม.2 
ด.ช.สิทธโิชค  ตรีวรรณ ม.4  

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน ชาย รุ่น
อายุไม่เกิน 16 ปี จังหวัดลพบุรี 

ด.ช.ปิยะบุตร  แซ่โค้ว ม.3 
ด.ช.ธีรวัฒน์  ผ่องแผ้ว ม.3 
ด.ช.นัฐภูมิ  คงพันธ์ ม.2 
นางสาววรนิษฐา  ทินสกุล ม.6  

รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาวันรพี 62 ศาลจังหวัด
ลพบุรี 

นางสาวธิดารัตน์  ด่านพายุห์ ม.6 
นายณัฐพงษ์  นาคนิยม ม.6 
ด.ช.ภานวุัฒน์  บุญรอด ม.3 เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการจัดค่ายพักแรม 

ระดับชั้น ม.1-3 สพม.5 จังหวัดลพบุรี 
ด.ช.ปิยะบุตร  แซ่โค้ว  ม.3  

 
เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการจัดค่ายพักแรม 

ด.ช.ธนายุทธ  ยวงนาค ม.3 
ด.ช.ฐิติพันธ์  ศรีเผือด ม.3 



 
 

             ชื่อ – สกุล       ชั้น รางวัลที่ได้ 
ด.ช.ฐิติพงษ์  ศรีเผือด ม.3 ระดับชั้น ม.1-3 สพม.5 จังหวัดลพบุรี 
ด.ช.ฐาปกรณ์  อยู่เย็น ม.3 
ด.ช.จักรกฤษณ์  มะลิทอง ม.3 
ด.ช.กฤษณะ  ยงยุทธ ม.3 
ด.ช.เกษมพันธ์  พูลทรัพย์ ม.2 เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ์

ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.1-3 สพม.5 จังหวัดลพบุรี ด.ญ.สุกัญญา  สินสอน ม.3 
ด.ญ.ชลนิฌา  เดชแทน ม.3 
นายณัฐพงษ์  นาคนิยม ม.6 เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น 

ม.4-6สพม.5 จังหวัดลพบุรี นางสาวธิดารัตน์  ด่านพายุห์ ม.6 
นางสาววรนิษฐา  ทินสกุล ม.6 
ด.ช.สมรักษ์  แก้วเฟื่อง ม.3 เหรียญทอง กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-3 

สพม.5 จังหวัดลพบุรี ด.ญ.วิไลลักษณ์  บุญแสง ม.3 
นายณัฐพงษ์  นาคนิยม ม.6 เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ม.4-6

ระดับชาติ  จังหวัดสมุทรปราการ นางสาวธิดารัตน์  ด่านพายุห์ ม.6 
นางสาววรนิษฐา  ทินสกุล ม.6 
 
 
ปีการศึกษา ๒๕๖3 
             ชื่อ – สกุล       ชั้น รางวัลที่ได้ 
ด.ช.นัทธวัฒน ์ พงศ์จีน ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่นอายุ

ไม่เกิน 16 ปี จังหวัดลพบุรี ด.ช.ณัฐยศ  ชามีรส ม.2 
ด.ช.ธนชัย  ปราสาททอง ม.2 
ด.ช.วรวิทย์  ขุนทองพันธ์ ม.2 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กีฬาเปตอง ประเภทคู่ชาย รุ่นอายุไม่

เกิน 16 ปี จังหวัดลพบุรี ด.ช.เกษมพันธ์  พูลทรัพย์ ม.2 
ด.ช.ปานเทพ  พุ่มพวง ม.2 
ด.ช.นัฐภูมิ  คงพันธ์ ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กีฬาเปตอง ประเภทคู่ชาย รุ่นอายุไม่

เกิน 18 ปี จังหวัดลพบุรี นายธีรวัฒน์  ผ่องแผ้ว ม.4 
 
 
 ๑.๓.๕ แนวโน้มจ านวนนักเรียนใน 5 ปีข้างหน้า 
 

ปีการศึกษา  
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

ปีการศึกษา 
2565 

ปีการศึกษา  
2566 

ปีการศึกษา 
 2567 

72 80 87 83 85 
 
 



 
 

๑.๔ ข้อมูลบุคลากร  
๑.๔.๑ ผู้บริหาร ครูประจ าการ ครูอัตราจ้าง และบุคลากรอ่ืนๆ   
 

 
ประเภทบุคลากร 

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 
ชาย หญิง ต่ ากว่า ป.

ตรี 
ป. ตรี ป.โท ป. เอก 

ผู้อ านวยการ - - - - ๑ - 
รองผู้อ านวยการ - - - - - - 
ครูประจ าการ ๑ 1๐ - 9 ๒ - 

นักการ/ภารโรง 1 - 1 - - - 
อ่ืน ๆ - ๑ - ๑ - - 
รวม ๒ 1๒ 1 1๐ ๓ - 

 
  ๑.๔.๒ การได้รับรางวัล  เกียรติบัตรและผลงานดีเด่นของครูและบุคลากรด้านต่าง ๆ   
  

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานเจ้าของ 
 รางวัล/เกียรติบัตร 

ปี พ.ศ.ที่ได้รับ 

นางสุนิษา ตะระสุภณ  คร ู ไดร้ับรางวัลครูดีไม่มี
อบายมุข 2562 

สพฐ. 2563 

นางสาวกรองทอง  
             เลิศวิไลอนันต์กุล  

 
คร ู

ไดร้ับรางวัลโล่ครูดีไม่มี
อบายมุข 2562 

 
สพฐ. 

 
2563 

 
นางอุบล จินดาย้อย  

 
คร ู

ได้รับรางวัลครูดีไม่มี
อบายมุข 2562 
 

 
สพม.5 

 
2563 

นางสาวสุภาภรณ์  บุญเกิด คร ู -ได้รับรางวัลครูดีไม่มี
อบายมุข 2562 
-10,000 คุรุชนคน
คุณธรรม ส าหรับครู 

สพฐ. 
 
 

สพม.5 

2563 
 
 

2563 
นางรัตฏิมา  พลรักษา คร ู -ได้รับรางวัลครูดีไม่มี

อบายมุข 2562 
-10,000 คุรุชนคน
คุณธรรม ส าหรับครู 

สพฐ. 
 
 

สพม.5 

2563 
 
 

2562 
นางสาวปาริฉัตร   
                   แสนกาวิน 

คร ู -ได้รับรางวัลครูดีไม่มี
อบายมุข 2562 

สพฐ. 
 

2563 
 

นางสาวกาญจนทิพา 
               ศรีสุคนธมิตร 

คร ู -ได้รับรางวัลครูดีไม่มี
อบายมุข 2562 

สพฐ. 
 

2563 
 



 
 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานเจ้าของ 
 รางวัล/เกียรติบัตร 

ปี พ.ศ.ที่ได้รับ 

นางสาวอุษณี  จันทร์พุฒ คร ู -ได้รับรางวัลครูดีไม่มี
อบายมุข 2562 

สพฐ. 
 

2563 
 

นายคมกริช  โฉมงาม คร ู -ได้รับรางวัลครูดีไม่มี
อบายมุข 2562 

สพฐ. 
 

2563 
 

นางสาวดาวรุ่ง  แสงหมอก คร ู -ได้รับรางวัลครูดีไม่มี
อบายมุข 2562 

สพฐ. 
 

2563 
 

นางสาวปาริฉัตร   
                   แสนกาวิน 

คร ู 10,000 คุรุชนคน
คุณธรรม ส าหรับครู 

สพฐ. 
 

256๔ 
 

นางสาวกาญจนทิพา 
               ศรีสุคนธมิตร 

คร ู 10,000 คุรุชนคน
คุณธรรม ส าหรับครู 

สพฐ. 
 

256๔ 
 

นางสาวกรองทอง  
             เลิศวิไลอนันต์กุล  

 
คร ู

ผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์
คนดี ประจ าปี 2564 

สพฐ. 
 

256๔ 
 

  
 ๑.๕  ข้อมูลด้านอาคารสถานที่   
               ๑.๕.๑ อาคารเรียนและอาคารประกอบ ได้แก่ 
                        ๑.  อาคารกึ่งถาวร     จ านวน ๑ หลัง 
  ๒.  ห้องสมุดพร้อมห้องน้ าห้องส้วม ๖  ห้อง(อาคารบริจาค)  จ านวน  ๑ หลัง 
  ๓.  ร้านสหกรณ์โรงเรียน     จ านวน  ๑ ห้อง 
  ๔.  สระน้ าเพื่อการเกษตร     จ านวน  ๓ บ่อ 
  ๕.  พ้ืนที่การเกษตร     จ านวน  ๖ ไร ่
  ๖.  ห้องน้ านักเรียนแบบ๖/๒๗    จ านวน  ๒ หลัง 
  ๗.  สนามบาสเกตบอล     จ านวน  ๒ สนาม 
             ๘.  ถังเก็บน้ าฝน  ฝ.๓๓     จ านวน  ๑ ชุด 

๙.  อาคารเรียน๒๑๖(อาคาร ๓  ชั้น)   จ านวน  ๑ หลัง  
๑๐.  ห้องน้ า      จ านวน  ๖ ห้อง 

  ๑๑.  บ้านพักผู้อ านวยการ     จ านวน  ๑ หลัง 
  ๑๒.  บ้านพักครู      จ านวน  ๒ หลัง 
  ๑๓.  บ้านพักนักการภารโรง    จ านวน  ๑ หลัง 
  ๑๔.  สนามฟุตบอลขนาดกลาง    จ านวน  ๑ สนาม 
  ๑๕.  สนามกีฬาอเนกประสงค์    จ านวน  ๒ สนาม 
 
   ๑.๕.๒  จ านวนห้องเรียนทั้งหมด   ๖    ห้อง 
     
   ๑.๕.๓  โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน จ านวน  ๑๐  เครื่อง 
 



 
 

 ๑.๕.๔ แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  
                     ๑.๕.๔.๑ แหล่งเรียนรู้ในห้องเรียน/อาคารเรียน/อาคารประกอบ 
 

  ที่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ จ านวนห้อง 
สถิติการใช้ 
จ านวนครั้ง/ปี 

๑. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

ห้องปฏิบัติการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ห้องปฏิบัติการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ห้องปฏิบัติการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ห้องเรียนปฏิบัติการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ห้องปฏิบัติการเรียนกลุ่มสาระการเรียรู้ศิลปศึกษา 
ห้องปฏิบัติการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องส่งเสริมสุขภาพ 
ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ตลอดปี 
ตลอดปี 
ตลอดปี 
ตลอดปี 
ตลอดปี 
ตลอดปี 
ตลอดปี 
ตลอดปี 
ตลอดปี 

 
    ๑.๕.๔.๒ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (นอกห้องเรียน) 
 

  ที่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 
จ านวนครั้ง/ปี 

๑. 
2. 

ห้องสมุดเคลื่อนที่ 
สนามกีฬาอเนกประสงค์ 
 

86 
90 

 
    ๑.๕.๔.๓  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
      
  ที่               ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถานที่ตั้ง 

(อ าเภอ/จังหวัด) 
สถิติการใช้ 
จ านวนครั้ง/ปี 

๑. 
2. 
3. 

    4. 

วัดข่อยกลาง 
วัดข่อยเหนือ 
วัดข่อยใต้ 
ศูนย์เกษตรพัฒนา 

ต าบลบ้านข่อย อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
ต าบลบ้านข่อย อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
ต าบลบ้านข่อย อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
ต าบลบ้านข่อย อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

3 
1 
0 
1 

   ๑.๕.๔.๔  ปราชญช์าวบา้น/ภูมิปัญญาท้องถิน่ 
 
  ที่                         ชื่อ – สกุล                    สาขาวิชา 
  ๑. นายสมพร  ดาวลอย ด้านการเกษตร 

  



 
 

 ๑.๖ ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการต่างๆของ สพฐ.และหน่วยงานอ่ืนๆ 
 
   ที ่                       โครงการที่เข้าร่วม             หนว่ยงาน 
  ๑ 
  ๒ 
  ๓ 
  ๔ 
  ๕ 

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
โรงเรียนสีขาว 
โรงเรียนสุจริต 
โรงเรียนดีประจ าต าบล 
สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ 

             สพฐ. 
             สพฐ. 
             สพฐ. 
             สพฐ. 
             สพฐ. 

 
๑.๗ สภาพชุมชนรอบโรงเรียน 
มีลักษณะเป็นชุมชนชายขอบเมือง อาชีพหลักของชุมชนคือ เกษตรกรรม เนื่องจากมีการท าเกษตร 

กรรมสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่รู้จักทั่วไป คือ 
การท านา และการจักสานเข่งปลาทู ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ ต่ ากว่า มัธยมศึกษาปีที่ ๖ รายได้
เฉลี่ยประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑.8 สรุปผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 
๑๐.  ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 
ตารางที่ ๑  แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
ปีการศึกษา ๒๕๖1 – ๒๕๖3 

ปีการศึกษา 
 

วิชา 
ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวม 

2561 44.45 21.45 33.64 22.36 30.48 
2562 45.44 23.11 25.47 27.11 30.28 
2563 46.43 22.29 29.77 27.50 31.50 

 
ภาพที่ ๑  แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) ของนักเรียน 
                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖1 – ๒๕๖3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ รวม 
2561 44.45 21.45 33.64 22.36 30.48
2562 45.44 23.11 25.67 27.11 30.28
2563 46.43 22.29 29.77 27.5 31.5
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ตารางที่ ๒ แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖    
 ปีการศึกษา ๒๕๖1 – ๒๕๖3 
 
ปีการศึกษา 

 
วิชา 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ รวม 

2561 35.61 16.67 24.49 28.56 19.03 24.87 
2562 42.92 22.50 20.67 38.50 24.79 29.88 
2563 36.83 17.71 29.72 33.67 25 28.59 

 
ภาพที่ ๒   แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) ของนักเรียน 
                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖1 - 2563 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา อังกฤษ รวม 
2561 35.61 16.67 24.49 28.56 19.03 24.87

2562 42.92 22.5 20.67 28.5 24.79 29.88

2563 36.83 17.71 29.71 33.67 25 28.59
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ตารางที่ ๓  แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   
                 ระหว่างโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา กับจังหวัดลพบุรี(สังกัด สพม. ลบ.)   
                 สพฐ.และ ประเทศ  ปีการศึกษา ๒๕๖3 

ระดับ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวม 
โรงเรียน 46.43 22.29 29.77 27.50 31.50 

จังหวัดลพบุร ี 55.12 26.23 29.95 35.68 36.75 
สพม.5 55.18 25.82 30.17 34.14 36.33 
ภาค 54.64 25.81 30.12 35.19 41.14 

ประเทศ 54.29 25.46 29.89 34.38 36.01 
 
ภาพที่ ๓    แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   
                 ระหว่างโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา กับ   จังหวัดลพบุรี(สังกัด สพม. ลบ.)   
                 สพฐ.และ ประเทศ  ปีการศึกษา ๒๕๖3 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ รวม 

โรงเรียน 

จังหวัดลพบุรี 

สพม.5 

ภาค 

ประเทศ 



 
 

ตารางที่ ๔ แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   
                 ระหว่างโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา กับ   จังหวัดลพบุรี(สังกัด สพม.ลบ.)   
                 สพฐ.และ ประเทศ  ปีการศึกษา ๒๕๖3 

ระดับ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ รวม 
โรงเรียน 36.83 17.71 29.73 33.67 25.00 28.59 

จังหวัดลพบุรี 46.08 27.31 33.04 36.26 30.07 34.55 
สพม.5 45.22 26.33 33.04 36.32 29.73 34.13 
ภาค 44.72 26.33 32.76 35.87 30.27 34.00 

ประเทศ 44.36 26.04 32.68 35.93 29.94 33.79 
 
ภาพที่ ๔   แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   
                 ระหว่างโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา กับ   จังหวัดลพบุรี(สังกัด สพม.ลบ.)   
                 สพฐ.และ ประเทศ  ปีการศึกษา ๒๕๖3 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา อังกฤษ รวม 

โรงเรียน 

จงัหวดัลพบรีุ 

สพม.5 

ภาค 

ประเทศ 



 
 

ตารางที่ ๕ แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   
                 ระหว่างโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา กับจังหวัดลพบุรี(สังกัด สพม. ลบ.)   
                 สพฐ.และ ประเทศ  ปีการศึกษา ๒๕๖3 

ระดับ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวม 
โรงเรียน 46.43 22.29 29.77 27.50 31.50 

จังหวัดลพบุรี 55.12 26.23 29.95 35.68 36.75 
สพม.5 55.18 25.82 30.17 34.14 36.33 
ภาค 54.64 25.81 30.12 35.19 41.14 

ประเทศ 54.29 25.46 29.89 34.38 36.01 
 
 
ภาพที่ ๕ แสดงแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   
                 ระหว่างโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา กับ   จังหวัดลพบุรี(สังกัด สพม.ลบ.)   
                 สพฐ.และ ประเทศ  ปีการศึกษา ๒๕๖3 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ รวม 

โรงเรียน 

จังหวัดลพบุรี 

สพม.5 

ภาค 

ประเทศ 



 
 

ตารางที่ ๖    แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   
                 ระหว่างโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา กับ   จังหวัดลพบุรี(สังกัด สพม.ลบ.)   
                 สพฐ.และ ประเทศ  ปีการศึกษา ๒๕๖3 

ระดับ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ รวม 
โรงเรียน 36.83 17.71 29.73 33.67 25.00 28.59 

จังหวัดลพบุรี 46.08 27.31 33.04 36.26 30.07 34.55 
สพม.5 45.22 26.33 33.04 36.32 29.73 34.13 
ภาค 44.72 26.33 32.76 35.87 30.27 34.00 

ประเทศ 44.36 26.04 32.68 35.93 29.94 33.79 
 
ภาพที่ ๖       แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   
                 ระหว่างโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา กับ   จังหวัดลพบุรี(สังกัด สพม.ลบ.)  สพม.๕   
                 สพฐ.และ ประเทศ  ปีการศึกษา ๒๕๖3 
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๒. ผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 
 ๑. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖3 (ชั้นม.๑-ม.๖) 
ตารางที่ ๗  แสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป   ปีการศึกษา ๒๕๖3 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน
ที่มีผล 
ร/มส 

จ านวนนกัเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 

3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 

3 
ขึ้นไป 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ม.1 252 - 14 11 9 45 39 50 37 57 144 15.81 
ม.2 389 16 31 13 33 73 58 46 48 71 156 17.12 
ม.3 270 - - 3 13 33 47 50 43 81 174 19.10 
รวม 
ม.ต้น 

911 16 45 27 55 151 144 146 128 209 474 52.03 

ร้อยละ 100 1.76 4.94 2.96 6.03 16.58 15.81 16.03 14.05 22.94 52.03 - 
ม.4 450 - 6 26 19 55 59 76 72 127 275 36.14 
ม.5 221 2 14 10 14 21 39 34 27 59 120 15.77 
ม.6 90 - - 6 6 16 16 28 6 12 46 6.04 
รวม 

ม.ปลาย 
761 2 20 42 39 92 114 138 105 198 441 57.95 

ร้อยละ 100 0.26 2.63 5.52 5.12 12.09 14.99 18.13 13.80 26.02 57.95 - 
รวม

ทั้งสิ้น 
1,672 18 65 69 94 243 258 284 233 407 915 54.72 

ร้อยละ 100 1.08 3.89 4.13 5.33 14.53 15.43 16.99 13.94 24.34 54.72 - 

 
ภาพที ่๗ แผนภูมแิสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป   
            ปีการศึกษา ๒๕๖3 
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ตารางที่ ๘ แสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป  
              ของกลุ่มการเรียนรู้ภาษาไทย  ปีการศึกษา ๒๕๖3 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน
ที่มีผล 
ร / มส 

จ านวนนกัเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 

3  
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 

3  
ขึ้นไป 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ม.1 18 - 1 1 1 7 4 3 - 1 4 6.45 
ม.2 26 1 2 5 4 13 1 - - - - - 
ม.3 18 - - - 1 3 5 3 4 2 9 14.52 
รวม 
ม.ต้น 

62 1 3 6 6 23 10 6 4 3 13 20.97 

ร้อยละ 100 1.61 4.84 9.68 9.68 37.10 16.13 9.68 6.45 4.84 20.97 - 
ม.4 30 - - 5 3 3 15 4 - - 4 8 
ม.5 14 - - 1 2 2 3 5 - - 5 10 
ม.6 6 - - 3 - 3 - - - - - - 
รวม 

ม.ปลาย 
50 - - 9 5 8 18 9 - - 9 18 

ร้อยละ 100 - - 18 10 16 36 18 - - 18 - 
รวม

ทั้งสิ้น 
112 1 3 15 11 31 28 15 4 3 22 19.64 

ร้อยละ 100 0.89 2.68 13.40 9.82 27.68 25 13.40 3.57 2.68 19.64 - 

 
ภาพที่ ๘  แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป  
              ของกลุ่มการเรียนรู้ภาษาไทย  ปีการศึกษา ๒๕๖3 
 

 
 
 

6.45 
0 

14.52 

0 
8 10 

19.64 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวมทั้งสิ้น 



 
 

ตารางที่ ๙ แสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป  
              ของกลุ่มการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ปีการศึกษา ๒๕๖3 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน
ที่มีผล 
ร / มส 

จ านวนนกัเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 

3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 

3 
ขึ้นไป 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ม.1 27 - 1 3 2 8 6 3 3 1 7 6.09 
ม.2 52 3 4 1 6 13 12 6 6 1 13 11.30 
ม.3 36 - - 3 3 4 9 4 10 3 17 14.78 
รวม 
ม.ต้น 

115 3 5 7 11 25 27 13 19 5 27 23.48 

ร้อยละ 100 2.61 4.35 6.09 9.57 21.74 23.48 11.30 16.52 4.35 23.48 - 
ม.4 60 - 2 17 5 11 10 11 4 - 15 15 
ม.5 28 - 2 5 9 2 6 3 1 - 4 4 
ม.6 12 - - 1 5 3 2 1 - - 1 1 
รวม 

ม.ปลาย 
100 - 4 23 19 16 18 15 5 - 20 20 

ร้อยละ 100 - 4 23 19 16 18 15 5 - 20 - 
รวม

ทั้งสิ้น 
215 3 9 30 30 41 45 28 24 5 57 26.51 

ร้อยละ 100 1.40 4.19 13.95 13.95 19.07 20.93 13.02 11.16 2.33 26.51 - 

 
ภาพที่ ๙ แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป  
              ของกลุ่มการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ปีการศึกษา ๒๕๖3 
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ตารางที ่๑๐ แสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป  
              ของกลุ่มการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ปีการศึกษา ๒๕๖3 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน
ที่มีผล 
ร / มส 

จ านวนนกัเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 

3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 

3 
ขึ้นไป 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ม.1 81 - 5 2 1 20 9 14 10 20 44 14.62 
ม.2 130 5 12 4 13 34 33 17 6 6 29 9.63 
ม.3 90 - - - 6 18 19 24 12 11 47 15.61 
รวม 
ม.ต้น 

301 5 17 6 20 72 61 55 28 37 120 39.87 

ร้อยละ 100 1.66 5.65 1.99 6.64 23.92 20.27 18.27 9.30 12.29 39.87 - 
ม.4 90 - 3 3 10 15 13 21 9 16 46 28.22 
ม.5 55 1 4 3 3 6 12 5 4 17 26 15.95 
ม.6 18 - - 2 1 5 1 8 1 - 9 5.52 
รวม 

ม.ปลาย 
163 1 7 8 14 26 26 34 14 33 81 49.69 

ร้อยละ 100 0.61 4.29 4.90 8.59 15.95 15.95 20.86 8.59 20.25 49.69 - 
รวม

ทั้งสิ้น 
464 6 24 14 34 98 87 89 42 70 201 43.32 

ร้อยละ 100 1.29 5.17 3.02 7.33 21.12 18.75 19.18 9.05 15.09 43.32 - 

 
ภาพที่ ๑๐ แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป  
              ของกลุ่มการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ปีการศึกษา ๒๕๖3 
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ตารางที่ ๑๑ แสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป  
              ของกลุ่มการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ปีการศึกษา ๒๕๖3 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน
ที่มีผล 
ร / มส 

จ านวนนกัเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 

3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 

3 
ขึ้นไป 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ม.1 36 - 2 - 2 3 4 11 6 8 25 20.33 
ม.2 51 2 3 2 2 6 3 7 7 19 33 26.83 
ม.3 36 - - - 1 2 4 6 6 17 29 23.58 
รวม 
ม.ต้น 

123 2 5 2 5 11 11 24 19 44 87 70.73 

ร้อยละ 100 1.63 4.07 1.63 4.07 8.94 8.94 19.51 15.45 35.77 70.73 - 
ม.4 90 - - - 1 7 10 21 21 30 72 56.25 
ม.5 26 - - - - 4 4 7 6 5 18 14.06 
ม.6 12 - - - - 3 3 4 1 1 6 4.68 
รวม 

ม.ปลาย 
128 - - - 1 14 17 32 28 26 86 67.19 

ร้อยละ 100 - - - 0.78 10.94 13.28 25 21.56 20.31 67.19 - 
รวม

ทั้งสิ้น 
251 2 5 2 6 25 28 56 47 70 173 68.92 

ร้อยละ 100 0.79 1.99 0.80 2.39 9.96 11.16 22.31 18.73 27.89 68.92 - 

 
ภาพที่ ๑๑   แผนภูมแิสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป  
              ของกลุ่มการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ปีการศึกษา ๒๕๖3 

 
 
 

20.33 
26.83 

23.58 

56.25 

14.06 

4.68 

68.92 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวมทั้งสิ้น 



 
 

ตารางที่ ๑๒ แสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป  
              ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ปีการศึกษา ๒๕๖3 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน
ที่มีผล 
ร/มส 

จ านวนนกัเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 

3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 

3 
ขึ้นไป 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ม.1 18 - 1 - - 1 - 5 4 7 16 25.81 
ม.2 26 1 2 - 2 1 1 1 6 12 19 30.65 
ม.3 18 - - - - 1 3 2 6 6 14 22.58 
รวม 
ม.ต้น 

62 1 3 - 2 3 4 8 16 25 49 79.03 

ร้อยละ 100 1.61 4.84 - 3.23 4.84 6.45 12.90 25.81 40.32 79.03 - 
ม.4 30 - - 1 - 4 5 2 10 8 20 40 
ม.5 14 - 1 - - 2 4 2 - 5 7 14 
ม.6 6 - - - - - 2 4 - - 4 8 
รวม 

ม.ปลาย 
50 - 1 1 - 6 11 8 10 13 31 62 

ร้อยละ 100 - 2 2 - 12 22 16 20 26 62 - 
รวม

ทั้งสิ้น 
112 1 4 1 2 9 15 16 26 38 80 71.43 

ร้อยละ 100 0.89 3.57 0.89 1.79 8.04 13.40 14.29 23.21 33.93 71.43 - 

 
ภาพที่ ๑๒  แผนภูมแิสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป  
              ของกลุ่มการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ปีการศึกษา ๒๕๖3 
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ตารางที่ ๑๓ แสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป  
               ของกลุ่มการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖3 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน
ที่มีผล 
ร/มส 

จ านวนนกัเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 

3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 

3 
ขึ้นไป 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ม.1 36 - 2 5 3 2 4 9 8 3 20 16.13 
ม.2 52 2 4 1 4 3 5 5 11 17 33 26.61 
ม.3 36 - - - 2 5 3 4 5 17 26 20.97 
รวม 
ม.ต้น 

124 2 6 6 9 10 12 18 24 37 79 63.71 

ร้อยละ 100 1.61 4.84 4.84 7.26 8.06 9.68 14.52 19.35 29.84 63.71 - 
ม.4 60 - - - - 6 3 4 13 34 51 51 
ม.5 28 - 2 - - 1 1 5 9 10 24 24 
ม.6 12 - - - - - 3 3 - 6 9 9 
รวม 

ม.ปลาย 
100 - 2 - - 7 7 12 22 50 84 84 

ร้อยละ 100 - 2 - - 7 7 12 22 50 84 - 
รวม

ทั้งสิ้น 
224 2 8 6 9 17 19 30 46 87 163 72.77 

ร้อยละ 100 0.89 3.57 2.68 4.02 7.59 8.48 13.39 20.54 38.84 72.77 - 

 
ภาพที่ ๑๓   แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป  
              ของกลุ่มการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖3 
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ตารางที่ ๑๔ แสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป  
               ของกลุ่มการเรียนรู้การงานอาชีพ  ปีการศึกษา ๒๕๖3 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน
ที่มีผล 
ร/มส 

จ านวนนกัเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 

3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 

3 
ขึ้นไป 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ม.1 18 - 1 - - 2 - 5 3 7 15 24.19 
ม.2 26 1 2 - 2 2 1 7 5 6 18 29.03 
ม.3 18 - - - - - 2 5 - 11 16 25.81 
รวม 
ม.ต้น 

62 1 3 - 2 4 3 17 8 24 49 79.03 

ร้อยละ 100 1.61 4.83 - 3.23 6.45 4.83 27.42 12.90 38.71 79.03 - 
ม.4 60 - 1 - - 8 11 10 6 24 40 40 
ม.5 28 - 3 1 - 3 5 4 3 9 16 16 
ม.6 12 - - - - 2 2 3 1 4 8 8 
รวม 

ม.ปลาย 
100 - 4 1 - 13 18 17 10 37 64 64 

ร้อยละ 100 - 4 1 - 13 18 17 10 37 64 - 
รวม

ทั้งสิ้น 
162 1 7 1 2 17 21 34 18 61 113 69.75 

ร้อยละ 100 0.62 4.32 0.62 1.23 10.49 12.96 20.99 11.11 37.65 69.75  

 
ภาพที่ ๑๔   แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป  
              ของกลุ่มการเรียนรู้การงานอาชีพ  ปีการศึกษา ๒๕๖3 
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ตารางที่ ๑๕ แสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป  
               ของกลุ่มการเรียนรู้ศิลปะ  ปีการศึกษา ๒๕๖3 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน
ที่มีผล 
ร / มส 

จ านวนนกัเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 

3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 

3 
ขึ้นไป 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ม.1 18 - 1 - - 2 2 - 3 10 13 20.97 
ม.2 26 1 2 - - 1 2 3 7 10 20 32.26 
ม.3 18 - - - - - 2 2 - 14 16 25.81 
รวม 
ม.ต้น 

62 1 3 - - 3 6 5 10 34 49 79.03 

ร้อยละ 100 1.61 4.84 - - 4.84 9.68 8.06 16.13 54.84 79.03 - 
ม.4 30 - - - - 1 2 3 9 15 27 38.57 
ม.5 28 1 2 - - 1 4 3 4 13 20 28.57 
ม.6 12 - - - - - 3 5 3 1 9 12.86 
รวม 

ม.ปลาย 
70 1 2 - - 2 9 11 16 29 56 80 

ร้อยละ 100 1.43 2.86 - - 2.86 12.86 15.71 22.86 41.43 80 - 
รวม

ทั้งสิ้น 
132 2 5 - - 5 15 16 26 63 105 79.55 

ร้อยละ 100 1.52 3.79 - - 3.79 11.36 12.12 19.70 47.73 79.55 - 

 
ภาพที่ ๑๕   แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป  
              ของกลุ่มการเรียนรู้ศิลปะ  ปีการศึกษา ๒๕๖3 
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ตารางที ่๑๖  แสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป  
                 ปีการศึกษา ๒๕๖3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนร้อยละ/ชั้น 

รวม 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ภาษาไทย 6.45 - 14.52 8 10 - 19.64 
คณิตศาสตร์ 6.09 6.09 14.78 15 4 1 26.51 
วิทยาศาสตร์ 14.62 9.63 15.61 28.22 15.95 5.52 43.32 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

20.33 26.83 23.58 40.63 14.06 4.68 68.92 

ภาษาต่างประเทศ 25.81 30.65 22.58 40 14 8 71.43 
สุขศึกษาและพลศึกษา 16.13 26.61 20.97 51 24 9 72.77 

การงานอาชีพ 24.19 29.03 25.81 40 16 8 68.75 
ศิลปะ 20.97 32.26 25.81 38.57 28.57 12.86 79.55 
รวม 15.81 17.12 19.10 36.14 15.77 6.04 57.95 

 
 
ภาพที่ ๑๖   แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา 
                ในระดับ ๓ ขึ้นไป   ปีการศึกษา ๒๕๖3 
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๙.๒ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา ๒๕๖3 (ชั้นม.๑-ม.๖) 
ตารางที่ ๑๗  แสดงผลการประเมิน ร้อยละของผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
                 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖3 

ช้ัน 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียน 
ดี

เยี่ยม 
ร้อยละ ด ี

ร้อย
ละ 

พอใช้ 
ร้อย
ละ 

ปรับปรุง ร้อยละ 
ดีขึ้น
ไป 

ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ๙ ๘ ๘๘.๘๘ - - - - ๑ ๑๑.๑๑ ๘ ๘๘.๘๘ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ๑๓ ๑๐ ๗๖.๙๒ - - - - ๑ ๗.๖๙ ๑๐ ๗๖.๙๒ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ๙ ๙ ๑๐๐ - - - - - - ๙ ๑๐๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ๑๕ ๑๕ ๑๐๐ - - - - - - ๑๕ ๑๐๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ๗ ๕ ๗๑.๔๒ - - - - ๒ ๒๘.๕๗ ๕ ๗๑.๔๒ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ๓ ๓ ๑๐๐ - - - - - - ๓ ๑๐๐ 
รวม ๕๖ ๕๒ ๙๒.๘๕ - - - - ๔ ๗.๑๔ ๕๒ ๙๒.๘๕ 
 
 
ภาพที่ ๑๗   แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียน 
                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่ได้ผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 
                 ปีการศึกษา ๒๕๖3  
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 ๙.๓ ผลการประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ปีการศึกษา ๒๕๖3 (ชั้นม.๑-ม.๖) 
ตารางที่ ๑๘ แสดงผลการประเมิน ร้อยละของผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน  
                 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖3  

ช้ัน 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียน 
ดี

เยี่ยม 
ร้อยละ ด ี

ร้อย
ละ 

พอใช้ 
ร้อย
ละ 

ปรับปรุง ร้อยละ 
ดีขึ้น
ไป 

ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ๙ ๘ ๘๘.๘๘ - - - - ๑ ๑๑.๑๑ ๘ ๘๘.๘๘ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ๑๓ ๙ ๖๙.๒๓ ๑ ๗.๖๙ - - ๓ ๒๓.๒๗ ๑๐ ๗๖.๙๒ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ๙ ๗ ๗๗.๗๗ - - - - ๒ ๒๒.๒๒ ๗ ๗๗.๗๗ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ๑๕ ๑๕ ๑๐๐ - - - - - - ๑๕ ๑๐๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ๗ ๕ ๗๑.๔๒ - - - - ๒ ๒๘.๕๗ ๕ ๗๑.๔๒ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ๓ ๓ ๑๐๐ - - - - - - ๓ ๑๐๐ 
รวม ๕๖ ๔๗ ๘๓.๙๒ ๑ ๑.๗๘ - - ๘ ๑๔.๒๘ ๔๘ ๘๕.๗๑ 
 
 
ภาพที่ ๑๘    แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ของนักเรียน 
                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่ได้ผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 
                 ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
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๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา ๒๕๖๓) 
ตารางที่ ๑๙ แสดงผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
                 ปีการศึกษา ๒๕๖3 
 

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖2 
มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของ 
                  ผู้บริหารสถานศึกษา 

ดี 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
                  เป็นส าคัญ 

ดี 

ผลการประเมินภาพรวมของสถานศึกษา ดี 
 
 
๒.๓ ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 ระดับคุณภาพ : ดี 
๑. กระบวนการพัฒนา 
      โรงเรียนให้ความส าคัญในการพัฒนาผู้เรียน   โดยโรงเรียนได้ส่งเสริมผู้เรียนและบรรจุโครงการ  
หรือกิจกรรมลงในแผนปฏิบัติการประจ าปี   โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา    เช่น 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน  ซึ่งสถานศึกษาให้ความส าคัญในการพัฒนาผู้เรียน  คิดเป็น  ท าเป็น โดย
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมในการฝึกทักษะให้ผู้เรียน
คิดเป็น โดยเฉพาะโครงงานเพ่ือให้คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้จัดกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า
ของตนเอง     โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรโดยจัดให้มีโครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรและเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการเรียนการสอน 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ   โครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการพัฒนาวิชาการ   มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์  และเขียนสื่อความ กิจกรรมค่ายปรับ
พ้ืนฐานและกิจกรรมติวเข้ม o-net กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวิชาการ  และสอนซ่อมเสริม  o-net  และสอน
ซ่อมเสริม  โดยครูมีการก าหนดเปูาหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้   ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน เพ่ือออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา โดยครูมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  ผนวกกับการน าบริบท   และภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
       นอกจากนั้นการด าเนินงานของสถานศึกษาได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาผู้เรียน คิดเป็น ท าเป็น
โดยส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ   ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมในการฝึกทักษะให้
ผู้เรียนคิดเป็น โดยเฉพาะโครงงานเพ่ือให้คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้ 
 



 
 

๒. ผลการด าเนินงาน 
      จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือผู้เรียน ได้
ฝึกฝนการเรียนรู้จากกิจกรรมต่างๆ  โดยโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย   เพ่ือผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ  แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผลโดยผู้เรียนทุกคนได้ร่วม
กิจกรรมต่างๆ ท าให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่าง
มีสติสมเหตุผล มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมปฏิบัติตนตามระเบียบของสถานศึกษา  มีความ
รับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ  มีความรักสามัคคี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  รู้จักการวางแผน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออกและกล้าแสดงความคิดเห็น เลือกรับประทานอาหารที่
สะอาดและมีประโยชน์ รักการออก าลังกาย นักเรียนสามารถเล่นกีฬาได้ ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม 
สถานศึกษา และสังคม 
๓. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
 ๑) พัฒนาโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

๒) พัฒนาหลักสูตร และเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน ให้นักเรียนมีความสามารถในการคิด การ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล   

๓) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ การท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ 
และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

๔) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
๕) พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษามีทักษะ  กระบวนการ

ต่าง ๆ  
๖) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ  
๗) พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึก เห็นคุณค่า มีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย     
 

 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ระดับคุณภาพ : ดี 
๑. กระบวนการพัฒนา      
   โรงเรียนจัดท าโครงการพัฒนาระบบและจัดการศึกษา  โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานเพ่ือให้บุคลากรใน
โรงเรียนและชุมชน    มีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน   และใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย เป็นฐาน
คิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ     พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาทางวิชาการ  และเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลากระบวนการพัฒนา     ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่   อย่างมีประสิทธิภาพ    
และเกิดประสิทธิผลโดยจัดท าโครงการพัฒนาระบบและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน   โดยก าหนด
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษาออกเป็น  ๔ ด้าน  ประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ  ด้าน
บุคลากร  และด้านบริหารงานทั่วไป มีการก าหนดบทบาทหน้าที่เอกสารพรรณนางาน การออกค าสั่งแต่งตั้ง
งานตามโครงสร้าง รวมทั้งกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการไว้อย่างชัดเจน   ด้านประสิทธิภาพของคณะกรรมการ
สถานศึกษา เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด    ไว้ในกฎกระทรวง    และระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งมีการประชุมกันอย่างสม่ าเสมอ ภาคเรียนละ   ๒  ครั้ง  และโรงเรียนส่งเสริมให้
คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่  ซึ่งได้ท าหน้าที่ก ากับติดตามดูแล 
และขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมายในการพัฒนาสถานศึกษาอย่าง
แท้จริง 



 
 

๒. ผลการด าเนินงาน 
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือให้การบริหารจัดการมี

ประสิทธิภาพ   และเกิดประสิทธิผลท าให้สามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 
๓. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
  ๑) มีโครงการการบรหิารจัดการเกีย่วกับงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรให้สถานศึกษาเป็นสังคมแหง่การเรียนรู้
เพ่ิมขึ้น  

๒)  กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ชุมชนมีส่วนร่วม 
๓)   โครงการพัฒนาจัดการเรียนการสอน 
๔)   โครงการพัฒนาครูพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 
๕)   โครงการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
 

 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ                  
 ระดับคุณภาพ : ดี 
๑. กระบวนการพัฒนา 
  ๑. โรงเรียนได้ด าเนินการโดยให้ครูผู้สอนทุกคน  ได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญเน้นเทคนิคการสอนอย่างหลากหลาย อาทิเช่นการเรียนรู้แบบสืบเสาะ(5E)การเรียนรู้แบบการสร้างองค์
ความรู้(Coorperative learning)  การจัดการเรียนรู้แบบใช้ค าถาม  วิธีสอนแบบโครงงานเพื่อนคู่คิด  โพญา
Mind mapingและ Active  Learning 
 ๒.  โรงเรียนร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านข่อยวิทยา  และ ศูนย์การศึกษานอก
ห้องเรียน ต าบลบ้านข่อยวิทยา  ให้ความรู้ด้านอาชีพ  เช่น  การท าดอกไม้จันท์  การท าขนมไทย  การท าพรม
เช็ดเท้า  การสานพัด  การท าพวงกุญแจจากเศษผ้า 
 ๓.  โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อมัลติมิเดีย  สื่อสิ่งพิมพ์  และเน้นให้ครูผู้สอน  ผู้เรียน
เรียนรู้จากสื่อ  DLTV  DLIT  ผ่านระบบอินเตอร์ไร้สายของโรงเรียน 
 ๔. โรงเรียนสนับสนุน  ส่งเสรมิให้ครูจัดห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน อาทิเช่น   
บรรยากาศรอบห้องเรียน  ปูายนิเทศ  สื่อการเรียนที่ทันสมัยเช่น  SMART TV ,  Digital  Life  box,  เครื่อง
ฉายโปรเจคเตอร์  เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ    มีครบทุกห้องเรียน 
 ๕.โรงเรียนมีกิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียน  การนิเทศการสอนของครูผู้สอนภาคเรียนละ1  ครั้ง  โดยให้  
ผู้บริหาร  และครูผู้สอนทุกคนเป็นครูผู้นิเทศ ผู้รับการนิเทศ   มีการนิเทศแบบกัลยามิตร 
 ๖.โรงเรียนมีการก ากับติดตามครูผู้สอน  โดยส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูผู้สอนท าวิจัยในชั้นเรียน    
ปีการศึกษาละ  1  เรื่อง 
 ๗.  โรงเรียนสนับสนุน  ส่งเสริมให้ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีธรรมชาติวิชาใกล้เคียง 
อาทิเช่น เน้นการปฏิบัติ  เน้นทฤษฎี หลักการ  หรือความรู้ความจ า  มาประชุมวางแผนแก้ปัญหาผู้เรียน  
แลกเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน  จัดเป็นชั่วโมง  PLC  เพ่ือแก้ปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
 
 
 
 



 
 

๒. ผลการด าเนินงาน 
 ๑.  ครูทุกคนมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  นักเรียนได้เรียนรู้อย่าง

หลากหลายจากเทคนิคการสอน  และมีความกระตือรือร้นในการเรียน ใฝุรู้ใฝุเรียนได้เป็นอย่างดี 
 ๒.  ครูทุกคนได้รับการนิเทศการสอน  และเป็นผู้นิเทศการสอน  ท าให้เห็นความแตกต่าง  และ

น าเทคนิคการสอนที่หลากหลาย  มาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมของตนเองและผู้เรียน 
 ๓.  ครูทุกคนมีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาของผู้เรียน  ส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนา

ตนเอง  และสามารถพัฒนางานตนเองในการท าผลงานวิชาการได้อย่างเหมาะสม 
 ๔.  โรงเรียนมีสื่อการสอนอย่างครบทุกห้องเรียนท าให้ครูผู้สอนสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนที่

ทันสมัยและเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

๓. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
๑)  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๒)  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
๓)  โครงการพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียน  
๔)  โครงการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และน าไปใช้จริง 
๕)  โครงการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
๖)  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพิ่มมากข้ึน เช่นสื่อต่างๆ ภูมิปัญญา หรือความสนใจ
เฉพาะของผู้เรียน 
๗).  กิจกรรมห้องเรียนมีชีวิต ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้แบบกระตือรือร้น เรียนรู้จากการปฏิบัติ(Active  
learning )  
 

 สรุปผลการประเมินในภาพรวม                                 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ใน ระดับคุณภาพ : ดี 

๑. สถานศึกษาสามารถพัฒนาผู้เรียน ให้มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์  โดยพัฒนาผ่านการด าเนินงาน  โครงการส่งเสริมสุขภาพ   โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม วิถีพุทธ วิถีไทย  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง  รู้จักการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
และมีมนุษยสัมพันธ์และมีวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

๒.โรงเรียนให้ครูสอนนักเรียนโดยสร้างความมั่นใจในตนเองให้กับนักเรียน นักเรียนมีความกล้า
แสดงออก  ครูจัดหาสื่อเพ่ิมเติมให้เหมาะสมทันสมัย และครูให้นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
ของพอเพียง และฝึกให้นักเรียนเข้าวัดในวันส าคัญทางศาสนา  เพ่ือจะได้ปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีงามเพ่ิมมากข้ึน 
 ๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดเพ่ิมมากขึ้น   โดยส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอน
แบบโครงงานให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการลงมือปฏิบัติจริงสามารถเขียนผังมโนทัศน์ได้มีการ
มอบหมายงานให้ผู้เรียนไปสืบค้นข้อมูล   จากแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย น าความรู้ที่ได้มาน าเสนออภิปราย
และสรุปความรู้ได้ 

  ๔. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการอ่าน การตีความ การสรุปใจความส าคัญจากสื่อเทคโนโลยี 
ต่างๆ เพื่อให้มีความรู้ในข้อมูลสารสนเทศอ่ืนๆ ให้มากข้ึน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันมากขึ้น 

    ๕. พัฒนาครูให้จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ 



 
 

เรียนของผู้เรียน   โดยวิเคราะห์ผลการทดสอบ  และผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้  
   ๖. ให้ความส าคัญในการปลูกฝังให้ผู้เรียน    มีองค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่าง
แท้จริง   โดยส่งเสริมให้ครูบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     มีกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ แล้ว
น ามาปรับใช้ให้เหมาะสม กับธรรมชาติวิชาที่สอนเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ในชีวิตจริงได ้
                ๘. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ภาษาไทยจากการอ่าน  การตีความ  การสรุปใจความส าคัญ  จากสื่อและข้อมูลสารสนเทศรอบตัวให้
มากขึ้น   เน้นการฝึกทักษะ  การฟัง   การพูด   การอ่าน   และการเขียนจากสื่อเทคโนโลยีต่างๆ รวมทั้งควร
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ จากการท าโครงงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ๒.๔ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกระยะที่ ๑  (เมื่อเดือนสิงหาคม-กันยายน พ.ศ.25๖๓) 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกระยะที่ ๑  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

                  ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

พอใช้ ด ี ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑  ผลการจัดการศึกษา     

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน     
ตัวบ่งช้ีที่ ๑  ผู้เรียนมสีุขภาพกายสุขภาพจิตทีด่ี                        
ตัวบ่งช้ีที่ ๒  ผู้เรียนมคีุณธรรม จรยิธรรมและคา่นิยมที่พึงประสงค์                            
ตัวบ่งช้ีที่ ๓  ผู้เรียนมคีวามใฝรุู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง        
ตัวบ่งช้ีที่ ๔ ผู้เรียนคดิเป็น ท าเป็น         
ตัวบ่งช้ีที่ ๕  ผลสมัฤทธ์ิทางเรียนของผู้เรียน                             
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์
ตัวบ่งช้ีที่ ๙   ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศกึษา 

  
    

  
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจดุเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

       

กลุ่มตัวบ่งชี้ตามมาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑ ผลการด าเนินโครงการพิเศษเพื่อส่งเสรมิบทบาทของสถานศึกษา 

    

มาตรฐานที่ ๒ การบริหารจัดการศึกษา     
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน     
ตัวบ่งช้ีที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพัฒนาสถานศึกษา      
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม     
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา

มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนว
ปฏิรูปการศึกษา 

    

 
มาตรฐานที่ ๓  การจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

    

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน     
ตัวบ่งช้ีที่ ๖ ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็ส าคัญ     
มาตรฐานที่ ๔ ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน      
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน     
ตัวบ่งช้ีที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ     

ต้นสังกัด 
    

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม ผลการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพ             
                                                           รับรอง           ไม่รับรอง 
 



 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โดยสถานศกึษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด 
 จุดเด่นด้านผลการจัดการศึกษา 
  ๑. สถานศึกษาสามารถพัฒนาผู้เรียน ให้มีสุขภาพกาย   สุขภาพจิต  มีคุณธรรม  จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์    โดยพัฒนาผ่านการด าเนินงาน  โครงการส่งเสริมสุขภาพ   โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ วิถีไทย ส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียนและบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
  ๒ สถานศึกษาประสบความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการเทิดไท้ ๘๔ พรรษา พัฒนาอาคาร
สถานที่เป็นโครงการพิเศษเพ่ือแก้ปัญหาอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องน้ า ถนน พื้นสนามและภูมิทัศน์ ซึ่ง
ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย จนสามารถใช้จัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ เป็นที่ยอมรับของชุมชนและ
องค์กรภายนอก 

จุดที่ควรพัฒนา 
      ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 

                        ๑) จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้มีความหลากหลาย โดยบูรณาการร่วมกันทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ เช่น กิจกรรมหนังสือดีในดวงใจ คลินิกหมอภาษา กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรมวางทุกงาน
อ่านทุกคน กิจกรรมเสียงตามสาย กิจกรรมเมนูการอ่าน เป็นต้น   รวมทั้งจัดแนะน าหนังสือใหม่ หนังสือที่ได้  
รับรางวัล และจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกอย่างหลากหลาย 

              ๒) พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการอ่าน การตีความ การสรุปใจความส าคัญจากสื่อเทคโนโลยี
ต่างๆ    เพื่อให้มีความรู้ในข้อมูลสารสนเทศอ่ืนๆ  ให้มากขึ้น   รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันมากขึ้น 
                   ๓) ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมโครงงานให้มากขึ้น    เพ่ือให้มีทักษะในการ
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  สามารถสรุปความคิดอย่างเป็นระบบและคิดแบบองค์รวม
ได้  

๔) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน   ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    โดยพัฒนา 
ทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยจากการอ่าน  การตีความ  การสรุปใจความส าคัญ   จากสื่อและข้อมูลสารสนเทศ
รอบตัวให้มากขึ้น วิชาคณิตศาสตร์ ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สุขศึกษาและพลศึกษา ควรจัดการ
เรียนรู้ที่เชื่อมโยงความรู้ด้านการปฏิบัติไปสู้ทฤษฎีอย่างชัดเจน โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ควรได้ปฏิบัติจริงจาก
การทดลองในห้องปฏิบัติการ ส่วนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ควรฝึกการสรุปข่าว วิเคราะห์ข่าว
จากเหตุการณ์ปัจจุบันให้มากๆ  และภาษาต่างประเทศ เน้นการฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียนจากสื่อเทคโนโลยีต่างๆ รวมทั้งควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการท าโครงงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    ๕) พัฒนาครูให้จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผู้เรียน โดยวิเคราะห์ผลการทดสอบและผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ จัดบรรยากาศการ
เรียนรู้ ผลิตและจัดหาสื่อที่จูงใจผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดหาสื่อมา
ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้หลากหลายทดสอบ 
 
   
 



 
 

               ๖) ส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดท าแผนการสอนโดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ครบ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง 
  ๗) ให้ความส าคัญในการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่าง
แท้จริง โดยส่งเสริมให้ครูบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     เข้าไปในแผนการจัดการเรียนรู้ชองครู
ทุกคน มีกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ ประสบความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง แล้วน ามาปรับใช้ให้เหมาะสม กับธรรมชาติวิชาที่สอนเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในชีวิตจริงได้ 

      ๒. ด้านบริหารจัดการศึกษา 
 ๑) ประเมินสอนของครูอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง โดยตั้งคณะกรรมการประเมินให้

ชัดเจน เป็นรูปธรรมให้เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาที่สอน    พร้อมน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง
แผนการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคนอย่างเป็นระบบ 

 ๒) สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายในสถานศึกษาเดิมให้มากท่ีสุด โดยการสร้างคุณภาพทางวิชาการให้เข้มแข็งและมีสวัสดิการหรือทุนการ 
ศึกษาตอ่เนื่อง เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ศรัทธาที่จะเรียนต่อท่ีสถานศึกษาเดิมมากข้ึน 

 ๓) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดเพ่ิมมากขึ้น   โดยส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการ
สอนแบบโครงงานให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้     มีการลงมือปฏิบัติจริง     สามารถเขียนผังมโนทัศน์ได้มี
การมอบหมายงานให้ผู้เรียนไปสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย น าความรู้ที่ได้มาน าเสนอ
อภิปรายและสรุปความรู้ได้ 

      ๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
  พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของครูทุกคน เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ส่งเสริมให้ครู
ท าวิจัยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น และมีการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน 
น าผลการประเมินไปใช้   ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
และจริงจัง 

      ๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 ๑) พัฒนาครูทุกคน ให้มีความรู้เรื่องประกันคุณภาพ โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับ

สถานศึกษา และสร้างความตระหนักว่าการประกันคุณภาพเป็นเรื่องของทุกคนจะต้องรับผิดชอบร่วมกัน 
                 ๒) พัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจการประเมินโครงการ   รู้จักการสร้างเครื่องมือให้ตรงตาม
เปูาหมายเชิงกลยุทธ์ โดยประเมินตามสภาพจริง เพ่ือให้ได้ผลการประเมินที่สะท้อนสภาพจริง  ของสถานศึกษา 
มีความเท่ียงตรง สามารถน าผลการประเมินไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาได้อย่าง
แท้จริง 
                   ๓) บรรจุโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ  ลงในแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี และมีการด าเนินงานให้บังเกิด ผล
อย่างแท้จริง   มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศครบถ้วนทุกด้าน     โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล 
สามารถสืบค้นได้เร็ว 
 
 
 
 



 
 

 ๒.๕ งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสบความส าเร็จ 
 

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม หลักฐานยืนยันความส าเร็จ 
๑.โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เอกสารรายงานผลโครงการ 
๒.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เอกสารรายงานผลโครงการ 
๓.โครงการวิถีพุทธ เอกสารรายงานผลโครงการ 
๔.โครงการห้องสมุดมีชีวิต เอกสารรายงานผลโครงการ 
๕.โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระ เอกสารรายงานผลโครงการ 
๖.โครงการจัดบริการแนะแนว เอกสารรายงานผลโครงการ 
๗.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เอกสารรายงานผลโครงการ 
๘.โครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศของผู้เรียน เอกสารรายงานผลโครงการ 
๙.โครงการโรงเรียนดีประจ าต าบล เอกสารรายงานผลโครงการ 
๑๐.โครงการพัฒนาระบบประกัน เอกสารรายงานผลโครงการ 
๑๑.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ สุขภาวะที่ดี เอกสารรายงานผลโครงการ 
๑๒.โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน เอกสารรายงานผลโครงการ 
๑๓.โครงการบริหารทั่วไป เอกสารรายงานผลโครงการ 
๑๔.โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เอกสารรายงานผลโครงการ 
๑๕.โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่อาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เอกสารรายงานผลโครงการ 

๑๖.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และประชาสัมพันธ์ เอกสารรายงานผลโครงการ 
๑๗.โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานงบประมาณ เอกสารรายงานผลโครงการ 
๑๘.โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล เอกสารรายงานผลโครงการ 
๑๙.โครงการพัฒนาผู้เรียน(เรียนฟรี 15 ปี) เอกสารรายงานผลโครงการ 
20.โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา เอกสารรายงานผลโครงการ 
 2.5 งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ประสบความส าเร็จ 
 

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม หลักฐานยืนยันความส าเร็จ 
- - 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๓. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานที่ผ่านมา (SWOT) 
  

ปัจจัย 6 ด้าน 
2S  4M 

จุดแข็ง (Strength) 
ข้อความประเด็นส าคัญ 

จุดอ่อน (Weakness) 
ข้อความประเด็นส าคัญ 

โครงสร้าง 
และนโยบาย 
Structure 

( S1 ) 

1.สถานศึกษาก าหนดนโยบายให้บุคลากรทุกคนมี
ส่วนร่วมส่งผลให้ความร่วมมือเป็นไปได้ด้วยดี 
2.สถานศึกษามีแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน
ชัดเจนท าให้ง่ายต่อการปฏิบัติ 
3.สถานศึกษามีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ชัดเจน  
4.นโยบายเร่งคุณภาพของสถานศึกษาท าให้
บุคลากรทุกคนกระตือรือร้นในการปฏิบัติ 

1.มีบุคลากรน้อยส่งผลให้มีภาระงาน
มาก 
 

ผลผลิต และ 
การบริการ 
Service 
( S2 ) 

 
 

1.นักเรียนยากจนได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา 
2.นักเรียนพิการได้เรียนรวมกับเด็กปกติ 
3.มีห้องสมุดและแหล่งสืบค้นข้อมูลที่พร้อม
ให้บริการแก่นักเรียน 
4.สถานที่บริเวณอาคารเรียน และรอบบริเวณ
โรงเรียนสะอาดร่มรื่น 
5.บุคลากรในโรงเรียนและนักเรียนให้ความร่วมมือ
ช่วยกันดูแลรักษาโรงเรียนเป็นอย่างดี  

1.มีผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมยังไม่สูง 
2.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มี
ปัญหาด้านการอ่าน การเขียน 
3.โรงเรียนมีบริเวณกว้าง มีนักการ 1 
คนส่งผลให้บางพ้ืนที่มีหญ้ารก  
 
 
 
 
 

บุคลากร 
Man 

( M1 ) 

1.บุคลากรมีความรู้ความสามารถตรงตามวิชาเอก 
2.บุคลากรได้รับการพัฒนาการสอน และน ามาใช้
สอนได้ 
3.มีการยกย่องชมเชยให้รางวัลบุคลากรเป็น
ประจ า ท าให้บุคลากรมีขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 
4.บุคลากรส่วนใหญ่ของโรงเรียนมีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

1.บุคลการไม่สามารถใช้เทคนิคการ
สอนได้อย่างเต็มศักยภาพเนื่องจากขาด
สื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี 
2.บุคลากรมีภาระงานอ่ืนหลากหลาย
หน้าที่และควบคู่กับการสอน ท าให้สอน
ไม่เต็มที่ 
3.บุคลากรส่วนน้อยใช้เทคนิคการสอน
ไม่หลากหลาย 
4.ครูขาดการผลิตสื่อที่ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
 
 



 
 

ปัจจัย 6 ด้าน 
2S  4M 

จุดแข็ง (Strength) 
ข้อความประเด็นส าคัญ 

จุดอ่อน (Weakness) 
ข้อความประเด็นส าคัญ 

ประสิทธิภาพ 
ทางการเงิน 

Money 
( M2 ) 

1.โรงเรียนมีแผนการใช้จ่าย ท าให้สามารถใช้
จ่ายเงินได้ตามแผนที่วางไว้ 
2.ผู้บริหารมีการบริหารงานเงินที่มีอย่างจ ากัด
เป็นไปตามแผนส่งผลให้งานส าเร็จไปตามแผนที่ได้
วางไว้ 
3.โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
การใช้เงิน 
4.โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรจากภายนอก 

1.มีงบประมาณน้อยส่งผลให้ใช้
งบประมาณท่ีมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้
และการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ได้น้อยตามไปด้วย 
2.มีงบประมาณน้อยส่งผลให้ไม่สามารถ
จัดซื้อ/ผลิตสื่อ ได้ตามความต้องการ 

 
 
 

วัสดุอุปกรณ์ 
Material 
( M3 ) 

1.มีสื่อจาก DLIT และ DLTV ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ 
2.มีการเก็บรักษาสื่อเป็นอย่างดี สะดวกต่อการใช้
งาน 

1.คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการเรียนรู้
ส่งผลให้ขาดโอกาสในการลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเองและขาดการใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการเรียน 
2.ขาดอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสารเคมี
ส่งผลให้นักเรียนขาดการลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเองได้เพียงแต่ดูภาพ
ประกอบการเรียนการสอน 
3.ระบบอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ท าให้ไม่
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 

การบริหารจัดการ 
Management 

( M4 ) 

1.โรงเรียนบริหารงานโดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน ส่งผลให้การบริหารงานเป็นไปตามความ
ต้องการของชุมชน 
2.โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นเครื่องมือในการ
บริหารงาน 
3.โรงเรียนใช้เทคโนโลยีในการบริหาร เก็บข้อมูล 
ประชาสัมพันธ์ ให้ ผู้ปกครองและชุมชนได้ทราบ
ความเคลื่อนไหวของโรงเรียน 
4.โรงเรียนระดมทรัพยากรจากภายนอก ส่งผลให้มี
งบประมาณในการบริหารงานได้คล่องตัวขึ้น 
 
 

1.มีการเปลี่ยนผู้บริหารบ่อย ส่งผลให้
การด าเนินงานนโยบายของสถานศึกษา
ไม่ต่อเนื่อง 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

ปัจจัยภายนอก 
 STEP 

โอกาส (Opportunities) 
ข้อความประเด็นส าคัญ 

อุปสรรค (Threat) 
ข้อความประเด็นส าคัญ 

สังคมและ
วัฒนธรรม 

Social – cultural 
Factors  

( S ) 

1.ผู้ปกครองในชุมชนส่งบุตรให้เข้ารับ
การศึกษาในโรงเรียนใกล้บ้านเพราะประหยัด
ค่าใช้จ่าย 
2.ประชาชนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีใน
ท้องถิ่นส่งผลท าให้นักเรียนน ามาเป็น
แบบอย่างที่ดี 
 

1.ชุมชนรอบโรงเรียนมีความเสี่ยงกับปัญหา
ยาเสพติด 
2.ผู้ปกครองที่มีฐานะดีนิยมส่งบุตรเข้าเรียน
ในโรงเรียนยอดนิยม 
3.ผู้ปกครองที่มีรายได้น้อยมักให้นักเรียนหยุด
เรียนเพ่ือช่วยหารายได้ 

ด้านเทคโนโลยี 
Technological 

Factors 
( T ) 

1.เทคโนโลยีภายนอกมีมากท าให้สถานศึกษามี
การปรับตัวและน ามาใช้ให้ทันกับเทคโนโลยี 
2.ในชุมชนมีร้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
เด็กส่วนหนึ่งไปค้นคว้าหาความรู้และท า
รายงาน 
3.ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีมากและยินดีมาช่วยสอน
ในโรงเรียน 
 
 

1.ในชุมชนมีร้านคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต เด็กส่วนหนึ่งหนีเรียนไปเล่นเกม
และดูสื่อที่ไม่เหมาะสม 
2.เทคโนโลยีที่ทันสมัยมีมากโรงเรียนต้องปรับ
การเรียนการสอนให้นักเรียนแต่โรงเรียนขาด
คอมพิวเตอร์ท าให้เป็นอุปสรรคต่อเรียนรู้
เทคโนโลยีเหล่านั้นอย่างถูกต้อง 

ด้านเศรษฐกิจ 
Economic 
Factors 

( E ) 

1.การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
บริหารจัดการท าให้ผู้ปกครองในชุมชนส่งบุตร
มาเรียนเพราะประหยัดค่าใช้จ่าย 
 

1.เศรษฐกิจในชุมชนไม่ดีส่งผลท าให้มีการ
ระดมทรัพยากรได้น้อย 
2.ผู้ปกครองมีรายได้น้อยส่งผลให้ไม่มีเงินส่ง
บุตร หลาน มาโรงเรียน 

ด้านการเมืองและ
กฎหมาย 

Political and 
Legal Factors 

( P ) 

1.พรบ.การศึกษาภาคบังคับส่งผลให้ผู้ปกครอง
ต้องส่งบุตรมาเข้าเรียน 
2.พรบ.การศึกษาแห่งชาติส่งผลให้นักเรียน
ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 
3.นโยบายรัฐบาลที่ดีส่งผลใหน้ักเรียนมีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนานักเรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรม 

1.การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงบ่อยท า
ให้การด าเนินนโยบายไม่ต่อเนื่อง 
 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 



 
 

ส่วนท่ี  2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 
 
โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ และ

จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 256๕ เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนบ้านข่อยวิทยาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา โดยใช้กรอบแนวคิดและทิศทางในการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 256๕ ดังนี้  

 
๑. พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ 
     การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน ๔  ด้าน 
  ๑. มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
  ๒. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม 
  ๓. มีงานท า – มีอาชีพ 
  ๔. เป็นพลเมืองดี 
    ๑. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
  ๑. มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
  ๒. ยึดมั่นในศาสนา 
  ๓. มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  ๔. มีความอ้ืออาทรต่อครอบครัว และชุมชนของตน 
    ๒. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 
  ๑.รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ/ชั่ว – ดี 
  ๒. ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
  ๓. ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
  ๔. ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
    ๓. มีงานท า – มีอาชีพ 

๑. การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและ
เยาวชนรักงาน สู้งานท าจนงานส าเร็จ 
๒. การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างานและมี
งานท าในท่ีสุด 

  ๓. ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 
    ๔. เป็นพลเมืองดี 
  ๑. การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 

๒. ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่
เป็นพลเมืองดี 
๓. การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า เช่น งานอาสาสมัคร 
งานบ าเพญ็ประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ท าด้วยความมีน้ าใจและเอ้ืออาทร” 



 
 

๒. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ -๒๕๗๙)  
 

  คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๘๐) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ ๒๐ ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์
เปูาหมาย และยุทธศาสตร์ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

เปูาหมาย 

       ๑. ความมั่นคง  
                     ๑.๑  การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ 

ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 
และมีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง  
๑.๒ ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติศาสนาและ 
พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมือง
มีความม่ันคง เป็นกลไกท่ีน าไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิ
บาล  
๑.๓ สังคมมีความปรองดองและความสามัคคีสามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศชุมชน มี
ความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น  
๑.๔ ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่
อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของ
อาหาร พลังงาน และน้ า  

 ๒. ความม่ังคั่ง  
 ๒.๑ ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศใน กลุ่ม
รายได้สูงความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา
อย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน  

                    ๒.๒ เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายใน และ 
ภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการ
เชื่อมโยง ในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการท าธุรกิจ มี
บทบาทส าคัญในระดับภูมิภาค และระดับโลกเกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่าง
มีพลัง  
๒.๓ ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ทุนมนุษย์ทุน
ทาง ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทน
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม  

    
 
 
 



 
 

   ๓. ความยั่งยืน  
๓.๑ การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกิน
พอดีไม่สร้าง มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของ
ระบบนิเวศน์  
๓.๒ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับส่งแวดล้อมิ และสอดคล้องกับกฎระเบียบ ของ
ประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  
๓.๓ ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
วัตถุประสงค์  

       ๑. เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์  
       ๒. เพ่ือเพ่ิมกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทัว่ถึง เท่าเทียม เป็นธรรม  

                  ๓. เพ่ือลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ  
                  ๔. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม  

กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี(พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๗๙) มี ๖ ยุทธศาสตร์ซึ่งเกี่ยวข้อง กับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที ่๑   การสร้างความม่ันคง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๓ การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการ
บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

          ยุทธศาสตร์ที ่๒  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
                   ยุทธศาสตร์ที่ ๒.๕ การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน  

        ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
          ยุทธศาสตร์ที ่๓  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 
                   ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของ
ประเทศ 
                   ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและ
ทั่วถึง 
                   ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๓ การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
         ยุทธศาสตร์ที ่๔ ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
                   ยุทธศาสตร์ที่ ๔.๑ การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคม 
         ยุทธศาสตร์ที ่๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
                   ยุทธศาสตร์ที่ ๕.๑ การจัดระบบอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
         ยุทธศาสตร์ที ่๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

       ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๑ การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่ 
เหมาะสม 
                  ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๒ การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 



 
 

                  ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๓ การพัฒนาระบบบริหารการจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐใน
การปฏิบัติราชการและมีความเป็นมืออาชีพ 
                  ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๔ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
         ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๕การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติฉบับที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔)  
          ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมแห่งชาติฉบับที่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔) ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี  ซึ่งเป็น
การแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมและ วางรากฐาน
ในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการ พัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติฉบับ
ที๑่๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔)  มีหลักการที่ส าคัญ คือ 

   ๑. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติ 
อย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีซึ่งเป็น
เงื่อนไขท่ีจ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์สังคมไทยเป็นสังคม
คุณภาพมีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่าง สมานฉันท์ 
              ๒. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดีส าหรับคน 
ไทยพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝุรู้มีความรู้มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์มีทัศนคติท่ีดี 
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเก้ือกูล อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  

๓. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี”มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่๑๒ วิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  

๔. ยึด“เปูาหมายอนาคตประเทศไทย ปี ๒๕๗๙ ” ที่เป็นเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติระยะ๒๐ ปี มา
เป็นกรอบในการก าหนดเปูาหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปีแรกและเปูาหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับ กรอบ
เปูาหมายที่ยั่งยืน (SDGs) 

๕. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต จาก
การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม”  

๖. ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เปูาหมายระยะยาว”  

วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย  ค่านิยมที่ดี 

มีจิตสาธารณะ และมีความสุขโดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดีครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มี ทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

๒. เพ่ือให้คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร 
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็ง พ่ึงพา
ตนเองได้  



 
 

๓. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการ
ผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็ง ของเศรษฐกิจ
ฐานราก และสร้างความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า  

๔. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  

๕. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างานเชิงบูรณาการ
ของภาคีการพัฒนา  

๖. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่  

๗. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งใน  
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมี บทบาท
น าและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งใน ระดับอนุ
ภูมิภาคภูมิภาคและโลก 

เปูาหมายรวม เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเปูาหมายรวมการพัฒนา ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประกอบด้วย 

คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของ
สังคม   มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบ
และท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิต วิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง 
และมีความเป็นไทย ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่าง 
ทัว่ถึงและเป็นธรรม  ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิทัล  มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ  ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด 
เล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบ การ
ผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ ฐานความรู้
ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ ภูมิภาคเพ่ือ
ลดความเหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔. นโยบายรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา แถลงโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่ง

รายละเอียดของนโยบายรัฐบาลทั้งหมด ๘๐ หน้า แบ่งออก ๓ ส่วนหลัก มีนโยบายหลัก ๑๒ ข้อ และนโยบาย
เร่งด่วนอีก ๑๒ ข้อ 

ส่วนแรก เป็นค าแถลงของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่จะแถลงต่อรัฐสภา ซึ่งค าแถลงของพล.อ.
ประยุทธ์ จะให้ความส าคัญเกี่ยวกับการสร้างคนยุคใหม่ ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง และใจความตอนหนึ่ง
ในแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีระบุว่า 

“ประเทศไทยในขณะนี้ถือว่าอยู่ในช่วงระยะของการเปลี่ยนผ่านและต้องต่อสู้กับปัญหาใหม่ๆ หลาย
ประการ อาทิ จากการต่อสู้กับความยากจนในอดีต ก็ได้แปรเปลี่ยนเป็นการต่อสู้กับความเหลื่ อมล้ าในหลาก
รูปแบบ เช่น ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ความเหลื่อมล้ าของโอกาส และความเหลื่อมล้ าของรายได้และ
ทรัพย์สิน หรือแม้แต่การต่อสู้กับความไม่สงบภายในประเทศในอดีต มาสู่การต่อสู้กับภัยคุกคามที่ไม่มีแบบ
แผนในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ เครือข่ายการก่อการร้ายข้ามชาติ โรคระบาด และ
สงครามไซเบอร์ ประเด็นท้าทายเหล่านี้สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงของการบริหารประเทศที่รัฐบาล
จะต้องเผชิญได้เป็นอย่างดี ดังนั้นรัฐบาลนี้จึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลาง มีการดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง แก้ไขปัญหาปากท้องและสร้างรายได้ให้ประชาชน
ให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิตเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า คนไทยในทุกช่วงวัยจะมีความพร้อม ทั้งในด้านหลักคิด 
คุณธรรม และจริยธรรม และมีศักยภาพที่จะด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑” 

“รัฐบาลนี้จึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดัก ประเทศรายได้ปานกลาง มี
การดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง แก้ไขปัญหาปากท้องและสร้างรายได้ให้ ประชาชนให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า คนไทยในทุกช่วงวัยจะมีความพร้อม ทั้งในด้านหลักคิด คุณธรรม และจริยธรรม 
และมีศักยภาพที่จะด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ เราจะ ร่วมกันสร้าง “การเติบโตเชิงคุณภาพ” ไม่ใช่ 
“การเติบโตเชิงปริมาณ” ทั้งนี้ การบริหารราชการ แผ่นดินของรัฐบาลนี้ จะมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศในด้าน
ต่าง ๆ ให้ทันการเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างความเข้มแข็งและแก้ไขปัญหาที่ยังด ารงอยู่ของภาคส่วนต่าง ๆ 
ภายในประเทศ เพ่ือให้ ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันและมีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะเผชิญกับสถานการณ์ความไม่
แน่นอน จากปัจจัยต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีความเข้มแข็ง 
ในระยะยาว” 

ส่วนที่สอง นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน 
๑. การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
๓. การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
๔. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
๕. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
๖. การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
๗. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
๘. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
๙. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
๑๐. การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
๑๑. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 



 
 

๑๒. การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
  ส่วนที่สาม นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง 

๑. การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน 
๒. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
๓. มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
๔. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
๕. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
๖. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 
๗. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 
๘. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝุายการเมืองและฝุายราชการประจ า 
๙. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
๑๐. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
๑๑. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 
๑๒. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการด าเนินการเพ่ือแก้ไข

เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
 

๕. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๗๙) 
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐- 

๒๕๗๙ เพ่ือใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้น าไปใช้
เป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้สาหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต 
โดยจุดมุ่งหมายที่ส าคัญของแผนคือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา และ
การศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกท่ี
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าว
ข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๖๐- ๒๕๗๙ ได้ก าหนดสาระส าคัญส าหรับบรรลุเปูาหมายของการพัฒนาการศึกษาใน ๕ ประการ ได้แก่ 
การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ :คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
๒. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
๓. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคี และร่วมมือ
ผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ
ลดลง 
 



 
 

ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถใน 
การแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 
๖. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

กระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์มาใช้เป็นกรอบในการดา
เนินงาน เพ่ือสร้างผลผลิต ผลลัพธ์ให้เกิดกับผู้เรียน ได้อย่างมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยสาระส าคัญ ดังนี้ 
วิสัยทัศน์  “มุง่พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” 
พันธกิจ 

๑. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
๒. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม 
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ (Extreme Goals) 
๑. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
และการพัฒนาประเทศในอนาคต 
๒. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
๓. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
๔. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
๕. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายหลัก 
๑. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา 
๒. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานจากการทดสอบระดับชาติ 
๓. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม 
๔. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก 
๕. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ 
๖. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
และระดับอุดมศึกษาที่ท างานให้ 
๗. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานท าหรือประกอบ 
อาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 
๘. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์ 



 
 

๙. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
๑๐. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ ๑๕ – ๕๙ ปี 
๑๑. ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 
๑๒. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ ๑๕–๑๗ ปี 
๑๓. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน 
๑๔. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด /พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ 
๑. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
๒. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
๓. ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
๔. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
๕. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

๗. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
วิสัยทัศน์ 
“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” 
พันธกิจ 
๑. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
๒. เสริมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึงเท่าเทียม 
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ 
๑. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
๒. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
๓. ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
๔. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
๕. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ 
๑. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและ
การพัฒนาประเทศในอนาคต 
๒. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
๓. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
๔. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
๕. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลโดยการมีสว่นรว่มจากทุกภาคสว่น 
 
 



 
 

๘. จุดเน้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

  ๑. ICT (Information and Communication Technologies) เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ประกอบด้วย 7 เรื่องย่อย ได้แก่ (1) Data Center ศูนย์ข้อมูลกลาง (2) Big Data ข้อมูลขนาดใหญ่ 
(คลังข้อมูล การน าข้อมูลมารวมกัน) (3) Platform (e-library e-learning และ Teaching Resource 
Platform) (4) e-book (5) e-office e-mail และ document (6) ระบบบริหารจัดการห้องเรียน School 
และ Classroom Management และ (7) โครงสร้างพ้ืนฐาน Infrastructure (Internet) 
            ๒. การจัดการองค์ความรู้และยกระดับทักษะที่จ าเป็น เน้นพัฒนาความรู้และสมรรถนะด้าน Digital 
Literacy ส าหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันตามระดับและประเภทของการจัดการศึกษา เช่น STEM Coding 
เป็นต้น 

 ๓. การศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท า พัฒนา 3 ทักษะหลัก ได้แก่ โลกทัศน์อาชีพ การเสริม
ทักษะใหม่ (Up Skill) และการเพิ่มทักษะใหม่ที่จ าเป็น (Re-Skills) ให้แก่กลุ่มเปูาหมาย ประกอบด้วย (1) ผู้อยู่
ในระบบการศึกษา (การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวศึกษา) (2) ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา (3) วัยแรงงาน และ 
(4) ผู้สูงอายุ เพ่ือให้มีทักษะและสมรรถนะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลและอาชีพ
ที่เกิดขึ้นใหม่ (Digital Disruption) โดยเน้นเพ่ิมบทบาทของ กศน.ในการ Re-Skills ด้านอาชีวศึกษากับ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

๔. การต่างประเทศ เน้นภารกิจที่ต้องใช้ความร่วมมือระดับนานาชาติในการจัดหาครูชาวต่างชาติ
ให้แก่สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือจัดการศึกษาในสถานศึกษา 2 ด้านหลัก 
ๆ ได้แก่ (1) ด้านภาษาต่างประเทศ และ (2) ด้านวิชาการ โดยเฉพาะอาชีวศึกษา 

๕. กฎหมายและระเบียบ เน้นแผนงาน 2 เรื่อง ที่บรรจุอยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
ประกอบด้วย เรื่องที่ 1 : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายล าดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ได้แก่ – การมีพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. และมีการทบทวน จัดท า แก้ไข และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง – การสร้าง
ความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพ่ือการจัดการศึกษา – การขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต – การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ – การจัดตั้งส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ เรื่องที่ 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา 
ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป 3 ประเด็น ได้แก่ สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ 

๖. ระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร โดยรวบรวมหลักสูตรวิชาการของแต่ละหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการจัดฝึกอบรมให้แต่ละกลุ่มเปูาหมาย และใช้
ประโยชน์จากสถาบันพัฒนาที่มีอยู่แล้ว เช่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็น
หน่วยงานกลางในการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถนะให้แก่บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ (ผู้บริหาร
หน่วยงานทุกระดับ ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ครู อาจารย์ และบุคลากรอื่น ๆ) รวมทั้งพัฒนา
ยกระดับให้เป็นสถาบันฝึกอบรมระดับนานาชาติ 
 

 



 
 

๗. การประชาสัมพันธ์ โดยจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการผลิตสื่อและจัดท าเนื้อหา (Content) เพ่ือเผยแพร่ผลงาน 
กิจกรรมและการเข้าร่วมงานต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานในภาพรวมของ กระทรวงศึกษาธิการ 

๘. การพัฒนาเด็กปฐมวัย ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการ
เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย  

๙. การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
๑๐. การรับเรื่องราวร้องทุกข์ท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ

บริหารจัดการ เช่น การยกระดับตอบรับอัตโนมัติเพ่ือแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Call Center ด้านกฎหมาย) การ
วางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในภาพรวมของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

๑๑. การปฏิรูปองค์การและโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ  
๑๒. การพัฒนาครู ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้มีมาตรฐานวิชาชีพที่สูงขึ้น   
๑๓. การศึกษายกก าลังสอง โดย – พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จ าเป็น เพ่ือท าหน้าที่

วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็น
เลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) – จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ 
http://www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้างให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพ่ือให้
ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลาย และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์ม
ด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) – ให้ผู้เรียน ครู 
ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็นเลิศ (Excellence 
Individual Development Plan : EIDP) – จัดท า “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพ่ือก าหนดให้ทุกโรงเรียนต้อง
มีพ้ืนฐานที่จ าเป็น 

 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน   
มุ่งเน้นการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานท าด้วยคุณภาพ โดยสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา และ

เติมเต็มช่องว่างระหว่างทักษะ (Full fill Skill Gaps) โดยขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพ
มาตรฐาน เน้นร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นน า (Tailor-made Curriculum) ขับเคลื่อนความร่วมมือการ
จัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนสู่มาตรฐานนานาชาติ 

 มุ่งเน้น Re-Skills, Up Skill และ New Skill การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น รวมทั้งผลิตก าลัง
แรงงานที่มีคุณภาพตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศและสถานประกอบการ 

 มุ่งเน้นพัฒนาศูนย์ประสานงานกลางการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา  (TVET 
Excellence Center) สู่มาตรฐานสากล ผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ รวมถึงการน านวัตกรรม Digital เพ่ือมุ่งสู่การ
อาชีวศึกษาดิจิทัล (Digital College)  

 มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้เป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ผู้เรียนเพ่ือ
การด ารงชีวิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 (Technical Vocational 
Education and Training : TVET, Student Skill Set) รวมทั้งให้ความร่วมมือในการพัฒนาขีดความสามารถ
ของผู้เรียนผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศและการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ   มุ่งเน้นการ
เพ่ิมปริมาณผู้เรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษา สร้างภาพลักษณ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือดึงดูดให้ผู้ที่สนใจเข้ามา



 
 

เรียน  สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนด้วย
เครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัย  

 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา   
ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 

2562   
ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่ยุติการศึกษา  ทั้งก่อนและหลังส าเร็จการศึกษาภาคบังคับให้ได้รับโอกาสทาง

การศึกษาจนส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ   
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ และสร้างรายได้ 

การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง  เฝูาระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  

ปฏิรูปองค์การเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน 
ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงาน โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 

การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
๑.ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน้น เป็นกรอบแนวทาง

ในการวางแผนและจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้   

๒. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ
ระดับพ้ืนที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักตรวจ
ราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝุายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามล าดับ โดยมีบทบาทภารกิจ
ในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลกา รจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ 

๓. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและด าเนินการ
แก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการ
ติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามล าดับ 

 
 
 
 
 



 
 

อนึ่ง  ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อน เมื่อรัฐบาล
หรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นอกเหนือจากที่ก าหนดหากมี
ความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จ และมีประสิทธิภาพอย่างเป็น
รูปธรรมด้วยเช่นกัน ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  

นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
๙. นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ของนางสาวตรีนุช เทียนทอง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ     
 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 

หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
สร้าง “TRUST” หรือ “ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ” ให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและผู้ปกครอง โดยทุก
หน่วยงานสามารถท่ีจะเป็นหลัก หรือเป็นที่พ่ึงได้ 
T (Transparency) หมายถึง ความโปร่งใส 
R (Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบ 
U (Unity) หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว 
S (Student-Centricity) หมายถึง ผู้เรียนเป็นเปูาหมายแห่งการพัฒนา 
T (Technology) หมายถึง เทคโนโลยี 
ให้ทุกหน่วยงานน ารูปแบบการท างาน “MOE ONE TEAM” หรือ “การท างานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวของ
กระทรวงศึกษาธิการ” และน า “TRUST” ซึ่งเป็นรูปแบบในการท างานที่จะท าให้ครู บุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ปกครอง ผู้เรียน และประชาชน กลับมาให้ความไว้วางใจในการท างานของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเป็นส่วน
เสริมในเรือ่งความโปร่งใส ทั้งในเชิงกระบวนการท างาน และกระบวนการตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ 
สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนด าเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบ ต่อตนเอง องค์กร ประชาชน และ
ประเทศชาติ ให้ความส าคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยผ่านกลไกการรับฟังความคิดเห็น
มาประกอบการด าเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ดังนั้น จึงก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
ดังนี้ 
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 

การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษ
ที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ ที่เหมาะสมกับบริบท
สังคมไทย การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา
ให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ทั้งด้านการจัดการ
เรียนรู้ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความรับผิดชอบต่อ
ผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล
แห่งชาติ (NDLP) และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนา
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย และเข้าถึง



 
 

แหล่งเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการน าฐานข้อมูลกลางทางการศึกษา มาใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา  

การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มี
ความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน โดย
อาศัยอ านาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อก าหนดให้มีระบบบริหารและการจัดการ 
รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มีความเป็น
อิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 

การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้ และ
ทักษะที่จ าเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพ่ือให้ระบบการประเมินผล
การศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ์
ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเปูาหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจาก
ความร่วมมือทุกภาคส่วน  เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมและสร้างโอกาสให้
กลุ่มเปูาหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากรทางการศึกษา 
งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 

การน ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ National Qualifications Framework (NQF) และกรอบคุณวุฒิ
อ้างอิงอาเซียน ASEAN Qualification Reference Framework (AQRF) สู่การปฏิบัติ เป็นการผลิตและการ
พัฒนาก าลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษาและการอาชีพ 
โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต และการจัดท ามาตรฐานอาชีพในสาขาที่สามารถ
อ้างอิงอาเซียนได้ 

การพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการ การพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
น าไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ 
การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้ผู้จบการศึกษาระดับปริญญา
และอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่ เหมาะสมกับการด ารงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนช่วยเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 

การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัด
การศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน
การจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 
การเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา 
และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทาง
การศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
 



 
 

นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) 
ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกปูองคุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ 
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 

หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียนเป็น
หลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 
ฐานข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ าซ้อน เพ่ือให้ได้ข้อมูลภาพรวม
การศึกษาของประเทศท่ีมีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่าง
แท้จริง 

ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการด าเนินงานของ
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตาม
บริบทของพื้นที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศท้ังในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีการจัดการเรียน
การสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 

พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตามศักยภาพ
ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียม ความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 
การจัดการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อ่ืนใน
สังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น า
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ข้างต้น เพ่ือเปน็
กรอบแนวทางในการจัดการศึกษา โดยด าเนินการจัดท าแผนและจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ให้
ค าแนะน า แก้ไขในระดับพ้ืนที่ โดยบูรณาการการท างานร่วมกันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
กระทรวงศึกษาธิการ 

ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติระดับพ้ืนที่ ท าหน้าที่ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย 
และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ 
กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ด าเนินการ
บริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาและข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการฯ ตามข้อ 2 
ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ (Function) งานในเชิง
ยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อนแล้ว หากมีความสอดคล้องกับ
หลักการนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ข้างต้น ให้



 
 

ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การ
ด าเนินการเกิดผลส าเร็จ และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 
ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
นางสาวตรีนุช เทียนทอง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
๑๐. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ 
 ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
ก าหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้านโดยการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่
หลากหลายมีเปูาหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จ าเป็นของโลก
อนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝุเรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งม่ันในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็น “การ
ศึกษษข้ันพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ”  มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาท่ีมี
คุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๕ ดังนี้ 

๑.ด้านความปลอดภัย 
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางศึกษาและ

สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 

 ๒.ด้านโอกาส 
   ๒.๑ สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ ์

สังคมและสติปัญญา ให้สมกับวัย 
   ๒.๒ ด าเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพตาม

มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรง
ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

   ๒.๓ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือปูองกันไม่ให้ออก
จากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่า
เทียมกัน 

   ๒.๔ ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะในการ
ด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 



 
 

๓. ด้านคุณภาพ 
   ๓.๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกใน

ศตวรรษท่ี ๒๑ อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

   ๓.๒ พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการ
เลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 

   ๓.๓ ปรับหลักสูตรเป็นหลกัสูตรสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็นในแต่ละระดับ 
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้านส่งเสริมการ
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

   ๓.๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีการ
พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

๔. ด้านประสิทธิภาพ 
   ๔.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบน

ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
   ๔.๒ พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่

สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
   ๔.๓ บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 

น้อยกว่า ๒๐ คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
   ๔.๔ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา

ที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
   ๔.๕ สนับสนุนพื้นที่นวตักรรมการศึกษาเป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิม

ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   ๔.๖ เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   นายอัมพร    พินะสา 
  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นโยบายที่ ๑ จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
นโยบายที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
นโยบายที่ ๓  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

     นโยบายที่ ๔  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

นโยบายที่ ๕  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 



 
 

กลยุทธ์เชิงนโยบาย 
                นโยบายที่ ๑ จดัการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
                      ประเด็นกลยุทธ์ 
                      ๑. พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  
                      ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และ
    กลุ่ม ที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง   
    ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
                   นโยบายที่  ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
                      ประเด็นกลยุทธ์ 

๑. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
เป็นรายบุคคล มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ น าไปสู่การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
(Career Education) 
๒. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด 
ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
๓. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ มีความเป็นเลิศ       

ด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
๔. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม

ได้อย่างมีความสุข 
 ๕. การจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปูาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพ่ือ 

   สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๖. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
 ๗. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา น า Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

   ให้แก่ผู้ เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคม
ฐานความรู้  

   (Knowledge-Based Society) เพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
              นโยบายที่ ๓ พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
                  ประเด็นกลยุทธ์ 

๑. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครู 
ให้ตรงกับสาขาวิชา และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ ๒๑ 
๒. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
๓. น า Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุก
ประเภททั้งระบบ 

นโยบายที่ ๔  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

                   
 



 
 

ประเด็นกลยุทธ์ 
๑. ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
๒. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตามบริบทของ
พ้ืนที่ เพื่อให้พัฒนาผู้เรียน  มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน  
๓. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

                     ๔. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ  
๕. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology  มาใช้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  

                นโยบายที่ ๕ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
                  ประเด็นกลยุทธ์ 

๑. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหาร
จัดการศึกษา 
๓. ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ น าไปสู่การกระจายอ านาจ ๔ ด้าน  ให้
สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 
๔. ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม 
เพียงพอ 
๕. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology มาใช้ใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยี Big Data เพ่ือ
เชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ 
และข้อมูลอื่น ๆ ที่จ าเป็นมาวิเคราะห์เพ่ือให้สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการ
วางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป 

๑๒. มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๖๑  มีจ านวน ๓ มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 
 
 



 
 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
           ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                  ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

      ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย   
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

                  ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   
                  ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
                  ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา    
                  ๖)  มีความรู้  ทกัษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
                    ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
                  ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
                            ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   
                  ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย   
                  ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม    

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                     ๒.๑  มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน   
                    ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
                    ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
        สถานศึกษาและทุกกลุ่มเปูาหมาย      
                    ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ      
                    ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี 
        คุณภาพ    
                    ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
                                     การจัดการเรียนรู้   

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป   
          ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้       
   ๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   
   ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   
   ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน   
   ๓.๕  มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 
            เรียนรู้    
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๑. นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
วิสัยทัศน์ 

  องค์กรสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการศึกษา มุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
 ตามมาตรฐานการศึกษาชาติสู่มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 

พันธกิจ 
พันธกิจและเป้าประสงค์ (Mission and Goals) 

1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
๒. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนานักเรียนให้ได้รับการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
๓. ส่งเสริมให้นักเรียนในวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง  เสมอภาคและมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล 
๔. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะและมาตรฐานทางวิชาชีพ 
๕. สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่ จัดระบบการบริหารการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพทันสมัย โดยทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา 
   
               เป้าประสงค์  (Goals) 

๑. นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงเสมอภาคและมีคุณภาพตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพ มีเครือข่ายทาง
วิชาการในการยกระดับคุณภาพ 

๓. สถานศึกษาจัดการศึกษาได้คุณภาพหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามมาตรฐานสากล 
๔. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตาม

หลักธรรมาภิบาล ทุกภาคส่วนมีส่วนรวมในการบริหารและการจัดการศึกษา 
 

กลยุทธ์ (Strategic Issues) 
๑. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
๒. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนานักเรียนได้รับการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๓. ส่งเสริมนักเรียนในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาคและมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานสากล 
๔. พัฒนาครูและบุคลากรศึกษามีสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพ 
๕. บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลใช้เทคโนโลยีมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สร้างระบบ
บริหารที่ดี 

ครู 
มืออาชีพ 

 

  คุณภาพ 
ผู้เรียน  

เสริมสร้าง 

สร้างสรรค์ สร้างสรรค์ 

๓. กรอบแนวคิดและวิสัยทัศน์ส่วนตนของผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

 
 
 
 

 
“เป็นองค์กรแห่งปัญญา ก้าวหน้าทันเทคโนโลยี สร้างเด็กดีสู่สังคมโลก” 

 
 

แนวคิดดังนี้   
                บริบทและสิ่งแวดล้อม 

 
 

 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   ภาพ ๑ กรอบแนวคิดวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเปลี่ยนแปลง 
-  ด้านสังคม 
-  ด้านเทคโนโลยี 
-  ด้านเศรษฐกิจ 
-  ด้านเทคโนโลยี 
-  ด้านการเมือง 
นโยบายรัฐบาล 
นโยบาย ศธ. 
นโยบาย สพฐ. 
นโยบาย สพม. /จังหวัด    
 

วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาของผู้อ านวยการ
โรงเรียน   

วิสัยทัศน์ (vision) 



 
 

 
 
๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย คุณธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความสุจริต ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย และมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษา ล้ าหน้า
ทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก) 
๓. พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
๔. พัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพด้านการจัดการเรียนรู้ การวิจัย การใช้เทคโนโลยี การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และเป็นแบบอย่างที่ดี ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความสุจริต การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี 
การพัฒนาตนเอง และการท างานเป็นทีม 
 

 
 
 ๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 ๒. สถานศึกษาให้บริการทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
 ๓. ครูมีศักยภาพและสมรรถนะเพียงพอต่อการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๔. สถานศึกษาบริหารทุนและทรัพยากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๕. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
 
  

๑. สร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพภายใน 
 ๒. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
 ๓. การพัฒนาคุณลักษณะและสมรรถนะผู้เรียน 
 ๔. พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ๕. การส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 ๖. การพัฒนาครู 
 ๗. การพัฒนาระบบควบคุมองค์กร 
  
 
 

๑. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในศึกษา 
 ๒. สร้างความร่วมมือในการพัฒนางานกับทุกภาคส่วน 
 ๓. ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 ๔. พัฒนาคุณลักษณะและสมรรถนะผู้เรียน 
 ๕. พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

พันธกิจ (mission) 

เป้าประสงค์(goals) 

กลยุทธ์(strategic issues) 

แผนงาน (plans) 



 
 

 ๖. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 ๗. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๘. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
 ๙. ส่งเสริมบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
 
นโยบาย 
  

๑. ระดมทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการศึกษา 
 ๒. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

๓. พัฒนาบรรยากาศสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ มีสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอและมี
ความปลอดภัย 

 ๔. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๕. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ๖. มุ่งม่ันพัฒนาโรงเรียนให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและ
 ชุมชน 
 ๗. จัดระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

นโยบาย (policies) 



 
 

โครงสร้างแผนงานและโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
กลยุทธ์ที ่๑  สร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคณุภาพภายใน 

แผนงานที่ โครงการที ่ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 
๒๕๖๖ 

๑.พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในศึกษา 
 
 
 
 
 

๘. โครงการพัฒนาระบบงานประกัน 
 

๑.ร้อยละของมาตรฐานการศึกษาที่ผ่านการประเมินใน
ระดับดีข้ึนไป 

๘๕ 
 

๒. ร้อยละของแผนงาน/โครงการที่บรรลุผลตามระบบ
คุณภาพ 

๘๕ 
 

๓. ร้อยละของหน่วยงานย่อยมีการบริหารจัดการด้วย
ระบบประกันคุณภาพ 

๘๕ 
 

 

 กลยุทธ์ที ่๒  สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

แผนงานที่ โครงการที ่ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
๒๕๖๖ 

๒. สร้างความร่วมมือในการ
พัฒนางานกับทุกภาคส่วน 

๑๕. โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน ๑. ร้อยละของจ านวนครั้งของการมีส่วนร่วมของโรงเรียน
กับผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรเครือข่ายประชาสังคม 

๘๕ 
 

๓. ระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 

๒๐. โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดศึกษา 
 

๑.ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการช่วยเหลือจากชุมชนและ
องค์กรต่างๆ 
๒.ร้อยละของจ านวนเครือข่าย  ความร่วมมือที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

๘๕ 
 

               
 



 
 

      กลยุทธ์ที่ ๓  การพัฒนาคุณลักษณะและสมรรถนะผู้เรียน 

แผนงานที่ โครงการที ่ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 
๒๕๖๖ 

๔. พัฒนาคุณลักษณะและ
สมรรถนะผู้เรียน 

๑. โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน 
 

๑. ร้อยละ  ของนักเรียนได้รับการพัฒนา เกิดจิตอาสา จิต
สาธารณะ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์กับส่วนรวม 
๒.ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ในระดับดีเยี่ยม 
๓.ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะผู้เรียน
ในระดับดีเยี่ยม 

๑๐๐ 
 
 

๙๐ 
 

๙๐ 

๙. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

1.  นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพได้อย่าง
เต็มความสามารถ 
2.  นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด  และทักษะด้าน
ต่างๆ  ของนักเรียนในการประเมินคิดวิเคราะห์  และ
สังเคราะห์อยู่ในระดับที่ดีข้ึนไป 
3.  นักเรียนเกิดทักษะและกระบวนการคิดวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เนื้อหาที่ก าหนดให้ในระดับด ี
4.  นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและ
สามารถแก้ปัญหาได้อยู่ในระดับดี 

๘๐ 
 

๘๐ 
 

๘๐ 
 

๘๐ 
 

๓. โครงการห้องสมุดมีชีวิต 
 

๑. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าใช้บริการห้องสมุด 
๒. ร้อยละของนักเรียนที่มีนิสัยใฝุรู้ ใฝุเรียนและมีทักษะ
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
๓. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
๔. ร้อยละนักเรียนที่มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
ของห้องสมุดในระดับมาก 

๙๐ 
๙๐ 

 
๙๐ 

 
๙๐ 



 
 

แผนงานที่ โครงการที ่ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 
๒๕๖๖ 

๕. ร้อยละของกลุม่สาระการเรยีนรู้ที่ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งศึกษา
ค้นคว้า ใช้สื่อการเรียนการสอน 

 
๑๐๐ 

   
 

แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 
๒๕๖๖ 

 ๕. โครงการจัดบริการแนะแนว ๑. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถค้นพบความถนัด 
ความสามารถและความสนใจของตนเอง  
๒. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับข้อมูล ข่าวสาร ด้าน
การศึกษาและอาชีพแล้วน าไปวางแผนประกอบการศึกษา
ต่อและเลือกอาชีพที่เหมาะสม          
๓. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพและ
สามารถปรับตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
๔. ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ความคิด
สร้างสรรค์และมีเจตคติท่ีดีต่อสัมมาอาชีพสูงขึ้น 

๙๐ 
 

๙๐ 
 
 

๙๐ 
 

๙๐ 

๑๒. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ สุขภาวะที่ดี  ๑. ร้อยละของนักเรียนและครูมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต
และออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ           
๒. ร้อยละของนักเรียน มีน้ าหนัก ส่วนสูงและมี
สมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์  

๙๐ 
 

๙๐ 
 

 
 
 

   



 
 

 
 
 
 

แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 
๒๕๖๖ 

 ๑๐. โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่อาชีพตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถวางแผนการท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ 
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่ท างานได้อย่างมีความสุข มุ่งม่ัน
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
๔. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและ
หาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
๕. ร้อยละของผู้เรียนที่น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มาเป็นแนวทางในการด ารงชีวิต 
๖. ร้อยละของผู้เรียน ได้รับการพัฒนาทักษะในการท างาน 
รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

๘๕ 
 

๘๕ 
 

๘๕ 
๘๕ 

 
๘๕ 

 
 

๑๐๐ 
 

๑๑. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 

๑. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 
๒. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ในทุกกิจกรรมตามที่
โครงการก าหนด 
 

๙๐ 
 

๑๐๐ 



 
 

  กลยุทธ์ที ่๔   พัฒนายกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

แผนงานที่ โครงการที ่ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 
๒๕๖๖ 

๔. พัฒนายกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. พัฒนายกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(ต่อ) 

๔. พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระ ๑. ร้อยละของครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านข่อยวิทยามี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 

๙๐ 
 

         กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
       กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
       กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
       กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 
       กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
       กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ฯ 
       กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
       กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 

๒. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
เกรด 2 ขึ้นไป 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
-กลุม่สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ฯ 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 

๗๐ 
 

๖๐ 
๗๐ 
๖๐ 
๗๐ 
๗๐ 
๗๐ 
๘๐ 
๗๐ 

 
๓.ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ประเมินผลการเรียน
ในระดับชาติ 
-กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

 
 

๕ 
๕ 
๕ 
๕ 

               ๑ 



 
 

แผนงานที่ โครงการที ่ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 
๒๕๖๖ 

๖. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผล
การทดสอบระดับชาติ 
 

๑. รอ้ยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  
๒. ร้อยละของนักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์
ตามวัตถุประสงค์ 
๓. ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ มีผลการ
ทดสอบระดับชาติที่สูงขึ้น 
๔. ร้อยละของครูมีและใช้หลักสูตรสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดผลดีต่อผู้เรียนและสถานศึกษา 
 

๓๐ 
๙๐ 

 
๓ 
 

๑๐๐ 

 
  กลยุทธ์ที ่๕ การส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 
๒๕๖๖ 

๕. ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
 

๗. โครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศของ
ผู้เรียน 

๑. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและ
ต่อเนื่อง   
๒.ร้อยละของนักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ 
ด้านต่าง ๆ 
 

๘๐ 
 

๘๐ 
 

 
 
 
 
 



 
 

           กลยุทธท์ี่ ๖  การพัฒนาครู 

แผนงานที่ โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 
๒๕๖๖ 

๗. ส่งเสริมและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

๑๙. โครงการพัฒนางานบุคคล  ๑.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๒. ร้อยละของผลการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคล
ของครู/ผู้บริหารที่สามารถบริหารจัดการการศึกษาให้
บรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

 

๑๐๐ 
 
 

๙๐ 
 

 
 กลยุทธ์ที ่๗  การพัฒนาระบบควบคุมองค์กร 

แผนงานที่ โครงการที ่ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 
๒๕๖๖ 

๘. พัฒนาระบบบริหารจัด
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

๒. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
 

๑.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๒. ร้อยละของผลการด าเนินการด้านบริหารวิชาการของ
ครู/ผู้บริหารที่สามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุ
เปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

๙๐ 
 

๙๐ 
 

๑๘. โครงการพัฒนางานบริหารงบประมาณ 
 

๑. ร้อยละของความถูกต้องในการด าเนินงานทาง
งบประมาณ 

๑๐๐ 
 

๑๖. โครงการบริหารทั่วไป 
 

๑.รอ้ยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๒. ร้อยละของผลการด าเนินการด้านบริหารทั่วไปของครู/
ผู้บริหารที่สามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุ

๑๐๐ 
 
 

๙๐ 



 
 

แผนงานที่ โครงการที ่ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 
๒๕๖๖ 

เปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 
๘. พัฒนาระบบบริหารจัด
การศึกษา (ต่อ) 
 

   
๑๓. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๑.ร้อยละของการด าเนินการที่สถานศึกษามีการจัดระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผู้เรียนในระดับดี ในกิจกรรมต่อไปนี้ 
- กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
- กิจกรรมจัดเก็บข้อมูล 
- กิจกรรมคัดกรองข้อมูลนักเรียน 
          - กลุ่มปกติ 
          - กลุ่มเสี่ยง 
          - กลุ่มท่ีมีปัญหา 
- จัดท าสารสนเทศระดับห้องเรียน ระดับชั้นเรียนและ
ระดับโรงเรียน 
- จัดระบบช่วยเหลือตามภาวะเสี่ยงของนักเรียน(ดูแล
ช่วยเหลือตามสภาพปัญหาที่แท้จริง) 
๒. ร้อยละของการเยี่ยมบ้านนักเรียนและน าข้อมูลระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ในกิจกรรมต่อไปนี้ 
- กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
- กิจกรรมคัดกรองข้อมูลนักเรียนการบริหาร 

๙๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 



 
 

แผนงานที่ โครงการที ่ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 
๒๕๖๖ 

จัดท าสารสนเทศระดับห้องเรียน ระดับชั้นเรียนและระดับ
โรงเรียน 

๙. ส่งเสริมบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียน
การสอน 
 

๑๗. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ประชาสัมพันธ์  

๑. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
การปรับปรุงพัฒนาสภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่ม
รื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
๒. ร้อยละของความพึงพอใจต่อการบริการประชาสัมพันธ์
ที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสามารสนเทศท่ีเอ้ือให้
ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 
 

๘๕ 
 
 
 
 

๘๕ 
 

  



 
 

ส่วนท่ี ๓     
สรุปงบประมาณตามกลยุทธ์/โครงการ 

 

 
 
3.1 สรุปงบประมาณที่ได้รับหรือประมาณการรายรับ รายจ่าย ประจ าปีของโรงเรียน 
 1.ประมาณการรายรับ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256๔ /ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256๕ 
ประจ าปีงบประมาณ 256๕ 
 

รายการ จ านวน
นักเรียน(คน) 

จ านวนเงิน 
(บาท)/ปี 

1.เงินงบประมาณตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน 
     1.2 เครื่องแบบนักเรียน 
     1.3 อุปกรณ์การเรียน 
     1.4 หนังสือเรียน 
     1.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๖๘ 
 

๖๘ 
๖๘ 
๖๘ 
๖๘ 
๖๘ 

 

๓๑๔,๑๐๐/ป ี
 
๓๑๔,๑๐๐/ป ี
  ๓๑,๙๕๐ /ภาค ๑๕,๙๗๕/ปี 
  ๒๙,๖๔๐/ป ี
  ๖๘,๑๑๒/ป ี
  ๖๑,๗๓๐/ปี 

2.เงินนอกงบประมาณ 
     2.1 เงินสนับสนุนจาก อปท. 
     2.2 เงินรายได้สถานศึกษา 
     2.3 เงินบริจาค 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

3.อ่ืน ๆ ....................... - - 

รวม 56 ๕๐๕,๕๓๒ 
2.ประมาณการรายจ่ายจากเงินงบประมาณปีงบประมาณ 256๕ จ าแนกได้ดังนี้  

2.1 การบริหารงานวิชาการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสรรไว้ ๙๗,๖๑๔  บาท  
จ านวน 13  โครงการ 55 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 60 ของค่าการจัดการเรียนการสอน 

2.2 การบริหารงานงบประมาณและงานบุคคล จัดสรรไว้ ๑๖,๒๖๙ บาท  
จ านวน 3 โครงการ 11 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 10 ของค่าการจัดการเรียนการสอน 

2.3 การบริหารงานทั่วไป จัดสรรไว้ ๓๒,๕๓๘ บาท  
จ านวน 4 โครงการ 2๕ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 20 ของค่าการจัดการเรียนการสอน 

2.4 การบริหารงานกิจการนกัเรียน จัดสรรไว้ ๑๖,๒๖๙ บาท  
จ านวน 2 โครงการ 12 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 10 ของค่าการจัดการเรียนการสอน 

2.5 ค่าสาธารณูปโภค จัดสรรไว้ 1๒0,000  บาท 
 
 
 



 
 

3.2 สรุปงบประมาณตามกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 256๕ (จากงบรายหัวในข้อ 3.1) 

กล
ยุทธ์
ที ่

แผน
งาน
ที ่

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ความสอดคล้อง 
มฐ. 

สถานศึกษา 
ข้อที่ 

กลยุทธ์ 
สพม.ลบ. 

ข้อที่ 

กลยุทธ์ 
สพฐ. 
ข้อที่ 

1 1 8 การพัฒนาระบบงานประกัน ๓,500 2 1 1 
2 2 15 การสานสัมพันธ์ชุมชน ๑,๐๐๐ 2 ๕ 1 
๒ 3 20 ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา - ๒ ๕ ๖ 
3 4 1 พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

ผู้เรียน 
๒,๐๐๐ 3 3 3 

3 4 3 ห้องสมุดมีชีวิต 3,๕00 1 3 3 
3 4 5 จัดบริการแนะแนว ๖,500 1 ๓ 5 
3 4 9 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
2,๕00 1 3 3 

3 4 10 พัฒนาผู้เรียนสู่อาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑๓,๐๐๐ 3 5 5 

3 4 11 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ๖๑,๗๓๐ 1 ๒ 3 
3 4 12 ส่งเสริมการเรียนรู้ สุขภาวะที่ดี ๘,๐๐๐ 1 3 3 
3 4 14 กิจกรรมวันส าคัญ ต่าง ๆ ๕,๑๔๖ 1 ๕ 1 
4 5 4 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน 8 

กลุ่มสาระ 
๓๔,๐๐๐ 3 ๑ 3 

4 5 6 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ผลการทดสอบระดับชาติ 

1๗,๕00 1 ๒ 2 

5 5 7 ส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศของ
ผู้เรียน 

   ๗๗๖ 3 2 2 

6 7 19 พัฒนางานบุคคล ๗,๐๐๐ 2 ๔ 6 
7 ๘ 2 พัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 
๑๔,๓๓๘ 3 2 2 

๗ ๘ 13 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๘,๒๖๙ 1 3 3 
๗ ๘ 16 บริหารทั่วไป 6,๘00 2 ๓ 6 
๗ ๙ 17 ปรับปรุงภูมิทัศน์และประชาสัมพันธ์ ๑๙,๒๙๒ 2 ๑ 6 
๗ ๘ 18 พัฒนางานกลุ่มบริหารงาน

งบประมาณ 
๑๓๖,๒๖๙ 2 ๕ 6 

รวม ๓๕๑,๑๒๐  
 
 
 



 
 

3.3 สรุปงบประมาณตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐานจ าแนกรายกิจกรรม 4 กลุ่มบริหารงาน 
ที ่ ชื่อกิจกรรมตามโครงการ 15 ปี โครงการ งบประมาณ 
1 กิจกรรมบริหารงานวิชาการ 1.พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ๒,๐๐๐ 

2.พัฒนาการเรียนสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๑๔,๓๓๘ 
3.ห้องสมุดมีชีวิต ๓,๕๐๐ 
4.พัฒนากระบวนการเรียนการสอน 8 กลุ่ม
สาระ 

๓๔,๐๐๐ 

5.จัดบริการแนะแนว ๖,๕๐๐ 
6.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๑๗,๕๐๐ 
7.ส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศของผู้เรียน    ๗๗๖ 
8.พัฒนาระบบงานประกัน   ๓,๕๐๐ 
9.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา 

 ๒,๕๐๐ 

10.พัฒนาผู้เรียนสู่อาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑๓,๐๐๐ 

กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 1.ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ๑๔,๐๐๐ 
2.ค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ๖,๐๐๐ 
3.รักษาดินแดน  ๓,๐๐๐ 
4.กิจกรรมสาธารณประโยชน์ - 

กิจกรรมทัศนศึกษา 1.ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ๒๓,๙๓๐ 
กิจกรรมการบริการสารสนเทศ/ICT 1.พัฒนาระบบ ICT  ๕,๘๐๐ 
นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 1.กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ๕,๐๐๐ 
กิจกรรมค่ายวิชาการ 1.ค่ายวิชาการ ๓,๕๐๐ 

 
2 กิจกรรมงานบริหารกิจการนักเรียน 1. ส่งเสริมการเรียนรู้ สุขภาวะที่ดี ๘,๐๐๐ 

2. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๘,๒๖๙ 
3 กิจกรรมงานบริหารทั่วไป 1. กิจกรรมวันส าคัญ ต่าง ๆ  ๕,๑๔๖ 

2. สานสัมพันธ์ชุมชน ๑,๐๐๐ 
3. บริหารทั่วไป ๖,๘๐๐ 

  4. ปรับปรุงภูมิทัศน์และประชาสัมพันธ์ ๑๙,๒๙๒ 
4 กิจกรรมงานบริหารงบประมาณและงานบุคคล 1. พัฒนางานบริหารงานงบประมาณ ๑๓๖,๒๖๙ 
  2. พัฒนางานกลุ่มบริหารงานบุคคล    ๗,๐๐๐ 
  3. ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา - 

รวมงบประมาณ  ๓๕๐,๖๒๐ 
  



 
 

แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

ความสอดคล้อง แหล่งเงินงบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ ์

 สพฐ. ที ่
กลยุทธ ์
สพม.ลบ 

ที ่

กลยุทธ ์
โรงเรียน

ที ่

มาตรฐาน
การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

 
งบประมาณ 

 

เงินนอก
งบประมาณ 

1 โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
- กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
-กิจกรรมอ่าน คิด วิเคราะห์ 

2 ๒ 3 1 2,000        
1,000 

    1,000 

- 
- 
- 

อ.สุจิตตา 
อ.สุจิตตา 
อ.สุจิตตา 

2 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครูผู้สอน  
- กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน 
- กิจกรรมบันทึกการเรียนการสอน 
- กิจกรรมทะเบียนวัดผล 
-กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้  
-กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

7 

 
 

3 

14,๓๓๘ 
1,000 
1,000 
1,000 
2,500 
3,000 
๕,๘๓๘ 

 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

อ.ปาริฉัตร 
อ.ปาริฉัตร 
อ.ปาริฉัตร 
อ.ทิพวรรณ 
อ.สุจิตตา 
อ.อุษณี 
อ.ปาริฉัตร 

3 โครงการห้องสมุดมีชีวิต 
-กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
-กิจกรรมสืบค้นความรู้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ 

 
2 

 
๓ 

 
3 

 
1 

3,500 
1,000 
2,500 
    - 

- 
- 
- 
- 

 

อ.สุนิษา 
อ.สุนิษา 
อ.สุนิษา 
อ.สุนิษา 
 

4 
 
 

โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  8  กลุ่มสาระ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
-กิจกรรมคณิตศิลป์สร้างสรรค์ 

๒ 1 4 3 34,000 
 

2,500 

- 
 
- 

อ.ปาริฉัตร 
 
อ.อุษณี 



 
 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

ความสอดคล้อง แหล่งเงินงบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ ์

 สพฐ. ที ่
กลยุทธ ์
สพม.ลบ 

ที ่

กลยุทธ ์
โรงเรียน

ที ่

มาตรฐาน
การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

 
งบประมาณ 

 

เงินนอก
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-กิจกรรมคณิตคิดก่อน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
-กิจกรรมโครงงานวิทย์ 
-กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
-กิจกรรม STEM 
-กิจกรรมคอมพิวเตอร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
-กิจกรรมพัฒนาการอ่าน การเขียน 
-กิจกรรมวันภาษาไทย/สุนทรภู่ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
-กิจกรรมอาเซียน 
-กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
-กิจกรรมEnglish Clinic 
-กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค า 
-กิจกรรมEnglish Cyber 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
-กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
-กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

2,500 
 

2,500 
3,000 
2,500 
2,500 

 
2,500 

500 
 

3,000 
2,500 

   
1,000 
1,000 

๕๐๐ 
 

2,500 
 

2,500 

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

อ.ปาริฉัตร 
 
อ.สุภาภรณ์ 
อ.ทิพวรรณ 
อ.สุจิตตา 
อ.ดาวรุ่ง 
 
อ.สุนิษา 
อ.สุนิษา 
 
อ.คมกริช 
อ.อุบล 
 
อ.นันทวรรณ 
อ.นันทวรรณ 
อ.นันทวรรณ 
 
อ.กาญจน์ทิพา 
 
อ.กรองทอง 
 



 
 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

ความสอดคล้อง แหล่งเงินงบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ ์

 สพฐ. ที ่
กลยุทธ ์
สพม.ลบ 

ที ่

กลยุทธ ์
โรงเรียน

ที ่

มาตรฐาน
การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

 
งบประมาณ 

 

เงินนอก
งบประมาณ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
-กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
2,500 

 
- 
 

อ.ดาวรุ่ง 

5 
 
 
 
 

โครงการจัดบริการแนะแนว 
- กิจกรรมบริการแนะแนว5บริการ 
- กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ 
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
-กิจกรรมการรับนักเรียน 

 
 

2 

 
 

๓ 

 
 

3 

 
 

1 

6,500 
1,000 
1,000 
3,500 

   1,000 
 

- 
- 
- 
- 
- 

อ.กรองทอง 
อ.กรองทอง 
อ.กรองทอง 
อ.กรองทอง 
อ.ทิพวรรณ 

6 
 
 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการการทดสอบ
ระดับชาติ 
-กิจกรรมพัฒนาผลการสอบ O-NET  
-กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
-กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
-กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
-กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา 
-กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

2 ๒ 4 1 17,500 
 

8,000 
    2,000 

2,000 
    2,000 

 
1,500 

 
2,000 

- 
 

- 
- 
- 
- 
 

- 
 

- 
 

อ.ปาริฉัตร 
 
อ.ปาริฉัตร 
อ.ปาริฉัตร 
อ.สุภาภรณ์ 
อ.สุนิษา 
 
อ.อุบล 
 
อ.นันทวรรณ 



 
 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

ความสอดคล้อง แหล่งเงินงบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ ์

 สพฐ. ที ่
กลยุทธ ์
สพม.ลบ 

ที ่

กลยุทธ ์
โรงเรียน

ที ่

มาตรฐาน
การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

 
งบประมาณ 

 

เงินนอก
งบประมาณ 

7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศของผู้เรียน 
- กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน   

 
2 

 
๒ 

 
5 

 
3 

776 
       776 

- 
- 

 

อ.ดาวรุ่ง 
อ.ดาวรุ่ง 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาระบบงานประกัน 
- กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงส านักงานงานประกันคุณภาพ 
- กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
- กิจกรรมอบรม/ประชุม/สัมมนา เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
- กิจกรรมจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี/เสนอต้น
สังกัดและชุมชน 
- กิจกรรมการน าผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา/ต้น
สังกัดมาปรับปรุงและพัฒนา 

2 ๑ 1 2 3,500 
3,500 

- 
- 
- 
 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
 
- 

อ.สุนิษา 
อ.สุนิษา 
อ.สุนิษา 
อ.สุนิษา 
อ.สุนิษา 
 
อ.ดาวรุ่ง 

9 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา 
-กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 
-กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
-กิจกรรมโรงเรียนดีประจ าต าบล 
-กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
-กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทาย 

2 ๓ 3 1    2,500 
 
       500 
      500 
      500 
      500 

500 

- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 

อ.คมกริช 
 
อ.อุบล 
อ.ปาริฉัตร 
อ.คมกริช 
อ.คมกริช 
อ.อุบล 



 
 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

ความสอดคล้อง แหล่งเงินงบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ ์

 สพฐ. ที ่
กลยุทธ ์
สพม.ลบ 

ที ่

กลยุทธ ์
โรงเรียน

ที ่

มาตรฐาน
การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

 
งบประมาณ 

 

เงินนอก
งบประมาณ 

10 
 

 

โครงการพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- กิจกรรมโครงงานอาชีพ 
- กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ 
- กิจกรรมเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสานสัมพันธ์ชุมชน 
- กิจกรรมฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
2 
 
 

 
 
 
 

 
๕ 
 
 
 

 
3 
 
 
 

 
3 
 
 
 

13,000 
2,000 
4,000 
1,000 

    6,000 

- 
- 
- 
- 
- 
 

อ.อุษณี 
อ.สุภาภรณ์ 
อ.กรองทอง 
อ.ดาวรุ่ง 
อ.อุษณี 

11 
 
 
 

 

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 
- กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 
- กิจกรรมชุมนุม 
-กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
- กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
- กิจกรรมค่ายวิชาการ 
-กิจกรรมลดเวลาเรียน-เพ่ิมเวลารู้ 
- กิจกรรมพัฒนาระบบ ICT 
-กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
-กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19) 

2 ๒ 3 1 ๖๑,๗๓๐ 
14,000 
    500 
   3,000 
   6,000 
๒๓,๙๓๐ 
  3,500 
  5,000 
  5,800 

- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

อ.กรองทอง 
อ.กรองทอง 
อ.กรองทอง 
อ.คมกริช 
อ.คมกริช 
อ.กรองทอง 
อ.ปาริฉัตร 
อ.นันทวรรณ 
อ.ดาวรุ่ง 
อ.กรองทอง 
อ.กรองทอง 



 
 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

ความสอดคล้อง แหล่งเงินงบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ ์

 สพฐ. ที ่
กลยุทธ ์
สพม.ลบ 

ที ่

กลยุทธ ์
โรงเรียน

ที ่

มาตรฐาน
การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

 
งบประมาณ 

 

เงินนอก
งบประมาณ 

12 
 
 
 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ สุขภาวะท่ีดี 
- กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี 
- กิจกรรมแข่งขันทักษะสุขฯ/กีฬา 
- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสุขบัญญัติ 10 ประการ 
- กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด/วันเอดส์โลก 
- กิจกรรมห้องพยาบาล/เวชภณัฑ์ 
-กิจกรรมโรงเรียนสีขาว 

๒ ๓ 
 
 
 

 

3 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

8,000 
2,500 
1,500 

- 
1,000 
2,000 
1,000 

 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

อ.กาญจน์ทิพา 
อ.กาญจน์ทิพา 
อ.กาญจน์ทิพา 
อ.กาญจน์ทิพา 
อ.กาญจน์ทิพา 
อ.กาญจน์ทิพา 
อ.กาญจน์ทิพา 
 

13 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
- กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
- กิจกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/ยาเสพติด 
- กิจกรรมโฮมรูม 
-กิจกรรมแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
-กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 

2 ๓ 
 

7 1 ๘,๒๖๙ 
3,000 
1,500 

- 
1,500 
2,2๖๙ 

- 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

อ.สุภาภรณ์ 
อ.กาญจน์ทิพา 
อ.กาญจน์ทิพา 
อ.กาญจน์ทิพา 
อ.สุภาภรณ์/อ.ทุกท่าน 
อ.คมกริช 
อ.กาญจน์ทิพา 



 
 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

ความสอดคล้อง แหล่งเงินงบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ ์

 สพฐ. ที ่
กลยุทธ ์
สพม.ลบ 

ที ่

กลยุทธ ์
โรงเรียน

ที ่

มาตรฐาน
การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

 
งบประมาณ 

 

เงินนอก
งบประมาณ 

14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการกิจกรรมวันส าคัญ ต่าง ๆ 
-กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 
- กิจกรรมวันลอยกระทง 
-กิจกรรมวันชาติ 
-กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 
-กิจกรรมวันมาฆบูชา 
- กิจกรรมวันไหว้ครู 
-กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
-กิจกรรมอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา/แห่เทียนพรรษา 
-กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี 
- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,๑๔๖ 
300 
๕๔๖ 
300 
600 
300 
300 
300 

    1,400 
๕๐๐ 
๖๐๐ 
๓๐๐ 

 
 
 
 
 

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

อ.กรองทอง 
อ.คมกริช 
อ.กรองทอง 
อ.ดาวรุ่ง 
อ.นันทวรรณ 
อ.กาญจน์ทิพา 
อ.สุจิตตา 
อ.สุภาภรณ์ 
อ.อุบล 
อ.อุษณี 
อ.ปาริฉัตร 
อ.ทิพวรรณ 



 
 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

ความสอดคล้อง แหล่งเงินงบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ ์

 สพฐ. ที ่
กลยุทธ ์
สพม.ลบ 

ที ่

กลยุทธ ์
โรงเรียน

ที ่

มาตรฐาน
การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

 
งบประมาณ 

 

เงินนอก
งบประมาณ 

   
 
 

๑๕ โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน 
-กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 
-กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
-กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 

๕ ๕ ๒ ๒ ๑,๐๐๐ 
๓๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

- 
- 
- 
- 
 

อ.สุนิษา 
อ.สุนิษา 
อ.สุนิษา 
อ.สุนิษา 

16 โครงการบริหารทั่วไป 
- กิจกรรมพัฒนางานบริหารทั่วไป 
- กิจกรรมพัฒนางานสารบรรณ 
- กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมลูและพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 
- กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการนักเรียน 

5 ๓ 7 2    6,800 
   3,000 
   3,300 

500 
    - 

 

- 
- 
- 
- 
- 
 

อ.กรองทอง 
อ.กรองทอง 
อ.กรองทอง 
อ.ดาวรุ่ง 
อ.กรองทอง 



 
 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

ความสอดคล้อง แหล่งเงินงบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ ์

 สพฐ. ที ่
กลยุทธ ์
สพม.ลบ 

ที ่

กลยุทธ ์
โรงเรียน

ที ่

มาตรฐาน
การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

 
งบประมาณ 

 

เงินนอก
งบประมาณ 

17 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และประชาสัมพันธ์ 
- กิจกรรมธนาคารขยะ 
- กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์  
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์ฉับไวให้บริการ 
- กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 

5 ๑ 7 2 19,292 
    500 
18,792 

- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
- 
 

อ.กรองทอง 
อ.คมกริช 
อ.คมกริช 
อ.กรองทอง 
อ.อุบล 

18 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
- กิจกรรมพัฒนางานบริหารงานงบประมาณ 
- กิจกรรมพัฒนางานพัสดุและสินทรัพย์ 
- กิจกรรมพัฒนางานการเงิน-การบัญชี 
- กิจกรรมจัดท าแผนงาน 
- กิจกรรมจัดท าโครงสร้างระบบการบริหารและค าสั่งมอบหมายงาน 
- กิจกรรมพัฒนางานควบคุมภายใน 
-กิจกรรมสาธารณูปโภค 

4 
 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

๑๓๖,๒๖๙ 
   1,700 
   2,600 
   2,000 
   2,9๖๙ 

- 
- 

๑20,00๐ 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

อ.อุบล 
อ.อุบล 
อ.สุภาภรณ์ 
อ.อุษณี/อ.ดาวรุ่ง 
อ.นันทวรรณ 
อ.อุบล 
อ.อุษณี 
อ.อุษณี 



 
 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

ความสอดคล้อง แหล่งเงินงบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ ์

 สพฐ. ที ่
กลยุทธ ์
สพม.ลบ 

ที ่

กลยุทธ ์
โรงเรียน

ที ่

มาตรฐาน
การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

 
งบประมาณ 

 

เงินนอก
งบประมาณ 

19 โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
- กิจกรรมจัดซื้อวัสดุส านักงานบริหารบุคคล 
- กิจกรรมอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูให้มีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
- กิจกรรมประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
-กิจกรรมศึกษาดูงาน 

3 4 6 2 7,000 
3,500 
3,500 

- 
- 
- 

 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

อ.อุบล 
อ.อุบล 
อุบล 
อ.อุบล 
อ.อุบล 
อ.อุบล 

20 โครงการ ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
-กิจกรรมระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

๖ ๕ ๒ ๒ - 
- 

- 
- 

อ.นันทวรรณ 
อ.สุนิษา 

รวมเงินงบประมาณทั้งสิน้ ๓๕๑,๑๒๐ 



 
 

4     
รายละเอียดของโครงการ และการใช้งบประมาณ 

 
 
โครงการที่ ๑ พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
สนองนโยบาย 

-สนองกลยุทธ์ สพฐ.   กลยุทธ์ที่   ๒  
-สนองกลยุทธ์ สพม.ลพบุรี    กลยุทธ์ที่   ๒ 
-สนองกลยุทธ์ โรงเรียน  กลยุทธ์ที่  3 
-ส่งผลต่อมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที ่ 1 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ   บริหารงานวิชาการ     
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสุจิตตา ฤกษ์วิรี   
ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
1.หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันแนวโน้มด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนอยู่ในระดับต่ าลง พบว่า
เนื่องจากมีสื่อและเทคโนโลยีเข้ามาเผยแพร่และมีอิทธิพลในชีวิตประจ าวันของนักเรียนและมีครูบางส่วน
เท่านั้นที่ปลูกฝังคุณธรรมให้กับนักเรียน รวมทั้งขาดความร่วมมือกันระหว่างบ้าน โรงเรี ยน และชุมชน ในการ
ปลูกฝังคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง ถ้าไม่รีบแก้ไขนักเรียนอาจสร้างปัญหาให้ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและสังคมได้ 
โดยทุกฝุายต้องร่วมกันจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวที 
มีความเมตตากรุณา ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความเสียสละเพ่ือส่วนรวม  การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า  รวมทั้งมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยให้แก่นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตนจนเป็นกิจนิสัย
ชีวิตประจ าวัน โครงการนี้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติที่เน้นให้ผู้เรียน
คูคุ่ณธรรม  และมาตรฐานการศึกษาของ โรงเรียน 
 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา  ได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ เรียน ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา นักเรียนมีการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ดีขึ้น
ตามล าดับ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ต้องด าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
โรงเรียนจึงเห็นว่า จะต้องฝึกฝนและสร้างจิตส านึกในการมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ เพ่ือ
สร้างคุณธรรมน าความรู้ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนที่ยั่งยืนสืบไป จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงคข์องผู้เรียนเป็นโครงการต่อเนื่องต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์    

2.1  เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 2.2  เพ่ือลดปัญหาสังคมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในครอบครัว 
โรงเรียน   
 
 



 
 

3. เป้าหมาย  เชิงปริมาณและคุณภาพ 
          3.1  เชิงปริมาณ นักเรียน ๖๘ คน ได้รับการพัฒนาเกิดจิตสาธารณะ มีคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์กับ
ส่วนรวม 
          3.2  เชิงคุณภาพ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มากขึ้น 
 
 4. กิจกรรมและการด าเนินงาน    
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    -เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   -แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   -ด าเนินการตามแผนฯ 
   -ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

ต.ค.6๔- ก.ย. 6๕ ๑,๐๐๐ นางสุจิตตา ฤกษ์วิรี 

2 กิจกรรมอ่าน คิด วิเคราะห์ 
   -เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   -แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   -ด าเนินการตามแผนฯ 
   -ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

ต.ค.6๔- ก.ย. 6๕ ๑,๐๐๐ นางสุจิตตา ฤกษ์วิรี 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๐๐๐ บาท 
 
5. งบประมาณที่ใช้ 

      จากงบรายหัวปกติ  เป็นเงิน ๒,๐๐๐บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาชั้น
พ้ืนฐาน  กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  งบเงินอุดหนุน  
 

๑. กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
๑ ค่ากระดาษการ์ดสี - - ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 
๒ ค่าถ่ายเอกสาร - - ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - - ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๖. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย

ตัวช้ีวัด 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

 
ผลผลิต/ผลลัพธ ์
1. ร้อยละของนักเรียนมีวินัย ใฝุรู้ มุ่งม่ัน
ในการท างาน 
2. ร้อยละของนักเรียนมีความซื่อสัตย์
สุจริต 
3. ร้อยละของนักเรียนมีความกตัญญู
กตเวที 
4. ร้อยละของนักเรียนมีความเมตตา
กรุณาเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
5. ร้อยละของนักเรียนมีความประหยัด
และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า อยู่อย่าง
พอเพียง 
6. ร้อยละของนักเรียนรักความเป็นไทย 
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 
ร้อยละ90 
 
ร้อยละ 90 
 
ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 90 
 
 
ร้อยละ 85 
 

 
สังเกตพฤติกรรม,สัมภาษณ์ 
 
สังเกตพฤติกรรม,สัมภาษณ์ 
 
สังเกตพฤติกรรม,สัมภาษณ์ 
 
สังเกตพฤติกรรม,สัมภาษณ์ 
 
สังเกตพฤติกรรม,สัมภาษณ์ 
 
 
สังเกตพฤติกรรม,สัมภาษณ์ 

 
แบบสังเกตพฤติกรรม 
 
แบบสังเกตพฤติกรรม 
 
แบบสังเกตพฤติกรรม 
 
แบบสังเกตพฤติกรรม 
 
แบบสังเกตพฤติกรรม 
 
 
แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๗.๑ นักเรียนมีวินัย ใฝุรู้ มุ่งม่ันในการท างาน 
๗.๒ นักเรียนมคีวามซื่อสัตย์สุจริต 
๗.๓ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มากขึ้น ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 
 
 
 
 

        ผู้เสนอโครงการ                   ผู้อนุมัติโครงการ 
 
      
    (นางสุจิตตา  ฤกษ์วิรี)      (นางพรทิพย์  ทานะมัย)  

          ครู โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 
 
        
 
 
 
 



 
 

โครงการที่ ๒ พัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
-สนองกลยุทธ์ สพฐ.            กลยุทธ์ที่   ๒  
-สนองกลยุทธ์ สพม.ลพบุรี    กลยุทธ์ที่   1 
-สนองกลยุทธ์ โรงเรียน   กลยุทธ์ที่   7 
-ส่งผลต่อมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที ่ ๓ 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ   บริหารงานวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวปาริฉัตร  แสนกาวิน  
ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาต้องยึดหลักที่ว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน มีโอกาสได้ฝึกทักษะการคิด การแสดงออก 
การจัดการการเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาได้  “วิธีการสอน” 
เป็นหัวใจของครู การสอนจะบรรลุผลตามจุดประสงค์ได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของผู้สอนทั้ง
ด้านวิชาการ วิชาชีพ ทักษะ และเทคนิคการสอนเป็นส าคัญ การพัฒนาการเรียนการสอนจะช่วยให้พัฒนาครู 
ให้มีประสบการณ์ในการสอนนักเรียนให้เป็นคนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
สภาพ ปัจจุบันทันต่อเหตุการณ์เพ่ือสนองนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา การเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ อีกทั้งหมดการปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือเข้าสู่ มาตรฐานส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
2. วัตถุประสงค์    

2.1  เพ่ือผลักดันให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแบบยั่งยืน 
2.2  เพื่อให้ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ

พัฒนาการ 
      ทางสติปัญญา 
2.3  เพ่ือให้เกิดกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
2.4  เพ่ือให้ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่

หลากหลาย 
๓. เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ  ครูโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา ร้อยละ 90  ได้รับการพัฒนาปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

3.2  เชิงคุณภาพ  บุคลากรโรงเรียนบ้านข่อยวิทยาปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี     
ประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผล 
 
 
 
 
 



 
 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน    
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
ของครูผู้สอน 
    - เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   - ด าเนินการตามแผนฯ 
   - ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

 
1 ต.ค. ๖4  

–  
30 ก.ย. ๖5 

 
1,000 

 
นางสาวปาริฉัตร 

แสนกาวิน 

2 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน  
    - เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   - ด าเนินการตามแผนฯ 
   - ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

 
1 ต.ค. ๖4  

–  
30 ก.ย. ๖5 

 
1,000 

 
นางสาวปาริฉัตร 

แสนกาวิน 

3 กิจกรรมบันทึกการเรียนการสอน 
   - เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   - ด าเนินการตามแผนฯ 
   - ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

 
1 ต.ค. ๖4  

–  
30 ก.ย. ๖5 

 
1,000 

 
นางสาวทิพวรรณ    

อินทะริด 

4 กิจกรรมทะเบียนวัดผล 
   - เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   - ด าเนินการตามแผนฯ 
   - ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

 
1 ต.ค. ๖4  

–  
30 ก.ย. ๖5 

  
 2,500 

 
นางสุจิตตา ฤกษ์วิรี 

5 กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 
   -เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   -แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   -ด าเนินการตามแผนฯ 
   -ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

 
1 ต.ค. ๖4  

–  
30 ก.ย. ๖5 

  
3,000 

 
นางสาวอุษณี   

จันทร์พุฒ 

6 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 
   -เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   -แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   -ด าเนินการตามแผนฯ 
   -ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

 
เม.ย. ๖5 

 
๕,๘๓๘ 

 
นางสาวปาริฉัตร 

แสนกาวิน 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,๓๓๘ บาท 
 
 
 
 



 
 

๕.งบประมาณที่ใช้ 
จากงบรายหัวปกติ  เป็นเงิน 14,๓๓๘ บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ)   แผนงานพื้นฐานด้านการ

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  งบเงินอุดหนุน 

 
1. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครูผู้สอน 

ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. กระดาษถ่ายเอกสาร A4 

70 แกรม 
- - 650 650 

2. กระดาษสีถ่ายเอกสาร A4 
70 แกรม 

- - 240 240 

3. สันรูดแบบสามเหลี่ยมเข้า
เล่มขนาด A4 

- - 110 110 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน - - 1,000 1,000 
 

2. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน  

ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. วิทยากร 500 - - 500 
2.  อาหารว่างและเครื่องดื่ม - 500 - 500 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500 500 - 1,000 
 

3. กิจกรรมบันทึกการเรียนการสอน 

ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. กระดาษถ่ายเอกสาร A4 

70 แกรม 
- - 650 650 

2. กระดาษสีถ่ายเอกสาร A4 
70 แกรม 

- - 220 220 

3. เทปผ้า - - 100 100 
4. ลวดเย็บกระดาษ - - 30 30 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - - 1,000 1,000 
 
 
 
 
 



 
 

4. กิจกรรมทะเบียนวัดผล 

ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. ซ่อมแซมเครื่องปั๊มตรา

โรงเรียน 
- 2,000 - - 

2.  กระดาษสีถ่ายเอกสาร A4 
70 แกรม 

- - 440 440 

3. สันรูดแบบสามเหลี่ยม 
เข้าเล่มขนาด A4 

- - 60 60 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - 2,000 500 2,500 
 

5. กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 

ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 วิทยากร 2,000 - - 2,000 
2 อาหารว่างและเครื่องดื่ม - 500 - 500 
3 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 

70 แกรม 
- - 330 330 

4 เทปผ้า - - 150 150 
5 ลวดเย็บกระดาษ - - 20 20 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000 500 500 3,000 
 

6. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 

ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. กระดาษถ่ายเอกสาร A4 

70 แกรม 
- - 2,600 2,600 

2. กระดาษการ์ดขาว A4 
150 แกรม 

- - 300 300 

4.  แฟูมสันกว้าง A4 สัน  
3 นิ้ว 

- - 600 600 

5. แฟูม 3 ห่วง A4 แฟูมโชว์
เอกสาร 

- - 2,๐๓๘ 2,๐๓๘ 

6. ซองเอกสาร A4 ขาวใส - - 300 300 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - - ๕,๘๓๘ ๕,๘๓๘ 
 
 



 
 

๖. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
1.  ครูมีการก าหนดเปูาหมายคุณภาพผู้เรียน
ทัง้ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
2.  ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
3. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ
ทางสติปัญญา  
4.  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวก
กับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา   
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
5. ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น 
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการ 
ที่หลากหลาย 
6.  ครูมีงานวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับ
การสอน 
7. ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

 
ร้อยละ  90 
 
 
ร้อยละ  90 
 
 
ร้อยละ 90 
 
 
ร้อยละ  90 
 
 
ร้อยละ  90 
 
 
ร้อยละ 90 
 
 
ร้อยละ 90 

 
นิเทศแผนการจัด 
การเรียนรู้ 
 
สังเกต, สัมภาษณ์ 
ตรวจผลงาน 
 
นิเทศติดตาม 
 
 
ใช้สื่อและเทคโนโลยี 
 
 
ทดสอบ, 
สังเกต 
 
ผลการเรียน, สังเกต
สัมภาษณ์ 
 
สังเกต,สัมภาษณ์ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ 
 
 
แบบบันทึกข้อมูลผู้เรียน
รายบุคคล 
 
บันทึกหลังสอน 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ 
 
 
แบบบันทึกข้อมูลผู้เรียน
รายบุคคล 
 
บันทึกหลังสอน 
 
 
แบบบันทึก 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๗.1  ครูสามารถพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแบบยั่งยืน 
๗.2  ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ  
      ทางสติปัญญา 
๗.3  เกิดกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
๗.4  ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

 
 

        ผู้เสนอโครงการ              ผู้อนุมัติโครงการ 

  
     (นางสาวปาริฉัตร  แสนกาวิน)                          (นางพรทิพย์  ทานะมัย) 
       ครู โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 



 
 

โครงการที่ 3 ห้องสมุดมีชีวิต 
สนองนโยบาย 

-สนองกลยุทธ์ สพฐ. กลยุทธ์ที ่  ๒  
-สนองกลยุทธ์ สพม.ลพบุรี กลยุทธ์ที่   ๓ 
-สนองกลยุทธ์ โรงเรียน  กลยุทธ์ที่  3 
-ส่งผลต่อมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที ่ 1 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ   บริหารงานวิชาการ     
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสุนิษา  ตะระสุภณ   
ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
1. หลักการและเหตุผล 

ห้องสมุดโรงเรียน  เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู บุคลากรมี
นิสัยรักการอ่าน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตลอดจนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตจะเกิดขึ้นได้   
นักเรียนต้องมีนิสัยรักการอ่านจะท าให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวการจัดการศึกษา ผู้เรียนทุก
คนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนส าคัญท่ีสุด  กระบวนการเรียนการสอนต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ  และเต็มตามศักยภาพ  โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน  ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ฝึกทักษะกระบวนการคิด   การ
จัดการ  การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้แก้ปัญหา  การเรียนจากประสบการณ์จริง  
สถานศึกษาต้องจัดการเรียนการสอน  และจัดกิจกรรมบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ  ที่เก้ือกูลส่งเสริมการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการอ่าน  ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการเรียน  การจัดการ
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนโดยเฉพาะห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายด้วยหนังสือ  สื่อ  และ
กิจกรรม  จะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภายในโรงเรียนขึ้นได้ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อไป 

จึงจ าเป็นที่โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา จะต้องพัฒนา ปรับปรุงห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและ
ให้บริการแก่ครู นักเรียน บุคลากรโดยจัดท าโครงการห้องสมุดมีชีวิตขึ้น 
2. วัตถุประสงค์    
          2.1   เพ่ือส่งเสริมสื่อการเรียนรู้ตรงตามหลักสูตร 
          2.2   เพ่ือปลูกฝังและส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน 
          2.3   เพ่ือพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายภายในโรงเรียน 
          2.4   เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของบุคลากรในโรงเรียน  
 
3. เป้าหมาย  เชิงปริมาณและคุณภาพ 
          3.1 เชิงปริมาณ    
  3.1.1  นักเรียนโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา  ร้อยละ  80   เข้าใช้บริการห้องสมุด 
  3.1.2  เป็นแหล่งค้นคว้าและใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  
          3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1  นักเรียนมีนิสัยใฝุรู้  ใฝุเรียนและมีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 



 
 

3.2.2  นักเรียนและผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้ห้องสมุด 
 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
   -เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   -แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   -ด าเนินการตามแผนฯ 
   -ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

 
ต.ค.6๔- ก.ย. 6๕ 

 
๑,๐00 

 
นางสุนิษา  ตะระสุภณ 

2 กิจกรรมสืบค้นความรู้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   -เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   -แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   -ด าเนินการตามแผนฯ 
   -ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

 
 

ต.ค.6๔- ก.ย. 6๕ 

 
 

๒,๕๐๐ 

 
 

นางสุนิษา  ตะระสุภณ 

3 กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ 
   -เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   -แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   -ด าเนินการตามแผนฯ 
   -ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

 
ต.ค.6๔- ก.ย. 6๕ 

 
- 

 
นางสุนิษา  ตะระสุภณ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๐๐  บาท 
 
๕. งบประมาณที่ใช้    

      จากงบรายหัวปกติ  เป็นเงิน  ๓,๕๐๐  บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ)   แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาชั้น
พ้ืนฐาน  กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  งบเงินอุดหนุน  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายการวัสดุ-อุปกรณ์ในการด าเนินงาน/โครงการ  
1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 
1 กรอบรูป ๑ อัน 2๐0 200 
2 กระดาษปกสี ๕ รีม 1๖0 ๘๐๐ 

    รวม ๑,๐๐๐   
 

๒. กิจกรรมสืบค้นความรู้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 
1 หนังสือพิมพ์ ๑๕๐ ฉบับ 10 ๑,๕00 
2 กระดาษ เอ ๔ ๒ กล่อง ๕๐๐ ๑,๐00 

    รวม ๒,๕๐๐   
 
๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต/ผลลัพธ ์
1. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าใช้บริการห้องสมุด 
2. ค่าเฉลี่ยการอ่านของนักเรียน 
3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
4. ร้อยละของกิจกรรมที่ด าเนินการส าเร็จตามเวลา 

 
ร้อยละ  80         
เข้าใช้บริการห้องสมุด 

 
จ านวนนักเรียน
เข้าใช้ห้องสมุด
การอ่านหนังสือ
ของผู้เรียน
สอบถามความพึง
พอใจประเมิน
การจัดกิจกรรม 
 

 
ระบบบันทึกสถิติ   
การใช้ห้องสมุด
แบบบันทึกการอ่าน
แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ 
แบบตรวจสอบ   
กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๗.1. โรงเรียนบ้านข่อยวิทยาได้พัฒนาห้องสมุดให้มีลักษณะเป็นห้องสมุดมีชีวิต (Living 
Library) 
  ๗.2. ได้พัฒนาบรรยากาศห้องสมุดให้น่าเข้าใช้บริการ 
   ๗.3. ห้องสมุดได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือให้บริการ ได้
มาตรฐาน ห้องสมุดตามมาตรฐานสากล ห้องสมุดโรงเรียน 
        ๗.4. ห้องสมุดได้บริการผู้เรียน ครู ชุมชน ได้บริการเข้าถึงทรัพยากรสารนิเทศและได้รับ 
ประโยชน์จากการศึกษาหาความรู้เพ่ิมมากขึ้น  
  ๗.5. ได้ปลูกฝังรากฐานให้นักเรียนรู้จักวิธีศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองและมีนิสัยรักการอ่าน 
 
 
     
    ผู้เสนอโครงการ       ผู้อนุมัติโครงการ 

        
      (นางสุนิษา  ตะระสุภณ)                    (นางพรทิพย์  ทานะมัย)  
     ครู โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา                                      ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา
               
 
        
 

 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการที่ 4 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
-สนองกลยุทธ์ สพฐ.      กลยุทธ์ที่   2  
-สนองกลยุทธ์ สพม.ลพบุรี    กลยุทธ์ที่   1 
-สนองกลยุทธ์ โรงเรียน   กลยุทธ์ที่   4 
-ส่งผลต่อมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที ่ ๓ 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ   บริหารงานวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวปาริฉัตร  แสนกาวิน  
ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายของส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 
๒๑ทักษะด้านการคิด การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี ด้านอาชีพและการใช้ชีวิต เน้นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่ง
ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง คิดวางแผน การท างานอย่างเป็นระบบ ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่งใน
แต่ละด้านตามความสามารถของผู้เรียน ครูผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ จ าเป็นต้องมี
ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ถือว่าเป็นบทบาทหน้าที่ของครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่จะจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนองต่อนโยบายดังกล่าว ตาม ธรรมชาติวิชา 

ดังนั้น โรงเรียนข้านช่อยวิทยา เห็นความส าคัญของนโยบายดังกล่าว จึงจัดโครงการพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
2. วัตถุประสงค์    

๒.๑ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นผู้มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 
๒.๒ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการลงมือปฏิบัติจริง (Active  Learning) 
๒.๓ เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๒.๔ เพ่ือส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ เชิงปริมาณ 

๑) ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ เป็นผู้มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 
๒) ครูร้อยละ ๘๕ มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓) ครูร้อยละ ๘๕ มีการใช้สื่อ เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอน 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๑) ผู้เรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ใช้เทคโนโลยีได้ และเป็นผู้มีทักษะ
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

  ๒) ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓) ครูมีการใช้น าสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  

 
 
 
 
 



 
 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน    
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  กิจกรรมพัฒนาการอ่าน การเขียน 
   - เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการๆ 
   - ด าเนินการตามแผนฯ 
   - ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 
  กิจกรรมวันภาษาไทย/สุนทรภู่ 
   - เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการๆ 
   - ด าเนินการตามแผนฯ 
   - ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

 
1 พ.ย.๖4  

–  
30 ก.ย. ๖5 

 
 
มิถุนายน ๒๕๖5 

 

 
2,๕๐๐ 

 
 
 
 

๕๐๐ 

 
นางสุนิษา ตะระสุภณ 

 
 
 
 

นางสุนิษา ตะระสุภณ 
 

2 กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 กิจกรรมคณิตศิลป์สร้างสรรค์ 
   - เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   - ด าเนินการตามแผนฯ 
   - ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 
 กิจกรรมคณิตคิดก่อน 
   - เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการๆ 
   - ด าเนินการตามแผนฯ 
   - ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

 
1 พ.ย.๖4  

–  
30 ก.ย. ๖5 

 
 

1 พ.ย.๖4  
–  

30 ก.ย. ๖5 
 

 
2,๕๐๐ 

 
 
 
 

2,๕๐๐ 
 

 
ครูอุษณี จันทร์พุฒ 

 
 
 
 

ครูปาริฉัตร แสนกาวิน 

3 กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 
   - เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   - ด าเนินการตามแผนฯ 
   - ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

 
1 พ.ย.๖4  

–  
30 ก.ย. ๖5 

 

 
2,500 

 
ครูสุภาภรณ์  บุญเกิด 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

   - เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการๆ 
   - ด าเนินการตามแผนฯ 
   - ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 
 กิจกรรม STEM 
   - เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการๆ 
   - ด าเนินการตามแผนฯ 
   - ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 
กิจกรรม คอมพิวเตอร์ 
   - เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   - ด าเนินการตามแผนฯ 
   - ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

18 – 24 ส.ค. 65 
 
 
 
 

1 พ.ย.๖4  
–  

30 ก.ย. ๖5 
 
 

1 พ.ย.๖4  
–  

30 ก.ย. ๖5 
 

3,000 
 
 
 
 

2,500 
 
 
 
 

2,500 

ครูทิพวรรณ  อินทะริด 
 
 
 
 

ครูสุจิตตา  ฤกษ์วิรี 
 
 
 
 

ครูดาวรุ่ง  แสงหมอก 

4 กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
 กิจกรรมอาเซียน 
   - เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   - ด าเนินการตามแผนฯ 
   - ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 
 กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา 
   - เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   - ด าเนินการตามแผนฯ 
   - ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

 
1 พ.ย.๖4  

–  
30 ก.ย. ๖5 

 
 

1 พ.ย.๖4  
–  

30 ก.ย. ๖5 
 

 
3,000 

 
 
 
 

2,500 

 
ครูคมกริช  โฉมงาม 

 
 
 
 

ครูอุบล  จินดาย้อย 

5  กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพละศึกษา 
   - เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   - ด าเนินการตามแผนฯ 
   - ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

1 พ.ย.๖4  
–  

30 ก.ย. ๖5 
 

2,500 ครูกาญจน์ทิพา  
ศรีสุคนธมิตร   

 
 
 
 



 
 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
6  กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ศิลปะ 
   - เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   - ด าเนินการตามแผนฯ 
   - ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

1 พ.ย.๖4  
–  

30 ก.ย. ๖5 
 

2,500 ครูกรองทอง 
เลิศวิไลอนันต์กุล 

7  กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพ 
   - เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   - ด าเนินการตามแผนฯ 
   - ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

1 พ.ย.๖4  
–  

30 ก.ย. ๖5 
 

2,500 ครดูาวรุ่ง แสงหมอก 

8  กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรม English Clinic 
   - เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   - ด าเนินการตามแผนฯ 
   - ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 
กิจกรรม ภาษาอังกฤษวันละค า 
   - เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   - ด าเนินการตามแผนฯ 
   - ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 
กิจกรรม English Cyber 
   - เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   - ด าเนินการตามแผนฯ 
   - ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

 
 

1 พ.ย.๖4  
–  

30 ก.ย. ๖5 
 
 

1 พ.ย.๖4  
–  

30 ก.ย. ๖5 
 
 

1 พ.ย.๖4  
–  

30 ก.ย. ๖5 
 

 
 

1,000 
 
 
 
 

1,000 
 
 
 
 

500 

 
 

ครูนันทวรรณ   
สุขพิพัฒนะ 

 
 
 

ครูนันทวรรณ   
สุขพิพัฒนะ 

 
 
 

ครูนันทวรรณ   
สุขพิพัฒนะ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๕.งบประมาณที่ใช้ 
จากงบรายหัวปกติ  เป็นเงิน 34,000 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ)   แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพคน  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  งบเงินอุดหนุน 

 
7. กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. กระดาษถ่ายเอกสาร A4 

70 แกรม 
- - 1,300 1,300 

2. ไวนิล - 500 - 500 
3. กระดาษการ์ดขาว A4 

180 แกรม 
- - 120 120 

4. หมึกเครื่องปริ้น - - 440 440 
5. ของรางวัล - 640 - 640 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - 1,140 1,860 3,000 
 

8. กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. กระดาษถ่ายเอกสาร A4 

70 แกรม 
- - 2,600 2,600 

2. หมึกเครื่องปริ้น - - 880 880 
3. กระดาษการ์ดขาว A4 

180 แกรม 
- - 120 120 

4. กระดาษโปสเตอร์แข็งสี 1 
หน้า 52x77ซม. ด า  
แพลนโก PP-316 

- - 360 360 

5. กรรไกร - - 270 270 
6. ไหมญี่ปุุน - - 470 470 
7. เข็มเย็บผ้าสแตนเลส - - 300 300 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - - 5,000 5,000 
 
 
 
 
 
 



 
 

9. กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. กระดาษถ่ายเอกสาร A4 

70 แกรม 
- - 5,200 5,200 

2. กระดาษการ์ดขาว A4 
180 แกรม 

- - 480 480 

3. ไวนิล - 500 - 500 
4. สารเคมี วิทยาศาสตร์ - - 2,260 2,260 
5. กระดาษโปสเตอร์แข็งสี 1 

หน้า 52x77ซม. คละสี 
- - 360 360 

6. กระดาษฟลิปชาร์ท 70 
แกรม 

- - 400 400 

7. ปากกาเขียนไวท์บอร์ด - - 1,200 1,200 
8. แผ่นพลาสติกท าปก A4 

ใส 
- - 100 100 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - 500 10,000 10,500 
 

10. กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. กระดาษถ่ายเอกสาร A4 

70 แกรม 
- - 2,600 2,600 

2. กระดาษการ์ดขาว A4 
180 แกรม 

- - 120 120 

3. ไวนิล - 500 - 500 
4. ของรางวัล - - 780 780 
5. ปากกาเขียนไวท์บอร์ด - - 800 800 
6. หมึกเครื่องปริ้น - - 440 440 
7 ลวดเย็บกระดาษ - - 260 260 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - 500 5,000 5,500 
 
 
 
 
 
 



 
 

11. กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. กระดาษถ่ายเอกสาร A4 

70 แกรม 
- - 1,300 1,300 

2. กระดาษการ์ดขาว A4 
150 แกรม 

- - 220 220 

3. ปากกาเขียนไวท์บอร์ด - - 400 400 
4. เครื่องเย็บกระดาษ - - 150 150 
5. ลวดเย็บกระดาษ - - 80 80 
6. กระดาษฟลิปชาร์ท 70 

แกรม 
- - 350 350 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - - 2,500 2,500 
 

12. กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. กระดาษถ่ายเอกสาร A4 

70 แกรม 
- - 1,300 1,300 

2. กระดาษฟลิปชาร์ท 70 
แกรม 

- - 400 400 

3. กระดาษ 100 ปอนด์ A4 - - 400 400 
4. สีไม้ - - 400 400 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - - 2,500 2,500 
 

13. กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. กระดาษถ่ายเอกสาร A4 

70 แกรม 
- - 1,300 1,300 

2. กระดาษการ์ดขาว A4 
150 แกรม 

- - 220 220 

3. กรรไกร - - 270 270 
4. กาว - - 310 310 
5 กระดาษฟลิปชาร์ท 70 

แกรม 
- - 400 400 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - - 2,500 2,500 



 
 

14. กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. กระดาษถ่ายเอกสาร A4 

70 แกรม 
- - 1,950 1,950 

2. กระดาษการ์ดขาว A4 
150 แกรม 

- - 110 110 

3. หมึกเครื่องปริ้น - - 440 440 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - - 2,500 2,500 
 
๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
1. ผู้เรียนสื่อสาร คิดแก้ปัญหา น าเสนองาน 
และใช้เทคโนโลยีได้ 
2. ผู้เรียนวางแผนการท างานเป็นระบบ  
มีข้ันตอน ผลงานส าเร็จอยู่ในระดับดี 
3. ผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 
4. ผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพ และวางแผน 
การน าไปใช้ในชีวิตได้ 

 
ร้อยละ  85 
 
ร้อยละ  85 
 
ร้อยละ  85 
 
ร้อยละ  85 
 

 
สังเกต , สอบถาม 
 
สังเกต , สอบถาม 
 
สังเกต , สอบถาม 
 
สังเกต , สอบถาม 

 
แบบสังเกต , 
แบบสอบถาม 
แบบสังเกต , 
แบบสอบถาม 
แบบสังเกต , 
แบบสอบถาม 
แบบสังเกต , 
แบบสอบถาม 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๗.๑ นักเรียนเป็นผู้มีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๗.๒ นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง (Active  Learning) 
๗.๓ ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๗.๔ ครใูช้เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 
 

 
       ผู้เสนอโครงการ         ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
(นางสาวปาริฉัตร  แสนกาวิน)                      (นางพรทิพย์  ทานะมัย)  
 ครู โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 

 
        
 



 
 

โครงการที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการแนะแนว 
- สนองกลยุทธ์ สพฐ. กลยุทธ์ที่ ๒ 
- สนองกลยุทธ์ สพม.ลพบุรี    กลยุทธ์ที่ ๓ 
- สนองกลยุทธ์ โรงเรียน  กลยุทธ์ที่  ๓ 
- ส่งผลต่อมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่  ๑ 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ บริหารงานวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกรองทอง  เลิศวิไลอนันต์กุล                      
ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) มีหลักการส าคัญคือ “ยึด
คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีส าหรับคนไทย พัฒนาคนไทยให้มีความเป็นคนที่
สมบูรณ์ มีวินัยใฝุรู้ มีความรู้ มีทักษะมีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและ
จริยธรรม  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักในภาคการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพคนของ
ประเทศ  ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว ดังนั้น ภายใต้วิสัยทัศน์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มี
คุณภาพชีวิต   ที่ดี มีความสุขในสังคม” 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2574 มีจุดมุ่งหมายส าคัญคือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาส
และความเสมอภาคทางการศึกษา และการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร 
เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

จากหลักการและจุดมุ่งหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) และแผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560 - 2574 สอดคล้องกับมาตรฐานงานแนะแนว ซึ่งงานแนะ
แนว  เป็นกระบวนการช่วยเหลือบุคคลให้รู้จัก ยอมรับ และเข้าใจตนเอง ตลอดจนรู้จักและเข้าใจผู้อ่ืนและ
สิ่งแวดล้อมส่งเสริมให้นักเรียนค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่าง
บุคคล มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม จริยธรรม มีทักษะการด าเนินชีวิต รู้จักคิด ตัดสินใจ เลือกวิธีที่จะเผชิญ
และแก้ปัญหาอย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถวางแผนชีวิต วางแผนการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้
อย่างเหมาะสมกับตนเอง สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นประโยชน์ ครูแนะแนวจึง
จ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการแนะแนวอย่างลึกซึ้งและชัดเจน ตลอดจนมีความสามารถในการ
ประสานสัมพันธ์กับทุกฝุาย    ที่เกี่ยวข้องทั้งเรื่องงานและบุคคล เพ่ือให้การปฏิบัติงานแนะแนวประสบผลตาม
เปูาหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2574 ดังกล่าวข้างต้น ส าเร็จเป็นรูปธรรมและมีคุณภาพ งานแนะแนวจึงได้
จัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการงานแนะแนว  โดยพัฒนาการบริการแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น จัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือชุมชน และจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพที่หลากหลายและก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 
 
 
 



 
 

2. วัตถุประสงค์  
 2.1 ผลผลิต(Outputs)   

1. เพ่ือให้นักเรียนได้รับบริการแนะแนวหลัก ทั้ง 5 ด้านทุกคน 
2. เพ่ือให้นักเรียนได้ประเมินความพึงพอใจในการจัดบริการแนะแนว  
3. เพ่ือจัดนิทรรศการเผยแพร่ข้อมูลด้านการศึกษา อาชีพและการปรับตัว 
4. เพ่ือให้บริการเอกสาร ข้อมูลด้านการศึกษา อาชีพและการปรับตัวแก่ผู้ปกครองและชุมชน 
5. เพ่ือรวบรวม/จัดหา/จัดท าข้อมูล เอกสาร เครื่องมือทางการแนะแนวให้บริการแก่โรงเรียน 
ต่าง ๆ 
6. เพ่ือประสานความร่วมมือการจัดกิจกรรมด้านการศึกษาด้านอาชีพ ด้านชีวิตและสังคม โดย

โรงเรียนนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
7. เพ่ือจัดนิทรรศการ/กิจกรรมด้านอาชีพ 

 2.2 ผลลัพธ์(Outcomes) 
1. มีการจัดบริการแนะแนวของโรงเรียน มีประสิทธิภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2551 และมาตรฐานการแนะแนว 

2. นักเรียนมีความพึงพอใจในบริการแนะแนวระดับมาก 
3. โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการให้บริการ ข่าวสาร ข้อมูล แหล่งความรู้ โดยที่

โรงเรียนมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาความรู้ทักษะและคุณภาพชีวิตด้านต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นตลอดจนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

4. นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชน มีความรู้ ข้อมูลด้านการศึกษา อาชีพและการปรับตัว ช่วย
ส่งเสริมเสริมสนับสนุนให้นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนให้เห็นคุณค่าของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มี
ความรู้ข้อมูลด้านการศึกษา การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การประกอบอาชีพ รู้และเข้าใจตนเองมี
คุณธรรมจริยธรรมสามารถด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีความสุข ท าประโยชน์ให้
สังคม 

5. โรงเรียนที่ได้รับบริการ ข้อมูล เอกสาร สื่อทางการแนะแนวสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการปฏิบัติงานแนะแนว 

6. มีความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียน นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนในการจัดกิจกรรมด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านชีวิตและสังคม 

7. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับอาชีพต่าง ๆ ในชุมชนและสังคม 
8.  นักเรียนมีประสบการณ์ตรงด้านอาชีพจากผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ 
9. นักเรียนมีพ้ืนฐานความรู้ด้านอาชีพและมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ 
10. ส่งเสริมให้นักเรียนมีแนวคิดสร้างสรรค์ในการประกอบอาชีพ  
11. มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ประชาชนและชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้าน

อาชีพ 
 
 
 
 



 
 

3. เป้าหมาย  เชิงปริมาณและคุณภาพ 
     3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. นักเรียนทุกคนได้รับบริการรวบรวมข้อมูลลงในระเบียนแนะแนว 
2. นักเรียนทุกคนได้รับบริการจัดการวางตัวบุคคล 
3. นักเรียนได้รับบริการสนเทศทุกคน 
4. นักเรียนที่มาขอรับบริการให้ค าปรึกษาได้รับการบริการทุกคน 
5. ติดตามผลนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ร้อยละ 100 
6. นักเรียนร้อยละ 80 ของผู้ที่มารับบริการแนะแนว ได้รับบริการงานติดตามและประเมินผล 
7. เด็กนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ได้ประเมินผลความพึงพอใจงานบริการแนะแนว 
8. จัดนิทรรศการเผยแพร่ข้อมูลด้านการศึกษาอาชีพและกระการปรับตัว ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 9. ให้บริการเอกสาร ข้อมูลด้านการศึกษา อาชีพ และการปรับตัวแก่ผู้ปกครองและชุมชนอย่าง 

น้อยปีการศึกษาละ 1 รายการ  
10. รวบรวม/จัดหา/จัดท าข้อมูลเอกสาร สื่อ เครื่องมือทางการแนะแนวให้บริการแก่โรงเรียน

ต่าง ๆ อย่างน้อย 1 ครั้ง 
11. การประสานความร่วมมือการจัดกิจกรรมด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านชีวิต และสังคมโดย

นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน กับหน่วยงานภาครัฐเอกชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
12. จัดนิทรรศการ/กิจกรรมด้านอาชีพ 1 ครั้ง 

     3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. รวบรวมข้อมูลนักเรียนลงทะเบียนแนะแนวให้เป็นปัจจุบัน 
2. นักเรียนได้รับประโยชน์จากบริการจัดวางตัวบุคคล 
3. นักเรียนได้รับประโยชน์จากบริการสนเทศ 
4. นักเรียนได้รับประโยชน์จากบริการให้ค าปรึกษา 
5. นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนได้รับบริการติดตามและ 

ประเมินผล  
6. มีการติดตามและประเมินผลการให้บริการ 
7. นักเรียนมีความพึงพอใจงานบริการแนะแนวในระดับมาก 
8. ผู้ปกครองและชุมชนได้รับเอกสารที่มีประโยชน์  
9. โรงเรียนที่ได้รับบริการ ข้อมูล เอกสาร สื่อทางการแนะแนว สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

ในการปฏิบัติงานแนะแนว  
10. โรงเรียน นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้รับ 

ประโยชน์จากการจัดกิจกรรมนั้น  
11. ข้อมลูด้านอาชีพท าให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพมากข้ึน 
12. นักเรียนมีประสบการณ์ตรงด้านอาชีพจากประกอบอาชีพต่าง ๆ 

 
 
 
 
 



 
 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน   
 ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมบริการแนะแนว 5 บริการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน  
Plan วางแผน 
   - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
   - เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
Do ปฏิบัติ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   - ด าเนินการตามแผนฯ 
Check ประเมินผล 
   - ติดตามผลการด าเนินงาน 
   - ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 
Act ปรับปรุง แก้ไข  
   - สรุปปัญหา หาแนวทางแก้ไข 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

1,000 
 
 

 
นางสาวกรองทอง 
เลิศวิไลอนันต์กุล 

2 กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน  
Plan วางแผน 
   - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
   - เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
Do ปฏิบัติ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   - ด าเนินการตามแผนฯ 
Check ประเมินผล 
   - ติดตามผลการด าเนินงาน 
   - ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 
Act ปรับปรุง แก้ไข  
   - สรุปปัญหา หาแนวทางแก้ไข 
 

ม.ค. - พ.ค. 65 1,000 นางสาวกรองทอง 
เลิศวิไลอนันต์กุล 

3 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน  
Plan วางแผน 
   - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
   - เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
Do ปฏิบัติ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   - ด าเนินการตามแผนฯ 
Check ประเมินผล 

ก.พ. - พ.ค. 65 3,500 นางสาวกรองทอง 
เลิศวิไลอนันต์กุล 



 
 

   - ติดตามผลการด าเนินงาน 
   - ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 
Act ปรับปรุง แก้ไข  
   - สรุปปัญหา หาแนวทางแก้ไข 

4 กิจกรรมการรับนักเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน  
Plan วางแผน 
   - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
   - เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
Do ปฏิบัติ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   - ด าเนินการตามแผนฯ 
Check ประเมินผล 
   - ติดตามผลการด าเนินงาน 
   - ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 
Act ปรับปรุง แก้ไข  
   - สรุปปัญหา หาแนวทางแก้ไข    

ก.พ. - พ.ค. 65 
 

1,000 นางสาวทิพวรรณ  
อินทะริด 

๕ กิจกรรมทุนการศึกษาส าหรับนักเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน  
Plan วางแผน 
   - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
   - เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
Do ปฏิบัติ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   - ด าเนินการตามแผนฯ 
Check ประเมินผล 
   - ติดตามผลการด าเนินงาน 
   - ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 
Act ปรับปรุง แก้ไข  
   - สรุปปัญหา หาแนวทางแก้ไข    
 

ก.พ. - พ.ค. 65 
 

- นางสาวกรองทอง 
เลิศวิไลอนันต์กุล 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,500 บาท 
5. งบประมาณที่ใช้ 
      จากงบรายหัวปกติ  เป็นเงิน 6,500 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาชั้น
พ้ืนฐาน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน  
 
 



 
 

รายการในการด าเนนิงาน/โครงการ  
1. กิจกรรมบริการแนะแนว 5 บริการ 

ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. ค่ากระดาษ A4    390 390 
2. ค่าสันรูด    340 340 
3. ค่ากระดาษการ์ดสี   120 120 
4. ค่าแฟูม   150 150 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   1,000 1,000 

 
2. กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ 

ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. ค่ากระดาษ A4    130 130 
2. ค่ากระดาษการ์ดขาว    110 110 
3. ค่ากระดาษการ์ดสี   120 120 
4. ค่าของที่ระลึก   600 600 
5. ค่าซองสีน้ าตาล 

ขยายข้าง A4  
  40 40 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   1,000 1,000 
 
3. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

ส าหรับนักเรียนชั้น ม,3  
และ ม.6 (25×17 = 425) 

425   425 

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ส าหรับครูและประธานในพิธี 
(25×15 = 375) 

375   375 

3. ค่าปูายไวนิล    300 300 
4. ค่าเช่าอุปกรณ์+ตกแต่งงาน 1,500   1,500 
5. ค่าจัดท าบายสีสู่ขวัญ 300   300 
6. ค่าสายสิญจน์   100 100 
7. ค่าดอกไม้พลาสติกและ

อุปกรณ์(ท าเข็มกลัดติดอก) 
  500 500 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   1,000 3,500 



 
 

4. กิจกรรมการรับนักเรียน 

ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. ค่ากระดาษ A4    260 260 
2. ค่าปูายไวนิล    300 300 
3. ค่ากระดาษการ์ดสี   240 240 
4. ค่าหมึกcanon สีด า    200 200 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   1,000 1,000 

 
๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

1. ผู้ เรียน ได้รับการบริการแนะแนว ทั้ ง         
5 บริการ  
2. ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการเข้ารับบริการ 
 
3. โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการ
ให้บริการข่าวสาร ข้อมูล แหล่งความรู้แก่
ประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 
4. ความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียน นักเรียน 
ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมด้ าน
การศึกษา ด้านอาชีพ ด้านชีวิตและสังคม 
5. จัดนิทรรศการ/กิจกรรม ด้านอาชีพ 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 90 
 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 
 

ร้อยละ 90 

1. การบันทึก 
2. การสังเกต 
1. เก็บข้อมูล 
2. การสัมภาษณ์ 
1. เก็บข้อมูล 
2. การสัมภาษณ์ 
 
 
1. การบันทึก 
2. การสังเกต 
 
 
1. เก็บข้อมูล 

ประเมินตามสภาพ
จริงที่ปรากฏ 
ประเมิน 
 
สอบถาม 
 
 
 
ประเมินตามสภาพ
จริงที่ปรากฏ 
 
 
แบบประเมิน 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.1. การจัดบริการแนะแนวของโรงเรียน มีประสิทธิภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
และมาตรฐานการแนะแนว 
 ๗.2. นักเรียนมีความพึงพอใจในบริการแนะแนวระดับมาก 
 ๗.3. โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการให้บริการ ข่าวสาร ข้อมูล แหล่งความรู้ โดยที่โรงเรียน
มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาความรู้ทักษะและคุณภาพชีวิตด้านต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตลอดจนให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 ๗.4. นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชน มีความรู้ ข้อมูลด้านการศึกษา อาชีพและการปรับตัว ช่วย
ส่งเสริมเสริมสนับสนุนให้นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนให้เห็นคุณค่าของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรู้
ข้อมูลด้านการศึกษา การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การประกอบอาชีพ รู้และเข้าใจตนเองมีคุณธรรมจริยธรรม
สามารถด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีความสุข  



 
 

 5. โรงเรียนที่ได้รับบริการ ข้อมูล เอกสาร สื่อทางการแนะแนวสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานแนะแนว 
 6. ความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียน นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนในการจัดกิจกรรมด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านชีวิตและสังคม 
 7. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ในชุมชนและสังคม 
 8.  นักเรียนมีประสบการณ์ตรงด้านอาชีพจากผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ 
 9.  นักเรียนมีพ้ืนฐานความรู้ด้านอาชีพและมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ 
 10. ส่งเสริมให้มีแนวคิดสร้างสรรค์ในการประกอบอาชีพ  
 11. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ประชาชนและชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านอาชีพ 
 
 

         ผู้เสนอโครงการ          ผู้อนุมัติโครงการ 
 
   

       (นางสาวกรองทอง  เลิศวิไลอนันต์กุล)                (นางพรทิพย์  ทานะมัย)  
   ครู โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
 

โครงการที่ 6 ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ 
-สนองกลยุทธ์ สพฐ.      กลยุทธ์ที่   2  
-สนองกลยุทธ์ สพม.ลพบุรี    กลยุทธ์ที่   ๒ 
-สนองกลยุทธ์ โรงเรียน   กลยุทธ์ที่   4 
-ส่งผลต่อมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที ่ 1 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ   บริหารงานวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวปาริฉัตร  แสนกาวิน  
ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
1. หลักการและเหตุผล 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ ผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และสามารถวัดได้ โดยการแสดงออกมาทั้ง ๓ ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย 
และด้านทักษะพิสัย สถานศึกษา มีหน้าที่ในการจัดการศึกษา และจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
บริบทความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และผู้ปกครอง รวมทั้งมีการวัดและประเมินผล ที่จัดการศึกษาให้กับ
ผู้เรียนสอดคล้องกับตามนโยบายของส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เรียนเป็นผู้มีสมรรถนะด้านการ
สื่อสาร ด้านการคิด ด้านการแก้ปัญหา ด้านการใช้ทักษะชีวิต ด้านการใช้เทคโนโลยี มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และทักษะที่จ าเป็นในทศวรรษท่ี ๒๑ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางการเรียนที่สูงขึ้น รวมทั้งผล
การทดสอบระดับชาติที่มีการพัฒนาและสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา 

โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา ได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียน ผลการทดสอบระดับชาติ และการพัฒนาต้านต่าง ๆ อันได้แก่ การพัฒนาทางต้านจิตใจ ร่างกาย 
สังคมสติปัญญา และให้ก้าวทันต่อเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการใหม่ๆ เพ่ือน ามา
ประยุกต์ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ เป็นการพัฒนาการศึกษาของชาติตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาโดยตรงจึงได้
จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์    

๒.๑ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้สูงขึ้น 
๒.๒ เพ่ือให้พัฒนาผลการทดสอบระดับชาติในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
๒.๓ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๓. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

1) ผู้เรียนร้อยละ 7๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒) ผลการทดสอบระดับชาติในรายวิชาหลัก ๕ กลุ่มสาระ สูงขึ้นจากค่าเฉลี่ยเดิม คิดเป็น

ร้อยละ ๓ 
๓) ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  มีสมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดี 

3.2 เชิงคุณภาพ 
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโรงเรียนบ้านข่อยวิทยาสูงขึ้น 
๒) ผลการทดสอบระดับชาติในรายวิชาหลัก ๕ กลุ่มสาระสูงขึ้น 
3) ผู้เรียน มีสมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดี 
 



 
 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน    
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมพัฒนาผลการสอบ O-NET 
   - เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   - ด าเนินการตามแผนฯ 
   - ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

ธ.ค. 64 - มี.ค. 65 8,000 ครูปาริฉัตร  แสนกาวิน 

2  กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   - เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   - ด าเนินการตามแผนฯ 
   - ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

พ.ย. 64  
-  

มี.ค. 65 

2,000 ครูสุนิษา ตะระสุภณ 

3 กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
   - เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   - ด าเนินการตามแผนฯ 
   - ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

พ.ย. 64  
-  

มี.ค. 65 

2,000 ครูปาริฉัตร  แสนกาวิน 

4 กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
   - เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   - ด าเนินการตามแผนฯ 
   - ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

พ.ย. 64  
-  

มี.ค. 65 

2,000 ครูสุภาภรณ์  บุญเกิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
5 กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
   - เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   - ด าเนินการตามแผนฯ 
   - ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

พ.ย. 64  
-  

มี.ค. 65 

1,500 ครูอุบล  จินดาย้อย 

6 กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
   - เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   - ด าเนินการตามแผนฯ 
   - ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

พ.ย. 64  
-  

มี.ค. 65 

2,000 ครูนันทวรรณ   
สุขพิพัฒนะ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,500 
 
๕.งบประมาณที่ใช ้

จากงบรายหัวปกติ  เป็นเงิน 17,500 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ)   แผนงานพื้นฐานด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  งบเงินอุดหนุน 

 
๑.กิจกรรมพัฒนาผลการสอบ O - NET 

ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. จ้างเหมารถยนต์ 4,000 - - 4,000 
2. อาหารและค่าเครื่องดื่ม - 1,700 - 1,700 
3. เครื่องเขียน - - 850 850 
4 จ้างถ่ายเอกสาร 1,450 - - 1,450 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,450 1,700 850 8,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ๒.กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. กระดาษถ่ายเอกสาร A4 

70 แกรม 
- - 1,300 1,300 

2.  กระดาษสีถ่ายเอกสาร A4 
70 แกรม 

- - 220 220 

3. เทปผ้า - - 100 100 
4. ลวดเย็บกระดาษ - - 30 30 
5. ปากกาเขียนไวท์บอร์ท - - 350 350 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - - 2,000 2,000 
 

 ๓.กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. กระดาษถ่ายเอกสาร A4 

70 แกรม 
- - 1,300 1,300 

2. กระดาษสีถ่ายเอกสาร A4 
70 แกรม 

- - 220 220 

3. เทปผ้า - - 100 100 
4. ลวดเย็บกระดาษ - - 30 30 
5. ปากกาเขียนไวท์บอร์ท - - 350 350 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - - 2,000 2,000 
 

   ๔.กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. กระดาษถ่ายเอกสาร A4 

70 แกรม 
- - 1,300 1,300 

2. กระดาษสีถ่ายเอกสาร A4 
70 แกรม 

- - 220 220 

3. เทปผ้า - - 100 100 
4. ลวดเย็บกระดาษ - - 30 30 
5. ปากกาเขียนไวท์บอร์ท - - 350 350 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - - 2,000 2,000 

   
 



 
 

๕.กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. กระดาษถ่ายเอกสาร A4 

70 แกรม 
- - 650 650 

2. กระดาษสีถ่ายเอกสาร A4 
70 แกรม 

- - 110 110 

3. เทปผ้า - - 100 100 
4. ลวดเย็บกระดาษ - - 40 40 
5. ปากกาเขียนไวท์บอร์ท - - 350 350 
6. หมึกเครื่องปริ้น - - 250 250 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - - 1,500 1,500 
 

  ๖.กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. กระดาษถ่ายเอกสาร A4 

70 แกรม 
- - 1,300 1,300 

2. กระดาษสีถ่ายเอกสาร A4 
70 แกรม 

- - 220 220 

3. เทปผ้า - - 100 100 
4. ลวดเย็บกระดาษ - - 30 30 
5. ปากกาเขียนไวท์บอร์ท - - 350 350 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - - 2,000 2,000 
 
๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้สูงขึ้น  

 

 
2. ผลการทดสอบระดับชาติในระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6สูงขึ้น 
3. สมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ของผู้เรียนอยู่ในระดับดี 

 
รอ้ยละ 75 
 
 
 
สูงกว่าค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 3 
 
ระดับดีข้ึนไป 
ร้อยละ ๘5 

 
ทดสอบ 
 
 
 
ทดสอบ 
 
 
สังเกต 

 
แบบทดสอบ 
แบบสรุป
ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 
ข้อสอบโอเน็ต 
 
 
แบบสังเกต 



 
 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๗.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น 
๗.๒ ผลการทดสอบระดับชาติในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สูงขึ้น 
๗.๓ ผู้เรียนตามสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 
 
 

       ผู้เสนอโครงการ                  ผู้อนุมัติโครงการ 

     
(นางสาวปาริฉัตร  แสนกาวิน)                     (นางพรทิพย์  ทานะมัย)  
  ครู โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา                             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 

 
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการที่ 7 ส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศของผู้เรียน 
สนองนโยบาย 

-สนองกลยุทธ์ สพฐ. กลยุทธ์ที ่  2  
-สนองกลยุทธ์ สพม.ลพบุรี    กลยุทธ์ที่   ๒ 
-สนองกลยุทธ์ โรงเรียน  กลยุทธ์ที่  5 
-ส่งผลต่อมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่  3 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ   บริหารงานวิชาการ     
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวดาวรุ่ง  แสงหมอก 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
1.หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของ
ชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพล
โลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู้และทักษะ
พ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  
 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช2551 โรงเรียนบ้านข่อย
วิทยาจัดการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถ ได้น าเสมอผลงานตัวเองเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ  เข้าค่ายพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ มีความเป็นเลิศทางวิชาการพัฒนา
กระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  โรงเรียนเห็นประโยชน์ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนและส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียนเต็มความสามารถ  จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค์    
          2.1  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพได้อย่างเต็มความสามารถ 
          2.2  เพ่ือให้นักเรียนสามารถฝึกทักษะกระบวนการคิด  และทักษะด้านต่างๆ  ของนักเรียนในการ

ประเมินคิดวิเคราะห์  และสังเคราะห์อยู่ในระดับที่ดีขึ้นไป 
 2.3   นักเรียนได้ประสบการณ์ตรง  เพื่อสามารถน าไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
          2.4   นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถแก้ปัญหาได้ 
 
3. เป้าหมาย  เชิงปริมาณและคุณภาพ 
          3.1   ด้านปริมาณ นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ร้อยละ 80   
          3.2   ด้านคุณภาพ นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ด้านๆ ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน   
 ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมทางวิชาการของนักเรียน   
   -เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   -แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   -ด าเนินการตามแผนฯ 
   -ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

ต.ค.64 -มี.ค.65 
 

๗๗๖ 
 
 

นางสาวดาวรุ่ง แสงหมอก  
/ คณะครูโรงเรียนบ้าน
ข่อยวิทยา 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน ๗๗๖ บาท 
 

รายการในการด าเนนิงาน/โครงการ  
1. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 
1 วัสดุ - อุปกรณ์ฝึกทักษะทางวิชาการ   ๗๗๖ 
     
     

                                                                     รวม ๗๗๖ 
 
5. งบประมาณที่ใช้ 

      จากงบรายหัวปกติ  เป็นเงิน ๗๗๖  บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ)   แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาชั้น
พ้ืนฐาน  กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  งบเงินอุดหนุน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Output) 
1.  นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มตาม
ศักยภาพได้อย่างเต็มความสามารถ 
2.  นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด  และ
ทักษะด้านต่างๆ  ของนักเรียนในการประเมิน
คิดวิเคราะห์  และสังเคราะห์อยู่ในระดับที่ดีขึ้น
ไป 
3.  นักเรียนเกิดทักษะและกระบวนการคิด
วิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาที่ก าหนดให้ใน
ระดับดี 
4.  นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเองและสามารถแก้ปัญหาได้อยู่ในระดับดี 

       
ร้อยละ 80 
 
ร้อยละ 80 
 
 
 
ร้อยละ 80 
 
 
ร้อยละ 80 
 
 

สังเกต แบบทดสอบ 
 
 
แบบทดสอบการคิด
วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ 

 
แบบทดสอบการคิด
วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ 
สังเกต แบบทดสอบ 

แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม 
 
แบบทดสอบ 
 
 
 
แบบทดสอบ 
 
 
แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม 
แบบทดสอบ 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๗.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น 
๗.๒ ผลการทดสอบระดับชาติในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สูงขึ้น 
๗.๓ ผู้เรียนตามสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 
   
    ผู้เสนอโครงการ                      ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
(นางสาวดาวรุ่ง แสงหมอก)                            (นางพรทิพย์  ทานะมัย)              
ครู โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา                                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 

 
   
 
 
 
 
 
 
      
 



 
 

โครงการที่ ๘ พัฒนาระบบงานประกัน 
สนองนโยบาย 

-สนองกลยุทธ์ สพฐ. กลยุทธ์ที ่  ๒ 
-สนองกลยุทธ์ สพม.ลพบุรี    กลยุทธ์ที่   ๑ 
-สนองกลยุทธ์ โรงเรียน  กลยุทธ์ที่  ๑ 
-ส่งผลต่อมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที ่ ๒ 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ   บริหารงานวิชาการ     
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสุนิษา  ตะระสุภณ   
ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
1.หลักการและเหตุผล 

จากความมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่ต้องการมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีการประกันคุณภาพในสถานศึกษา 
และถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  

ดังนั้น โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษาขึ้น 
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพจากบุคคลภายนอก  
2. วัตถุประสงค์    
          2.1   เพ่ือก าหนดมาตรฐานการศึกษาและตั้งค่าเปูาหมายของสถานศึกษา 
          2.2   เพ่ือจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 2.3  เพื่อจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
 2.4  เพื่อติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 2.5  เพื่อน าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

2.6  เพื่อจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
3. เป้าหมาย  เชิงปริมาณและคุณภาพ 
          3.1  เชิงปริมาณ  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงปีละ 1 ครั้ง 
          3.2  เชิงคุณภาพ  สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งตามมาตรฐานการศึกษา

ของ สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน   
 ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงส านักงาน 
งานแผนงานและประกันคุณภาพ 
   -เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   -แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   -ด าเนินการตามแผน(บอกวิธีการ/ขั้นตอน) 
   -นิเทศติดตาม เริ่ม/ระหว่าง/สิ้นสุดกิจกรรม 
   -ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดท ารูปเล่ม 
 
 

 
 
ต.ค.6๔- ก.ย. 6๕ 

 
 

๓,๕00 
 
 

 
 

นางสุนิษา ตะระสุภณ 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
   -เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   -แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   -ด าเนินการตามแผน(บอกวิธีการ/ขั้นตอน) 
   -นิเทศติดตาม เริ่ม/ระหว่าง/สิ้นสุดกิจกรรม 
   -ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดท ารูปเล่ม 

 
ต.ค.6๔- ก.ย. 6๕ 

 
- 
 
 

 
นางสุนิษา ตะระสุภณ 

3 กิจกรรมอบรม/ประชุม/สัมมนา เพื่อพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ 
   -เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   -แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   -ด าเนินการตามแผน(บอกวิธีการ/ขั้นตอน) 
   -นิเทศติดตาม เริ่ม/ระหว่าง/สิ้นสุดกิจกรรม 
   -ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดท ารูปเล่ม 

 
 

ต.ค.6๔- ก.ย. 6๕ 

 
 
- 

 
 

นางสุนิษา ตะระสุภณ 

4 กิจกรรมจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี/เสนอต้นสังกัดและชุมชน 
   -เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   -แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   -ด าเนินการตามแผน(บอกวิธีการ/ขั้นตอน) 
   -นิเทศติดตาม เริ่ม/ระหว่าง/สิ้นสุดกิจกรรม 
  -ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดท ารูปเล่ม 

 
 
ต.ค.6๔- ก.ย. 6๕ 

 
 
- 

 
 

นางสุนิษา ตะระสุภณ 



 
 

5 กิจกรรมการน าผลการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา/ต้นสังกัดมาปรับปรุงและ
พัฒนา 
   -เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   -แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   -ด าเนินการตามแผน(บอกวิธีการ/ขั้นตอน) 
   -นิเทศติดตาม เริ่ม/ระหว่าง/สิ้นสุดกิจกรรม 
  -ประเมินผล/รายงานกิจกรรม/จัดท ารูปเล่ม 

 
 
ต.ค.6๔- ก.ย. 6๕ 

 
 
- 

 
 

นางสาวดาวรุ่ง แสง
หมอก 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕00 บาท 
 

๕.งบประมาณที่ใช้ 
      จากงบรายหัวปกติ  เป็นเงิน ๓,๕00 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ)  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาชั้น
พ้ืนฐาน  กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  งบเงินอุดหนุน  
 

รายการวัสดุ-อุปกรณ์ในการด าเนินงาน/โครงการ  
1. กิจกรรม  พัฒนาปรับปรุงส านักงานประกันคุณภาพ 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 
1 กระดาษ เอ 4 ๓  กล่อง ๕๐๐ ๑,50๐ 
2 สันเอกสาร ๕ โหล ๘0  4๐0 
3 แฟูมเอกสาร ๑ นิ้ว ๕ แฟูม ๒๐0 1,๐00 
4 กระดาษโฟโต้  ๓ รีม 20๐ ๖๐๐ 

                                                                     รวม ๓,๕00 
 
๖. การประเมินผล    

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต/ผลลัพธ ์
1.  การจัดท ามาตรฐานการศึกษาและตั้งค่า
เปูาหมายของสถานศึกษา 
2.  การจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
3.  การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 
4.  การติดตามตรวจสอบ และประเมิน

 
ร้อยละ 80 
 
ร้อยละ 80 
 
 
 
ร้อยละ 80 
 
 
ร้อยละ 80 

 
ประเมิน 
 
ประเมิน 
 
 
 
ประเมิน 
 
 
ประเมิน 

 
แบบประเมิน 
 
แบบประเมิน, และแผน
ปฏิบัติงาน 
 
 
สารสนเทศ 
 
 
แบบประเมิน 



 
 

คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
5.  การน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
6.  การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน 
 

 
 
ร้อยละ 80 
 
 
ร้อยละ 80 
 

 
 
ประเมิน 
 
 
ประเมิน 

 
 
แบบประเมิน 
 
 
แบบประเมินและ SAR  

     
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  ๗.๑.  ครู และบุคลากรในสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจต่อระบบประกันคุณภาพภายใน
และภายนอก สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    ให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษา 
  ๗.๒. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายใน ครู บุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครอง  และผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง  มีความเข้าใจให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้
มีคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษา   
 
 
       ผู้เสนอโครงการ              ผู้อนุมัติโครงการ 
  
 
     (นางสุนิษา  ตะระสุภณ)                       (นางพรทิพย์  ทานะมัย)  
    ครู โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
 

โครงการที่ 9 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
สนองนโยบาย 

-สนองกลยุทธ์ สพฐ. กลยุทธ์ที ่  2 
-สนองกลยุทธ์ สพม.ลพบุรี    กลยุทธ์ที่   ๓ 
-สนองกลยุทธ์ โรงเรียน  กลยุทธ์ที่  ๓ 
-ส่งผลต่อมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที ่ 1 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ   บริหารงานวิชาการ     
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายคมกริช  โฉมงาม   
ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
1.หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันสถานการณ์ของโลกในยุคโลกาภิวัฒน์  ความเจริญทางด้านวัตถุท าให้คนนิยมความ
สะดวกสบาย  รวดเร็ว  พึงพอใจต่อการเป็นผู้บริโภคนิยม  สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงเกิดกระแสค่านิยมที่ท า
ให้สังคมเกิดความเสื่อมโทรม  มีผลกระทบต่อจิตใจ  และความประพฤติของเยาวชนที่ไม่เหมาะสม  หากไม่
ดูแลช่วยเหลือหรือไม่ปลูกฝังจิตส านึกให้อยู่ในกรอบของความเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม
แล้วจะท าให้นักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนที่เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่นั้นอาจสร้างปัญหาความเดือดร้อนต่อสังคมและ
ประเทศชาติได้  สอดคล้องกับ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้จัดท าโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการลูกเสือ  เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ 5  
ประการ คือ  กระบวนการคิด    ความมีวินัย  ความซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง  และการมีจิตสาธารณะ  
โดยมีกระบวนการ  และจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการโครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์     

ดังนั้น โรงเรียนบ้านข่อยวิทยามีความตระหนักในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดีจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา
เพ่ือขยายผลให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์  ให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเกิดคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์  มีความซื่อสัตย์  มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นไปตามหลักค่านิยม 12 ประการ 

 
2. วัตถุประสงค์    
          2.1  เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม อยู่อย่างพอเพียง  และการมีจิต
สาธารณะ 
 2.2  เพ่ือสร้างแนวทางการปฏิบัติ  ตลอดจนสอดส่องดูแลความสุจริตในโรงเรียน 
           2.3  เพ่ือพัฒนาครูและนักเรียนในการเป็นผู้น าในการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ในการเป็นเยาวชน
คนดี 
  
3. เป้าหมาย  เชิงปริมาณและคุณภาพ 
          3.1   ด้านปริมาณ นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ร้อยละ 80   
          3.2   ด้านคุณภาพ นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ด้านต่างๆ ร้อยละ 80 
 
 
 
 



 
 

4. โครงการ/กิจกรรมและการด าเนินงาน   
 ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 
   -เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   -แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   -ด าเนินการตามแผนฯ 
   -ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

ต.ค.6๔ - ก.ย.6๕ 
 

500 
 
 

นางอุบล จินดาย้อย 

2 กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
   -เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   -แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   -ด าเนินการตามแผนฯ 
   -ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

ต.ค.6๔ - ก.ย.6๕ 
 

500 
 

นางสาวปาริฉัตร แสนกาวิน 

3 กิจกรรมโรงเรียนดีประจ าต าบล 
   -เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   -แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   -ด าเนินการตามแผนฯ 
   -ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

ต.ค.6๔ - ก.ย.6๕ 
 

500 
 

นายคมกริช  โฉมงาม 

4 กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
   -เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   -แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   -ด าเนินการตามแผนฯ 
   -ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

ต.ค.6๔ - ก.ย.6๕ 
 

500 
 

นายคมกริช  โฉมงาม 

5 กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทาย 
   -เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   -แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   -ด าเนินการตามแผนฯ 
   -ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

ต.ค.6๔ - ก.ย.6๕ 
 

500 นางอุบล จินดาย้อย 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,500 บาท 
 

๕.งบประมาณที่ใช้ 
      จากงบรายหัวปกติ  เป็นเงิน ๒,500 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ)  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาชั้น
พ้ืนฐาน  กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  งบเงินอุดหนุน  

 
 
 
 
 



 
 

รายการในการด าเนนิงาน/โครงการ  
๑.กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 

ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 กระดาษA4   500 500 
      
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    500 
 

2. กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 

ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 กระดาษA4   500 500 
      
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    500 
 

3. กิจกรรมโรงเรียนดีประจ าต าบล 

ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 แฟูม   400 400 
2 กรรไกร   100 100 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    500 
 

4. กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 แฟูม   500 500 
      
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    500 
 
 
           ๕. กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทาย 

 

ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 แฟูม   500 500 
      
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    500 



 
 

๖. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ 

1.  นั ก เ รี ยนสามารถ เรี ยนรู้ ไ ด้ เ ต็ มตาม
ศักยภาพได้อย่างเต็มความสามารถ 
2.  นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด  และ
ทักษะด้านต่างๆ  ของนักเรียนในการประเมิน
คิดวิเคราะห์  และสังเคราะห์อยู่ในระดับที่ดีขึ้น
ไป 
3.  นักเรียนเกิดทักษะและกระบวนการคิด
วิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาที่ก าหนดให้ใน
ระดับด ี
4.  นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเองและสามารถแก้ปัญหาได้อยู่ในระดับดี 

ร้อยละ 80 
 
ร้อยละ 80 
 
 
 
ร้อยละ 80 
 
 
ร้อยละ 80 
 
 
 

สังเกต แบบทดสอบ 
 
แบบทดสอบการคิด
วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ 

 
แบบทดสอบการคิด
วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ 
สังเกต แบบทดสอบ 

แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม 
แบบทดสอบ 
 
 
 
แบบทดสอบ 
 
 
แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม 
แบบทดสอบ 

 
 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๗.1   นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม อยู่อย่างพอเพียง   และการมี 
จิตสาธารณะตามโอกาสที่เหมาะสม 
  ๗.2  นักเรียนด าเนินการตามแนวทางการปฏิบัติ  ตลอดจนสอดส่องดูแลความสุจริตใน
โรงเรียน 
            ๗.3  ครูและนักเรียนเป็นผู้น าในการบ าเพ็ญประโยชน์ และเป็นเยาวชนคนดีต่อสังคม 
  
     

      ผู้เสนอโครงการ       ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
  (นายคมกริช  โฉมงาม)                            (นางพรทิพย์  ทานะมัย)  
  ครู โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการที่   10  พัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความสอดคล้อง  

-สนองกลยุทธ์ สพฐ. กลยุทธ์ที ่ 2 
-สนองกลยทุธ์ สพม.ลพบุรี    กลยุทธ์ที่  ๕ 
-สนองกลยุทธ์ โรงเรียน  กลยุทธ์ที่   3 
-ส่งผลต่อมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่  3 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ  บริหารงานวิชาการ   
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอุษณี  จันทร์พุฒ  
ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
1.หลักการและเหตุผล 

ผู้เรียนโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา มีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตอยู่ในระดับดีมาก โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนี้เพ่ือพัฒนาทักษะการท างานให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา  เป็นแหล่งการเรียนรู้   พัฒนาทางด้านสติปัญญา  ทางด้าน
ร่างกาย  ทางด้านอารมณ์ และทางด้านสังคม  ในสังคมปัจจุบันมีความเจริญและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี
มากมาย   การพัฒนาด้านจิตใจ  คุณธรรมและจริยธรรมยังมีน้อย ดังนั้น โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการ ส่งเสริม
เศรษฐกิจพอพียง เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดกับนักเรียน  นักเรียนสามารถเรียนรู้ในโรงเรียน
ได้อย่างมีความสุข เมื่อนักเรียนมีคุณธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว จะท าให้ผลการเรียนดีขึ้น และบรรลุ
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติที่ว่านักเรียนเป็นผู้ที่   ดี   เก่ง   มีสุข  และด ารงชีวิตในสังคม
ได้อย่างมีความสุข เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป 
2. วัตถุประสงค์    

2.1  เพื่อให้ผู้เรียนวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
 2.2  เพื่อให้ผู้เรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
 2.3  เพื่อให้ผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 2.4  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
 2.5  เพ่ือน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการด ารงชีวิต 
3. เป้าหมาย  เชิงปริมาณและคุณภาพ 
          3.1  เชิงปริมาณผู้เรียนจ านวน 68 คน ได้รับการพัฒนาทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ

ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
3.2  เชิงคุณภาพผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจต

คติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน    
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมโครงงานอาชีพ 
   - เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   - ด าเนินการตามแผนฯ 
   - ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

ม.ค.- ก.ย. ๖๕ ๒,๐๐๐ 
นางสาวสุภาภรณ์ 

บุญเกิด 

2 กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ 
   - เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   - ด าเนินการตามแผนฯ 
   - ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

ม.ค.- ก.ย. ๖๕ ๔,๐๐๐ 
นางสาวกรองทอง 
เลิศวิไลอนันต์กุล 

3 กิจกรรมเรียนรู้เศรษกิจพอเพียงสานสัมพันธ์
ชุมชน 
   - เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   - ด าเนินการตามแผนฯ 
   - ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

ม.ค.- ก.ย. ๖๕ ๑,๐๐๐ 
นางสาวดาวรุ่ง  
 แสงหมอก 

4 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 
   - เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   - ด าเนินการตามแผนฯ 
   - ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

ม.ค.- ก.ย. ๖๕ ๖,๐๐๐ 
นางสาวอุษณี  จันทร์พุฒ 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๐๐๐ บาท 
 
5. งบประมาณที่ใช้ 
      จากงบรายหัวปกติ  เป็นเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ)  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาชั้น
พ้ืนฐาน  กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  งบเงินอุดหนุน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 รายการในการด าเนนิงาน/โครงการ (ทุกกิจกรรมในโครงการที่มีการใช้เงิน) 
        ๑.กิจกรรมโครงงานอาชีพ 

ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 กระดาษสี คละสี   400 400 
2 สติกเกอร์ตีเส้น(วง) 5 มิล   200 200 
3 กระดาษ A4    1,200 1,200 
4 เทปโฟม Scot   100 100 
5 กระดาษปก คละสี 5 

แผ่น 
  100 100 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    2,000 
 

๑. กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ 

ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 อกไก่   400 400 
2 ลูกชิ้นหมู   400 400 
3 ไส้กรอกลมควัน   450 450 
4 หมูยอ   550 550 
5 น้ ามันพืช   450 450 
6 ไข่ไก่   300 300 
7 น้ าผลไม้ติ่งฟง   450 450 
8 หมูบด   1,000 1,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    4,000 
 

๓. กิจกรรมเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสานสัมพันธ์ชุมชน 

ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 ค่าวิทยากร 1,000   1,000 
      
      

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    1,000 
 
 
 
 
 



 
 

๔. กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 

ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 กระดาษ100 ปอนด์   300 300 
2 กระดาษ A4    1,100 1,100 
3 แผ่นใส   190 190 
4 แฟูมสามห่วงตราช้าง   750 750 
5 กระดาษการ์ดสี   210 210 
6 กระดาษการ์ดขาว   630 630 
7 หมึกเครื่องพิมพ์   450 450 
8 ไวนิล   2,250 2,250 
9 กรรไกร   120 120 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    6,000 
 
๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
1.  ผู้เรียนวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
2.  ผู้เรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง 
3.  ผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
4.  ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

 
ร้อยละ  85 
ร้อยละ  85 

 
ร้อยละ  85 
ร้อยละ  85 

 
สังเกต , สอบถาม 
สังเกต , สอบถาม 

 
สังเกต , สอบถาม 
สังเกต , สอบถาม 

 
แบบสังเกต, 

แบบสอบถาม 
แบบสังเกต, 

แบบสอบถาม 
แบบสังเกต, 

แบบสอบถาม 
 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.1  ผู้เรียนรว่มกันวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 

  ๗.2  ผู้เรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
  ๗.3  ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
  ๗.4  ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
  ๗.5  นักเรียนน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
 
 

       ผู้เสนอโครงการ            ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

(นางสาวอุษณี     จันทร์พุฒ)                        (นางพรทิพย์  ทานะมัย)               
ครู โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 



 
 

 โครงการที่  11  โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
- สนองกลยุทธ์ สพฐ. กลยุทธ์ที่  ๒ 
- สนองกลยุทธ์ สพม.ลพบุรี    กลยุทธ์ที่  ๒ 
- สนองกลยทุธ์ โรงเรียน  กลยุทธ์ที่  3 
- ส่งผลต่อมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที ่ 1 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ บริหารงานวิชาการ   
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกรองทอง  เลิศวิไลอนันต์กุล                         
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565 
 
1. หลักการและเหตุผล          
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดแนวการจัดการศึกษา โดยยึดหลักว่า 
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยจัดเนื้อหาสาระ และ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ
กระบวนการคิด  การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้ในการปูองกัน แก้ปัญหา 
และเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กอปรกับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและเทคโนโลยี ก่อให้เกิด
ทั้งผลดีและผลเสียต่อการด าเนินชีวิตในปัจจุบันของบุคคล ท าให้เกิดความยุ่งยาก ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิถีการ    ด าเนินชีวิตให้สามารถด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และมี
ความสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เน้นการจัดกิจกรรมในลักษณะของการบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกื้อกูล 
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ ให้มีความกว้างขวางลึกซ้ึงยิ่งขึ้น อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ค้นพบและใช้ศักยภาพท่ีมี
ในตนอย่างเต็มที ่เลือก ตัดสินใจได้อย่าง มีเหตุผล เหมาะสมกับตนเอง สามารถวางแผนชีวิต และอาชีพได้
อย่างมีคุณภาพ เน้นการเสริมสร้างทักษะชีวิต  วุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม และจริยธรรม กิจกรรมพัฒนา
ทักษะชีวิต กิจกรรมสร้างเสริมประสิทธิภาพทางการเรียน      
  สถานศึกษามีความเชื่อในเบื้องต้นว่า มนุษย์ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ ผู้เรียนทุกคน
ปรารถนา    ที่จะเรียนที่จะพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประกอบไปด้วยเป็นการ
จัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญคือการจัดการเรียนรู้หรือการประสบการณ์ผู้เรียนพัฒนาผู้เรียนที่หมด
ประโยชน์สูงสุดและผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงและพัฒนาสัตว์ตามธรรมชาติเติมเต็มตามศักยภาพที่
ค านึงถึงการพัฒนาอย่างรอบด้าน 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมตามความสนใจเรียนรู้ วางแผน และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ความสามารถ 
ความถนัด 

๒.เพ่ือให้นักเรียนมีมี คุณลักษณะที่พึงประสงค์ การพัฒนาทางวินัยและด้านร่างกาย สังคม 
 อารมณ ์จิตใจ และสติปัญญา 

3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ และทักษะด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ Ict และแสดงออกเชิง  สร้าง    
สรรค์ตามโอกาสต่าง ๆ 

4. เพ่ือให้นักเรียนเกิดความตระหนัก รู้คุณค่าสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบและเสียสละเพ่ือส่วนร่วม 



 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
2. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีทักษะด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ ICT และนันทนาการ 
3. นักเรียนทุกคนมีน้ าใจ และช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ 
4. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เกิดความตระหนัก รู้คุณค่าสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบและ  
เสียสละเพ่ือส่วนร่วม 

3.2 เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
2. นักเรียนมีทักษะด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ ICT และนันทนาการ 
3. นักเรียนมีน้ าใจ และช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ 
4. นักเรียนความตระหนัก รู้คุณค่าสิ่งแวดล้อมมีความรับผิดชอบและเสียสละเพ่ือส่วนร่วม 

 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน    
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี
ขั้นตอนการด าเนินงาน  
Plan วางแผน 
   - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
   - เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
Do ปฏิบัติ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   - ด าเนินการตามแผนฯ 
Check ประเมินผล 
   - ติดตามผลการด าเนินงาน 
   - ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 
Act ปรับปรุง แก้ไข  
   - สรุปปัญหา หาแนวทางแก้ไข 

ต.ค.64 - มี.ค. 65 14,000 นางสาวกรองทอง  
เลิศวิไลอนันต์กุล 

2 กิจกรรมชุมนุม 
ขั้นตอนการด าเนินงาน  
Plan วางแผน 
   - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
   - เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
Do ปฏิบัติ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   - ด าเนินการตามแผนฯ 
Check ประเมินผล 
   - ติดตามผลการด าเนินงาน 

ต.ค.64 - มี.ค. 65 500 นางสาวกรองทอง  
เลิศวิไลอนันต์กุล 



 
 

   - ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 
Act ปรับปรุง แก้ไข  
   - สรุปปัญหา หาแนวทางแก้ไข 

3 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
ขั้นตอนการด าเนินงาน  
Plan วางแผน 
   - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
   - เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
Do ปฏิบัติ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   - ด าเนินการตามแผนฯ 
Check ประเมินผล 
   - ติดตามผลการด าเนินงาน 
   - ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 
Act ปรับปรุง แก้ไข  
   - สรุปปัญหา หาแนวทางแก้ไข 

ต.ค.64 - มี.ค. 65 3,000 นายคมกริช โฉมงาม 

4 กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน  
Plan วางแผน 
   - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
   - เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
Do ปฏิบัติ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   - ด าเนินการตามแผนฯ 
Check ประเมินผล 
   - ติดตามผลการด าเนินงาน 
   - ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 
Act ปรับปรุง แก้ไข  
   - สรุปปัญหา หาแนวทางแก้ไข 
 

ต.ค.64 - มี.ค.๖5 - นางสาวกรองทอง  
เลิศวิไลอนันต์กุล 

5 กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ขั้นตอนการด าเนินงาน  
Plan วางแผน 
   - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
   - เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
Do ปฏิบัติ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   - ด าเนินการตามแผนฯ 

พ.ค.65 - ก.ค. 65 6,000 นายคมกริช โฉมงาม 



 
 

Check ประเมินผล 
   - ติดตามผลการด าเนินงาน 
   - ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 
Act ปรับปรุง แก้ไข  
   - สรุปปัญหา หาแนวทางแก้ไข 

6 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
นอกสถานที่ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน  
Plan วางแผน 
   - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
   - เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
Do ปฏิบัติ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   - ด าเนินการตามแผนฯ 
Check ประเมินผล 
   - ติดตามผลการด าเนินงาน 
   - ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 
Act ปรับปรุง แก้ไข  
   - สรุปปัญหา หาแนวทางแก้ไข 

ก.ค.65 - ก.ย. 65 2๓,๙๓0 นางสาวกรองทอง  
เลิศวิไลอนันต์กุล 

7 กิจกรรมค่ายวิชาการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน  
Plan วางแผน 
   - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
   - เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
Do ปฏิบัติ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   - ด าเนินการตามแผนฯ 
Check ประเมินผล 
   - ติดตามผลการด าเนินงาน 
   - ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 
Act ปรับปรุง แก้ไข  
   - สรุปปัญหา หาแนวทางแก้ไข 

พ.ค.65- ต.ค. 65 3,500 นางสาวปาริฉัตร  
แสนกาวิน 

8 กิจกรรมลดเวลาเรียน - เพิ่มเวลารู้ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน  
Plan วางแผน 
   - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
   - เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
Do ปฏิบัติ 

ต.ค.64 - มี.ค.65 5,000 นางสาวนันทวรรณ  
สุขพิพัฒนะ 



 
 

   - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   - ด าเนินการตามแผนฯ 
Check ประเมินผล 
   - ติดตามผลการด าเนินงาน 
   - ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 
Act ปรับปรุง แก้ไข  
   - สรุปปัญหา หาแนวทางแก้ไข 
   -ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

9 กิจกรรมพัฒนาระบบ ICT 
ขั้นตอนการด าเนินงาน  
Plan วางแผน 
   - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
   - เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
Do ปฏิบัติ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   - ด าเนินการตามแผนฯ 
Check ประเมินผล 
   - ติดตามผลการด าเนินงาน 
   - ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 
Act ปรับปรุง แก้ไข  
   - สรุปปัญหา หาแนวทางแก้ไข 

ต.ค.64 - มี.ค.65 5,800 นางดาวรุ่ง  แสงหมอก 

10 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 
19) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน  
Plan วางแผน 
   - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
   - เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
Do ปฏิบัติ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   - ด าเนินการตามแผนฯ 
Check ประเมินผล 
   - ติดตามผลการด าเนินงาน 
   - ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 
Act ปรับปรุง แก้ไข  
   - สรุปปัญหา หาแนวทางแก้ไข 

ต.ค.64 - มี.ค.65 - นางสาวกรองทอง 
เลิศวิไลอนันต์กุล 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 61,๗๓0 บาท 



 
 

5. งบประมาณที่ใช้ 
      จากงบรายหัวปกติ  เป็นเงิน 61,๗๓0  บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ)   แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาชั้น
พ้ืนฐาน  กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  งบเงินอุดหนุน  

 
1. กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 

ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 จ้างเหมาเครื่องไฟ พร้อมไฟกลางคืน 

เครื่องเสียง และ เต็นท์ ๑ หลัง  
4,000   4,000 

2 ปูายไวนิลเข้าค่าย   500  500 
3 ค่าอุปกรณ์ประจ าฐานเดินทางไกลและฐาน

การเรียนรู้ 
  2,000 2,000 

4 จ้างเหมาท าอาหาร จ านวน ๓ มื้อ  
มื้อละ ๓0 บาท นักเรียนและวิทยากร 
จ านวน ๕๐ คน 

4,500   4,500 

8 จ้างวิทยากร 2,000   2,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    14,000 

 
2. กิจกรรมชุมนุม 

๒. ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 ค่ากระดาษ A4 80 แกรม   360 360 
2 ค่ากระดาษปกการ์ดสี   110 110 
3 ค่าสันรูด   30 30 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    500 
 

3. กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 

๓. ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 ค่าเครื่องแบบ   3,000 3,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    3,000 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม – จริยธรรม 

๔. ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 อาหารว่าง 1 มื้อ มื้อละ 20 1,600   1,600 
2 อาหารกลางวัน 1 มื้อ มื้อละ ๓0 2,400   2,400 
3 วิทยากร 1,000   1,000 
4 กระดาษบรู๊ฟ   60 60 
5 สีไม้   720 720 
6 กระดาษ A4    120 120 
7 ปากกาเคมี   100 100 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    6,000 
 
5. กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 

๕. ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 จ้างเหมารถ 2๓,๙๓0   2๓,๙๓0 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    2๓,๙๓0 

 
6. กิจกรรมค่ายวิชาการ 

๖. ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 อุปกรณ์ฐาน ๘ กลุ่มสาระ   2,400 2,400 
2 การ์ดขาว A4 150 แกรม   100 100 
3 กระดาษ A4 80 แกรม   360 360 
4 ค่าไวนิล  500  500 
5 กระดาษบรู๊ฟ   140 140 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    3,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7. กิจกรรมลดเวลาเรียน – เพิ่มเวลารู้ 

๗. ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 ชุดงานประดิษฐ์จากขวดพลาสติก   800 800 
2 ชุดงานประดิษฐ์ดอกไม้จากหลอดพลาสติก   800 800 
3 ชุดท าเจลแอลกอฮอล์   800 800 
4 ชุดท าขนม   800 800 
5 ชุดท าครีมทากันยุง   800 800 
6 ชุดอุปกรณ์จักสาน   800 800 
7 การ์ดขาว A4 150 แกรม   200 200 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    5,000 

 
8. กิจกรรมพัฒนาระบบ ICT 

๘. ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 อุปกรณ์ICT  5,800  5,800 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    5,800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๖. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ 

 
ด้านปริมาณ 
      1. ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ 
     2. ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
มีทักษะด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ Ict 
และนันทนาการ 
     3. ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
เกิดความตระหนัก รู้คุณค่า
สิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบและ
เสียสละเพ่ือส่วนร่วม 
ด้านคุณภาพ 
  ผู้เรียนโรงเรียนบ้านข่อยวิทยาทุก
คนได้รับการพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย     
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีน้ าใจ 
และช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ 
ตระหนัก รู้คุณค่าสิ่งแวดล้อมมีความ
รับผิดชอบและเสียสละเพ่ือส่วนร่วม 
ในทุกกิจกรรมตามที่โครงการก าหนด 

 
ร้อยละ90 

 
ร้อยละ 80 

 
 

ร้อยละ 90 
 
 

 

 
สัมภาษณ์ 
สังเกต 
ทดสอบ 
ส ารวจ 

 
ประเมินผล 

 
 
 
 
 
 

สังเกต 
 

 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบสังเกต 
แบบทดสอบ 
แบบส ารวจ 

 
แบบประเมินผล 

 
 
 
 
 
 

แบบสังเกต 
 
 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๗.1. ครูและผู้ปกครองทุกคนเห็นความส าคัญของกิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด เพื่อให้นักเรียนมี 
    คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามท่ีก าหนด 
๗.2. ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออกในด้านต่างๆ และได้รับส่งเสริม ตามความต้องการของแต่ละบุคคล 
๗.3. ผู้เรียนมีความรู้ มีความตั้งใจ เกิดความมุ่งมั่นในการเรียน มีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น 
๗.4. ผู้เรียนความตระหนัก รู้คุณค่าสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบและเสียสละเพ่ือส่วนร่วม 

      
 
          ผู้เสนอโครงการ         ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 (นางสาวกรองทอง เลิศวิไลอนันต์กุล)                        (นางพรทิพย์  ทานะมัย)           
   ครู โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา                            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 

 
 
 



 
 

โครงการที่๑๒      ส่งเสริมการเรียนรู้ สุขภาวะท่ีดี 
-สนองกลยุทธ์ สพฐ.   กลยุทธ์ที่  ๒       
-สนองกลยุทธ์ สพม.ลพบุรี    กลยุทธ์ที่ ๓ 
-สนองกลยุทธ์ โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 3 
-ส่งผลต่อมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง   
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ   บริหารงานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวกาญจน์ทิพา  ศรีสุคนธมิตร   
ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
1. หลักการและเหตุผล 
     โรงเรียนเป็นสถาบันสังคมที่มีบทบาทอย่างส าคัญยิ่งในการสร้างคน เป็นสถาบันที่มีบทบาทสูงมาก
ทั้งในด้านความรู้ทางวิชาการ และในการพัฒนาคุณสมบัติ ความสามารถความรับผิดชอบของการเป็นพลเมือง
ดีด้วยการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกหลักสูตร และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทั้งทางด้านสุขภาพ
อนามัยได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้โดยตระหนักถึงความส าคัญของกระบวนการพัฒนา ซึ่งจะต้องอาศัยความสัมพันธ์
เชิงสร้างสรรค์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ในพื้นที่พร้อมกันไป 
             การพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้เป็นคนที่มีคุณคุณภาพ ซึ่งประกอบไปด้ายลักษณะของการมี
ความรู้ความสามารถในการท างานหรือการด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุขร่างกายสมบรูณ์แข็งแรง จิตใจร่าเริง
แจ่มใส และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  ต้องด าเนินการพัฒนาองค์ประกอบการศึกษากับสุขภาพควบคู่กันไป 
โดยเริ่มจากวัยเด็ก อันเป็นวัยพ้ืนฐานของการเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพและคุณภาพได้อย่างแท้จริง 
และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของบุคคลในโรงเรียน และชุมชน 
 
2. วัตถุประสงค์    

เพ่ือให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพร่างที่แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพ 
 
๓. เป้าหมาย 
       เชิงปริมาณ  
       3.1 ครู นักเรียนโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และออกก าลังกายสม่ าเสมอ ร้อยละ   90    
       3.2 นักเรียน  โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์ ร้อยละ   90   
        เชิงคุณภาพ   

ผู้เรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพร่างที่แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน    
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี  
    -เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   -แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   -ด าเนินการตามแผนฯ 
   -ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

ต.ค.64- ก.ย. 65 2,500 นางสาวกาญจน์ทิพา  
ศรีสุคนธมิตร 

2 กิจกรรมแข่งขันทักษะสุขฯ/กีฬา(ภายนอก)     
-เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ   
 -แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
 -ด าเนินการตามแผนฯ 
 -ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

ต.ค.64- ก.ย. 65 ๑,500 นางสาวกาญจน์ทิพา  
ศรีสุคนธมิตร 

3 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสุข
บัญญัติ 10 ประการ 
   -เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   -แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   -ด าเนินการตามแผนฯ 
   -ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

ต.ค.64- ก.ย. 65 - นางสาวกาญจน์ทิพา  
 ศรีสุคนธมิตร 

๔ กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่/วันยาเสพติด/เอดส์ 
   -เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   -แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   -ด าเนินการตามแผนฯ 
   -ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

ต.ค.64- ก.ย. 65 1,000 นางสาวกาญจน์ทิพา   
ศรีสุคนธมิตร 

๕ กิจกรรมห้องพยาบาล,เวชภัณฑ์ 
   -เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   -แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   -ด าเนินการตามแผนฯ 
   -ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

ต.ค.64- ก.ย. 65 2,000 นางสาวกาญจน์ทิพา   
ศรีสุคนธมิตร 

๖ กิจกรรมโรงเรียนสีขาว 
   -เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   -แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   -ด าเนินการตามแผนฯ 
   -ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

ต.ค.64- ก.ย. 65 ๑,000 นางสาวกาญจน์ทิพา  
 ศรีสุคนธมิตร 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 8,000  บาท 
 
 
 
 



 
 

๕.งบประมาณที่ใช้ 
จากงบรายหัวปกติ  เป็นเงิน 8,000  บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ)   แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพคน  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  งบเงินอุดหนุน 
(แจ้งรายละเอียดงบประมาณของแต่ละกิจกรรม) 
 

รายการในการด าเนนิงาน/โครงการ (ทุกกิจกรรมในโครงการที่มีการใช้เงิน) 
๑.กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี 

ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 ค่าเอกสารสูติบัตร/เกียรติบัตร   210 210 
2. ค่าอุปกรณ์กีฬา   500 300 
3 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์กีฬา  500  500 
4 ค่าของรางวัล   ๑,290 1290 

รวมเป็นเงินทั้งสิน    2,500 
 

   2. กิจกรรมแข่งขันทักษะสุขฯ/กีฬา(ภายนอก)    

ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 ค่าสมัคร  1,000  1,000 
2. เบี้ยเลี้ยงนักกีฬา  500  500 
3      
4      

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    ๑,500 
 
 3. กิจกรรมโรคติดต่อ ต้านภัยเอดส์/ยาเสพติด/งดสูบบุหรี่ 

ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม   270 270 
2.  กระดาษร้อยปอนด์   100 100 
3. กระดาษเทาขาว   70 70 
5 สีไม้ 24 สี    500 500 
6 ปากกาตัดเส้น   60 60 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    ๑,000 
 
 
 



 
 

  4. กิจกรรมห้องพยาบาล,เวชภัณฑ์ 

ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. ซื้อเวชภัณฑ์ยา   800 800 
2 อุปกรณ์เครื่องใช้ในห้องพยาบาล   1,200 1,200 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    2,000 
 

 ๕. กิจกรรมโรงเรียนสีขาว 

ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. กระดาษ A๔ ๘๐ แกรม   550 550 
๒. กระดาษการ์ดสี A๔   240 240 
๓. สันรูด 12 อัน   95 95 
๔. กระดาษการ์ดขาว   115 115 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    1,๐๐๐ 
 
๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
1. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออก
ก าลังกายสม่ าเสมอ 
2. ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. ผู้เรียนปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ
และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรค  ภัย อุบัติเหตุ และปัญหา
ทางเพศ 
4. ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ 
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
5. ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติ
ผู้อื่น 
6. ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ 
ตามจินตนาการ 

 
ร้อยละ90 
 
ร้อยละ 90 
 
ร้อยละ 85 
 
 
 
ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 90 
 
ร้อยละ 85 
 

 
สังเกต, สัมภาษณ์ 
ตรวจสุขภาพ 
ทดสอบสมรรถภาพ 
ตรวจสุขภาพ, สังเกต
พฤติกรรม 
 
 
 
สังเกตพฤติกรรม 
ทดสอบ 
สังเกตพฤติกรรม 
ทดสอบความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรมฯ 

 
แบบสังเกตพฤติกรรม 
บันทึกสุขภาพ 
บันทึกสมรรถภาพทางกาย 
 
บันทึกสุขภาพ 
แบบสังเกตพฤติกรรม 
 
 
แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบทดสอบคุณค่าในตน 
แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบทดสอบมนุษยสัมพันธ์ 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

ในการเข้าร่วมกิจกรรมดนตรี, 
กีฬา, นันทนาการและ
นาฏศิลป์ตามจินตนาการ 

 
 



 
 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เพ่ือให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพร่างที่แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพ 

 
 
                ผู้เสนอโครงการ                          ผู้อนุมัติโครงการ 

   
  

     (นางสาวกาญจน์ทิพา  ศรีสุคนธมิตร)                           (นางพรทิพย์  ทานะมัย)   
         ครู โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการที่ 13      ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
-สนองกลยุทธ์ สพฐ.      กลยุทธ์ที่   ๒    
-สนองกลยุทธ์ สพม.ลพบุรี        กลยุทธ์ที่   ๓ 
-สนองกลยุทธ์ โรงเรียน  กลยุทธ์ที่  7 
-ส่งผลต่อมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่  1 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง     
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ   บริหารงานกิจการนักเรียน    
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวสุภาภรณ์   บุญเกิด  
ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากสังคมปัจจุบันนี้มีสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวกระตุ้นและยั่วยุหลายด้าน อันอาจก่อให้เกิดปัญหา
ให้กับผู้เรียนซึ่งอยู่ในวัยที่ก าลังพัฒนาทุกด้านและควรไดรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เจริญงอกงามไปใน
ทิศทางที่ถูก ประกอบกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันท าให้นักเรียนและผู้ปกครองเกิดความห่างเหิน
ไม่ได้อยู่ร่วมกัน เนื่องจากภาระหน้าที่การงานและการหาเลี้ยงชีพของแต่ละครอบครัว  
    ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการด าเนินงานที่มีแบบแผนขั้นตอนชัดเจนในการส่งเสริม 
พัฒนา ปูองกันและแก้ไขปัญหาให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพบนพ้ืนฐานความแตกต่างระหว่าง
บุคคล โดยยึดหลักการมีส่วนรับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติร่วมแก้ไขปัญหาจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีทักษะการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมี
ความสุข  โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา ตระหนักและเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงได้ด าเนินการพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สมบูรณ์และเกิดการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง 

 
2. วัตถุประสงค์    

2.1 เพ่ือให้สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียน
ทุกคน 

2.2. เพ่ือให้ครูเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนและน าข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนไปใช้ในการวางแผน 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
๓. เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ ครูร้อยละ 100 เยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนและน าข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

3.2  เชิงคุณภาพ  การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างเป็นระบบ ครบถ้วน    
สมบูรณ์ และนักเรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลือตามความแตกต่างอย่างทั่วถึง           
 
 
 
 
 
 



 
 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน    
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 

    -เสนอโครงการ/กิจกรรมขอ
อนุมัติ 
   -แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   -ด าเนินการตามแผนฯ 
   -ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

พ.ย.64-ก.ค.65 3,000 นางสาวกาญจน์ทิพา ศรสีุคนธมติร 

2 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
    -เสนอโครงการ/กิจกรรมขอ
อนุมัติ 
   -แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   -ด าเนินการตามแผนฯ 
   -ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

ต.ค.64-ก.ย. 65 1,500 นางสาวกาญจน์ทิพา ศรสีุคนธมติร 

3 กิจกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/ยาเสพ
ติด 
    -เสนอโครงการ/กิจกรรมขอ
อนุมัติ 
   -แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   -ด าเนินการตามแผนฯ 
   -ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

ต.ค.64-ก.ย. 65 - นางสาวกาญจน์ทิพา ศรสีุคนธมติร 

4 กิจกรรมโฮมรูม 
    -เสนอโครงการ/กิจกรรมขอ
อนุมัติ 
   -แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   -ด าเนินการตามแผนฯ 
   -ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

ต.ค.64- ก.ย. 
65 

1,500 
นางสาวสุภาภรณ์  บุญเกิด 
 

5 กิจกรรมแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
    -เสนอโครงการ/กิจกรรมขอ
อนุมัติ 
   -แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   -ด าเนินการตามแผนฯ 
   -ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

ต.ค.64- ก.ย. 
65 

2,2๖๙ นายคมกริช  โฉมงาม 



 
 

6 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
-เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   -แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   -ด าเนินการตามแผนฯ 
   -ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

ต.ค.64- ก.ย.  
๖5 

- นางสาวกาญจน์ทิพา ศรสีุคนธมติร 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,2๖๙  บาท 
 
๕.งบประมาณที่ใช้ 

จากงบรายหัวปกติ  เป็นเงิน 8,2๖๙  บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ)   แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  งบเงินอุดหนุน 
(แจ้งรายละเอียดงบประมาณของแต่ละกิจกรรม) 
 

1. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง        
  เงินอุดหนุน 
ที ่ รายการ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 แฟูมกระดุม   410 410 

2 ปากกา   360 360 

3 กระดาษปก   570 570 

4 จ้างถ่ายเอกสาร    510 510 

5 จ้างท าปูายไวนิลประชุม
ผู้ปกครอง 

  
500 500 

6 กระดาษพิมพ์-เขียน   650 650 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สามพันบาทถ้วน) 3,000 
 

2. กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน      
 
  เงินอุดหนุน 
ที ่ รายการ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 แฟูมใส่เอกสารสันกว้าง 2 นิ้ว   520 520 
2 กระดาษ A4    330 330 
3 จ้างถ่ายเอกสาร SDQ    650 650 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 1,500 
  
 
 

 



 
 

๓. กิจกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/ยาเสพติด     
  เงินอุดหนุน 
ที ่ รายการ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 ชุดตรวจสารเสพติด    ขอความ 
2     อนุเคราะห์จาก 
3     เขตพ้ืนที่ 

สพม.ลพบุรี 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (…………………………………………….) - 
 
 

      ๔. กิจกรรมโฮมรูม  
  เงินอุดหนุน 
ที ่ รายการ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 กระดาษปก   190 190 

2 เทปกาว   350 350 

3 เยื่อกาว 2 หน้า   400 400 

4 จ้างถ่ายเอกสารโฮมรูม   120 120 

5 กระดาษพิมพ์-เขียน A4   440 440 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 1,500 
 

5.   กิจกรรมแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน  
  เงินอุดหนุน 
ที ่ รายการ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 กระดาษA4   660 660 

2 กระดาษการ์ดอ่อน   340 340 

3 เยื่อกาว 2 หน้า   440 440 

4 กรรไกร   3๖๙ 3๖๙ 

5 กระดาษอิงค์เจ็ค   460 460 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สองพันสองร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน) 2,2๖๙ 
 

6.   กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
  เงินอุดหนุน 
ที ่ รายการ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 กระดาษใช้ในการเลือกตั้ง    ใช้กระดาษหน้าเดียว 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (………………………………………)  
 
 
 



 
 

๖. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย

ตัวช้ีวัด 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่
ใช้ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ด้านปริมาณ 
1. สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคนในระดับดี   ใน
กิจกรรมต่อไปนี้ 

 กิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
 กิจกรรมจัดเก็บข้อมูล 
 กิจกรรมคัดกรองข้อมูลนักเรียน 

 กลุ่มปกติ 
 กลุ่มเสี่ยง 
 กลุ่มท่ีมีปัญหา 

 
ร้อยละ  90 
 
ร้อยละ  90 
 

 
สัมภาษณ์ 
 
สังเกต 
 
ส ารวจ 
 
ทดสอบ 
 

 
แบบ
สัมภาษณ์ 
 
แบบสังเกต 
 
แบบส ารวจ 
 
แบบทดสอบ 
 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนทุกคนได้รับการเยี่ยมบ้านและน าข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างเป็นระบบ ครบถ้วน   
สมบูรณ์ และนักเรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลือตามความแตกต่างอย่างทั่วถึง   
         
 
                  ผู้เสนอโครงการ              ผู้อนุมัติโครงการ 

    
 
    (นางสาวสุภาภรณ์  บุญเกิด)                       (นางพรทิพย์  ทานะมัย)       
     ครู โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการที่  14 โครงการวันส าคัญต่าง ๆ   
- สนองกลยุทธ์ สพฐ. กลยุทธ์ที่ ๒ 
- สนองกลยุทธ์ สพม.ลพบุรี    กลยุทธ์ที่ ๕ 
- สนองกลยุทธ์ โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 3 
- ส่งผลต่อมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที ่ 1 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ บริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกรองทอง  เลิศวิไลอนันต์กุล   
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565 
 
1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนวิถีพุทธเป็นหนึ่งในโรงเรียนรูปแบบใหม่ ที่จะช่วยผลักดันให้เด็กและเยาวชนไทยสามารถ
พัฒนาตามศักยภาพเป็น คนดี คนเก่ง ของสังคม และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข เพราะโรงเรียนวิถี
พุทธ คือโรงเรียนระบบปกติทั่วไป ที่น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้หรือประยุกต์ในการบริหารจัดการ
และพัฒนาผู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษา เน้นกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาอย่างบูรณาการ โรงเรียน
บ้านข่อยวิทยา  ได้มองเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้คุณค่าการ
รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ด ารงไว้ซึ่งประเพณีและภูมิปัญญาไทยไว้ โดยให้ผู้เรียนได้มี
ส่วนร่วมท ากิจกรรมในวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามารถน าหลักธรรมไปปรับใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน ท าให้มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาสังคมประเทศชาติให้มี
ความสันติสุข เจริญรุ่งเรืองสืบไป 
 
 2. วัตถุประสงค์    

1. เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นความส าคัญทางศาสนา 
2. เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนได้แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ด ารงไว้ซึ่ง

ประเพณี 
ที่ดีงาม  รักความเป็นไทย 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวันมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึง                        
ประสงค์ 
 

 3. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
3.1  เปูาหมายเชิงปริมาณ  

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความรู้และตระหนักถึงความส าคัญเกี่ยวกับวันส าคัญต่าง ๆ 
2. ผู้เรียนร้อยละ  80  ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมในวันส าคัญต่าง ๆ 

3.2  เปูาหมายเชิงคุณภาพ  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา ตระหนักเห็นความส าคัญ
และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม ได้ร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ  
 
 
 



 
 

 4. กิจกรรมและการด าเนินงาน  
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 
ขั้นตอนการด าเนินงาน  
Plan วางแผน 
   - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
   - เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
Do ปฏิบัติ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   - ด าเนินการตามแผนฯ 
Check ประเมินผล 
   - ติดตามผลการด าเนินงาน 
   - ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

ต.ค. 64 300 นายคมกริช โฉมงาม 

2 กิจกรรมวันลอยกระทง 
   - เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   - ด าเนินการตามแผนฯ                          
   - ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

พ.ย.64  ๕๔๖ นางสาวกรองทอง 
เลิศวิไลอนันต์กุล 

3 กิจกรรมวันชาติ 
   ขั้นตอนการด าเนินงาน  
Plan วางแผน 
   - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
   - เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
Do ปฏิบัติ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   - ด าเนินการตามแผนฯ 
Check ประเมินผล 
   - ติดตามผลการด าเนินงาน 
   - ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

ธ.ค.64 300 นางสาวดาวรุ่ง            
แสงหมอก 

4 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน  
Plan วางแผน 
   - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
   - เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
Do ปฏิบัติ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   - ด าเนินการตามแผนฯ 
Check ประเมินผล 

ธ.ค.64 – ม.ค. 65 600 นางสาวนันทวรรณ 
สุขพิพัฒนะ 



 
 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
   - ติดตามผลการด าเนินงาน 
   - ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

5 กิจกรรมวันมาฆบูชา 
ขั้นตอนการด าเนินงาน  
Plan วางแผน 
   - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
   - เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
Do ปฏิบัติ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   - ด าเนินการตามแผนฯ 
Check ประเมินผล 
   - ติดตามผลการด าเนินงาน 
   - ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

ก.พ. 65 300 นางสาวกาญจน์ทิพา 
ศรีสุคนธมิตร 

6 กิจกรรมวันไหว้ครู 
ขัน้ตอนการด าเนินงาน  
Plan วางแผน 
   - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
   - เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
Do ปฏิบัติ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   - ด าเนินการตามแผนฯ 
Check ประเมินผล 
   - ติดตามผลการด าเนินงาน 
   - ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

มิ.ย.65 - ก.ค. 65 300 นางสุจิตตา ฤกษ์วิรี 

7 กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
   ขั้นตอนการด าเนินงาน  
Plan วางแผน 
   - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
   - เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
Do ปฏิบัติ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   - ด าเนินการตามแผนฯ 
Check ประเมินผล 
   - ติดตามผลการด าเนินงาน 
   - ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

พ.ค. 65 300 นางสาวสุภาภรณ์ 
บุญเกิด 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
8 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา/

แห่เทียนพรรษา 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน  
Plan วางแผน 
   - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
   - เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
Do ปฏิบัติ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   - ด าเนินการตามแผนฯ 
Check ประเมินผล 
   - ติดตามผลการด าเนินงาน 
   - ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

พ.ค. 65 - ก.ค.65 1,400 นางอุบล จินดาย้อย 

9 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินี 
ขั้นตอนการด าเนินงาน  
Plan วางแผน 
   - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
   - เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
Do ปฏิบัติ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   - ด าเนินการตามแผนฯ 
Check ประเมินผล 
   - ติดตามผลการด าเนินงาน 
   - ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

พ.ค. 65 500 นางสาวอุษณี 
จันทร์พุฒ 

 

10 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 
ขั้นตอนการด าเนินงาน  
Plan วางแผน 
   - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
   - เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
Do ปฏิบัติ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   - ด าเนินการตามแผนฯ 
Check ประเมินผล 
   - ติดตามผลการด าเนินงาน 
   - ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

ก.ค. 65 600 นางสาวปาริฉัตร 
แสนกาวิน 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
11 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค. 

ขัน้ตอนการด าเนินงาน  
Plan วางแผน 
   - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
   - เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
Do ปฏิบัติ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   - ด าเนินการตามแผนฯ 
Check ประเมินผล 
   - ติดตามผลการด าเนินงาน 
   - ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

ส.ค. 65 300 นางสาวทิพวรรณ         
อินทะริด 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,๑๔๖ บาท 
 
5. งบประมาณที่ใช้ 

      จากงบรายหัวปกติ  เป็นเงิน 5,๑๔๖ บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ)  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาชั้น
พ้ืนฐาน  กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  งบเงินอุดหนุน  
  

1. กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 

๙. ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 แจกันดอกไม้พร้อมดอกไม้พลาสติก   380 300 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    300 
 

๑๐. กิจกรรมวันลอยกระทง 

๑๑. ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 ของรางวัล   ๕๔๖ ๕๔๖ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    ๕๔๖ 
3. กิจกรรมวันชาติ 

๑๒. ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 ปูายไวนิล   300 300 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    300 

 
 
 



 
 

4. กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 

๑๓. ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 เส้นสายรุ้ง   300 300 
2 ของตกแต่งต้นคริสมาสต์   300 300 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    600 

5. กิจกรรมวันมาฆบูชา 

๑๔. ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 ปูายไวนิล   300 300 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    300 

         
6. กิจกรรมวันไหว้ครู 

1. ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 กระดาษ A4   220 220 
2 กระดาษปก   80 80 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    300 
 
7. กิจกรรมวันวิสาขบูชา 

2. ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 ปูายไวนิล   300 300 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    300 
 

8. กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา/แห่เทียนพรรษา 

3. ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 เทียน   700 700 
2 เครื่องไทยธรรม   700 700 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    1,400 
 

9. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี 

4. ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 ปูายไวนิล   500 500 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    500 



 
 

10. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 

5. ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 พานพุ่มเล็ก   600 600 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    600 
11. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค. 

6. ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 ปูายไวนิล   300 300 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    300 
 
๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

     ด้านปริมาณ 
     1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความรู้และตระหนักถึง
ความส าคัญเกี่ยวกับวันส าคัญต่าง ๆ ในระดับ 
     2  ผู้เรียนร้อยละ 80 ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม
ในวันส าคัญต่าง ๆ ในระดับดี 
ด้านคุณภาพ                                                      
     คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 
ตระหนักเห็นความส าคัญและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม ได้ร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญต่าง ๆ ในระดับดี 

 
ร้อยละ  80 

 
ร้อยละ  80 

 
 
 

 
สัมภาษณ์ 
สังเกต 
ทดสอบ 
ส ารวจ 

ประเมินผล 
ประเมินผล 

 

 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบสังเกต 
แบบทดสอบ 
แบบส ารวจ 

แบบประเมินผล 
แบบประเมินผล 

 
๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๗.1  ผู้เรียนสามารถตระหนักและเห็นความส าคัญทางศาสนา 
          ๗.2  ปลูกฝังให้ผู้เรียนได้แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ด ารงไว้ซึ่ง

ประเพณทีี่ดีงาม  รักความเป็นไทย 
          ๗.3  ผู้เรียนสามารถน าหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวันมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึง    

ประสงค์ 
   
   ผู้เสนอโครงการ          ผู้อนุมัติโครงการ 
 

 
  (นางสาวกรองทอง  เลิศวิไลอนันต์กุล)              (นางพรทิพย์  ทานะมัย)  
     ครู โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 



 
 

โครงการที่ ๑๕ สานสัมพันธ์ชุมชน 
สนองนโยบาย 

-สนองกลยุทธ์ สพฐ. กลยุทธ์ที ่  ๕ 
-สนองกลยุทธ์ สพม.ลพบุรี    กลยุทธ์ที่   ๕ 
-สนองกลยุทธ์ โรงเรียน  กลยุทธ์ที่  ๒ 
-ส่งผลต่อมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่  ๒ 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ   บริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสุนิษา  ตะระสุภณ   
ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ๑ ตุลาคม 256๔ –๓๐ กันยายน 256๕ 
1. หลักการและเหตุผล 

จากผลการประเมินตนเองในปีการศึกษา  256๓  ผลการประเมินพบว่าคณะกรรมการสถานศึกษา
และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยู่ในระดับดี  
โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนี้ต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
2. วัตถุประสงค์    

2.1  เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด 
          2.2  เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของ

สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย 
 2.3  เพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
3. เป้าหมาย  เชิงปริมาณและคุณภาพ 
          3.1  เชิงปริมาณ  คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 100  ได้รับการพัฒนาการ

ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
3.2 เชิงคุณภาพ  คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง

มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน    
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 
   -เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   -แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   -ด าเนินการตามแผนฯ 
   -ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

 
ต.ค.6๔- ก.ย. 6๕ 

 
๓00 

 
นางสุนิษา  ตะระสุภณ 

2 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
    -เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   -แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   -ด าเนินการตามแผนฯ 
   -ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

 
ต.ค.6๔- ก.ย. 6๕ 

 
๒00 

 
นางสุนิษา  ตะระสุภณ 



 
 

๓ กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 
   -เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   -แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   -ด าเนินการตามแผนฯ 
   -ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 
 

 
 ๑๐ ส.ค.6๕ 

 
500 

 
นางสุนิษา  ตะระสุภณ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,๐00 บาท 
 
๕.งบประมาณที่ใช้ 

      จากงบรายหัวปกติ  เป็นเงิน 1,๐00 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ)   แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาชั้น
พ้ืนฐาน  กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  งบเงินอุดหนุน  
  

รายการวัสดุ-อุปกรณ์ในการด าเนินงาน/โครงการ (ทุกกิจกรรมในโครงการที่มีการใช้เงิน) 
1. กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 
1 กระดาษปกสี ๓ รีม 100 ๓00 

                                                                     รวม ๓00 
   
    ๒. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 
1 กระดาษปกกรอบเกียรติบัตร ๑ รีม 2๐๐ ๒00 

                                                                     รวม ๒00 
๓.  กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 
1 เกียรติบัตร 4 อัน 125 500 

                                                                     รวม 500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๖. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
1.  คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด 
2.  คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม 
ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย 
3.  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสถานศึกษา 

 
ร้อยละ 80 
 
ร้อยละ 80 
 
 
ร้อยละ 80 

 
สอบถาม 
 
ตรวจสอบ, ประเมิน 
 
 
สอบถามสัมภาษณ์ 

 
    แบบสอบถาม 
 
เกณฑ์การประเมิน    
     ตามแบบ 
 
 แบบสอบถามความ    
  พึงพอใจและแบบ 
  สัมภาษณ์ 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๗.1. การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ได้น าข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่างๆ  มาพัฒนาการ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
         ๗.2. ชุมชนเห็นความส าคัญในกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน และปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ
ได้อย่างเหมาะสม 
         ๗.3. โรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ บ้าน วัด  และชุมชน  

 
 
     ผู้เสนอโครงการ           ผู้อนุมัติโครงการ 
 
      
  (นางสุนิษา  ตะระสุภณ)                     (นางพรทิพย์  ทานะมัย)   
 ครู โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการที่  16 โครงการบรหิารทั่วไป 
- สนองกลยุทธ์ สพฐ. กลยุทธ์ที่  ๕ 
- สนองกลยทุธ์ สพม.ลพบุรี    กลยุทธ์ที่   ๓ 
- สนองกลยุทธ์ โรงเรียน  กลยุทธ์ที่  7 
- ส่งผลต่อมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที ่ 2 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ บริหารงานทั่วไป                      
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกรองทอง  เลิศวิไลอนันต์กุล                        
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565 
 
1. หลักการและเหตุผล 

การบริหารงานของกลุ่มบริหารงานทั่วไป ได้ด าเนินกิจกรรมเพ่ือให้เกิดการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลที่ดี  โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนี้ต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาทักษะการปฏิบัติหน้าที่ของครูให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการพัฒนางานต่อไป 
2. วัตถุประสงค์    
 เพ่ือให้ครูมีการวิเคราะห์งาน และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการบริหารงานทั่วไป เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน 
3. เป้าหมาย  เชิงปริมาณและคุณภาพ 

1. เชิงปริมาณบุคลากร  ได้รับการพัฒนาปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

2. เชิงคุณภาพผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน  
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมพัฒนางานบริหารทั่วไป 
ขั้นตอนการด าเนินงาน  
Plan วางแผน 
   - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
   - เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
Do ปฏิบัติ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   - ด าเนินการตามแผนฯ 
Check ประเมินผล 
   - ติดตามผลการด าเนินงาน 
   - ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 
Act ปรับปรุง แก้ไข  
   - สรุปปัญหา หาแนวทางแก้ไข 

ต.ค.64 - ก.ย. 65 3,000 นางสาวกรองทอง  
เลิศวิไลอนันต์กุล 



 
 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2 กิจกรรมพัฒนางานสารบรรณ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน  
Plan วางแผน 
   - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
   - เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
Do ปฏิบัติ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   - ด าเนินการตามแผนฯ 
Check ประเมินผล 
   - ติดตามผลการด าเนินงาน 
   - ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 
Act ปรับปรุง แก้ไข  
   - สรุปปัญหา หาแนวทางแก้ไข 

ต.ค.64 - ก.ย. 65 3,300 นางสาวกรองทอง  
เลิศวิไลอนันต์กุล 

3 กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บ
ข้อมูลและพัฒนาระบบงานสารสนเทศ   
 ขั้นตอนการด าเนินงาน  
Plan วางแผน 
   - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
   - เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
Do ปฏิบัติ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   - ด าเนินการตามแผนฯ 
Check ประเมินผล 
   - ติดตามผลการด าเนินงาน 
   - ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 
Act ปรับปรุง แก้ไข  
   - สรุปปัญหา หาแนวทางแก้ไข 

ต.ค.64 - ก.ย.65 ๕๐๐ นางสาวดาวรุ่ง แสง
หมอก 

4 กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการนกัเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน  
Plan วางแผน 
   - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
   - เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
Do ปฏิบัติ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   - ด าเนินการตามแผนฯ 
Check ประเมินผล 
   - ติดตามผลการด าเนินงาน 

ต.ค.64 - ก.ย.65 - นางสาวกรองทอง 
เลิศวิไลอนันต์กุล 



 
 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
   - ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 
Act ปรับปรุง แก้ไข  
   - สรุปปัญหา หาแนวทางแก้ไข 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,๘00 บาท 
 
5. งบประมาณที่ใช้ 
      จากงบรายหัวปกติ  เป็นเงิน 6,๘00 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ)  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาชั้น
พ้ืนฐาน  กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  งบเงินอุดหนุน  

 
1. กิจกรรมพัฒนางานบริหารทั่วไป 

๑๕. ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 กระดาษ A4   1,800 1,800 
2 กล่องแฟูม 3 ช่อง   180 180 
3 สันรูด 3 มม.   100 100 
4 กระดาษการ์ดสี 150 แกรม   330 330 
5 กระดาษการ์ดขาว 180 แกรม   130 130 
6 แฟูมใส่เอกสารสันกว้าง 2 นิ้ว   380 380 
7 แลคซีน ขนาด2 นิ้ว   80 80 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    3,000 
 

2. กิจกรรมพัฒนางานสารบรรณ 

๑๖. ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 1ชุดหมึก Brother 4 ส ี   800 800 
2 แฟูมใส่เอกสารสันกว้าง 2 นิ้ว   570 570 
3 กระดาษ A4   1,200 1,200 
4 สมุดทะเบียนหนังสือรับ   60 60 
5 สมุดทะเบียนหนังสือส่ง   60 60 
6 แฟูมเสนอเซ็น   180 180 
7 ลูกแม็กซ์ เบอร์ 10   150 150 
8 ซองน้ าตาล ขนาด A4   165 165 
9 กระดาษการ์ดส ี   115 115 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    3,300 
 



 
 

3. กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลและพัฒนาระบบงานสารสนเทศ   

๑๗. ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 แฟูมแฟูมใส่เอกสารสันกว้าง 2 นิ้ว   ๕00 ๕00 
 

๖.การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ 

1.  ครูสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุ
เปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
2.  เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากข้ึน 

ร้อยละ  90 
 

ร้อยละ  90 
 
 

สอบถาม 
 

สอบถาม 

การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

 
๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เพ่ือให้ครูมีการวิเคราะห์งาน และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการบริหารงานทั่วไป เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน 

 
 
        ผู้เสนอโครงการ         ผู้อนุมัติโครงการ 

   
 

(นางสาวกรองทอง  เลิศวิไลอนันต์กุล)              (นางพรทิพย์  ทานะมัย)                 
              ครู โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา                            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการที่  17  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และประชาสัมพันธ์ 
-สนองกลยุทธ์ สพฐ. กลยุทธ์ที ่ ๕ 
-สนองกลยุทธ์ สพม.ลพบุรี    กลยุทธ์ที่  ๑ 
-สนองกลยุทธ์ โรงเรียน  กลยุทธ์ที่  7 
-ส่งผลต่อมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที ่ 2 

ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง         
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ บริหารงานทั่วไป  
 ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกรองทอง  เลิศวิไลอนันต์กุล                        
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565 
 
1.หลักการและเหตุผล 

สภาพปัจจุบันของโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา ซึ่งมีระดับของพ้ืนที่ภายในโรงเรียนทรุดโทรม เป็นเหตุให้
พ้ืนที่ทางเดินและภายในสนามขรุขระ พ้ืนผิวไม่เรียบ ระบบระบายน้ าไม่เหมาะสมกับการด าเนินการ เพ่ือเป็น
การรองรับสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ และการสัญจรของนักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรภายนอก บน
พ้ืนผิวสนามและทางเดินภายในโรงเรียน ตลอดถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และช่วยสถานที่ให้มี
สภาพแวดล้อมที่ดี ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ซึ่งส่งผลไปยังผู้เรียนและบุคลากรของโรงเรียน การ
สร้างบรรยากาศ ที่ดีภายในสถาบัน จึงเป็นหัวใจส าคัญของการศึกษาอย่างหนึ่ง ดังนั้นงานอาคารสถานที่ได้
จัดท ากิจกรรมปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน เพ่ือดูแลอาคารสถานที่ขึ้นภายในโรงเรียน เป็นการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
2. วัตถุประสงค์    

1. เพ่ือจัดสภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความ
สะดวก  พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

2. เพ่ือจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
3. เพ่ือจัดการบริการสื่อประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง

และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 

3. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและบริการผู้เรียนจ านวน ๖๘ คน 
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา

เต็มศักยภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน   
 ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมธนาคารขยะ 
   ขั้นตอนการด าเนินงาน  
Plan วางแผน 
   - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
   - เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
Do ปฏิบัติ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   - ด าเนินการตามแผนฯ 
Check ประเมินผล 
   - ติดตามผลการด าเนินงาน 
   - ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 
Act ปรับปรุง แก้ไข  
   - สรุปปัญหา หาแนวทางแก้ไข 

ต.ค.64 - ก.ย. 
65 

500 นายคมกริช  โฉมงาม 

2 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ 
   ขัน้ตอนการด าเนินงาน  
Plan วางแผน 
   - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
   - เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
Do ปฏิบัติ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   - ด าเนินการตามแผนฯ 
Check ประเมินผล 
   - ติดตามผลการด าเนินงาน 
   - ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 
Act ปรับปรุง แก้ไข  
   - สรุปปัญหา หาแนวทางแก้ไข 

ต.ค.64 - ก.ย. 
65 

18,792 นายคมกริช โฉมงาม 

3 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ฉับไวให้บริการ 
   ขั้นตอนการด าเนินงาน  
Plan วางแผน 
   - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
   - เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
Do ปฏิบัติ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   - ด าเนินการตามแผนฯ 
Check ประเมินผล 
   - ติดตามผลการด าเนินงาน 

ต.ค.64 - ก.ย. 
65 

- นางสาวกรองทอง 
เลิศวิไลอนันต์กุล 



 
 

   - ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 
Act ปรับปรุง แก้ไข  
   - สรุปปัญหา หาแนวทางแก้ไข 

4 กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน  
Plan วางแผน 
   - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
   - เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
Do ปฏิบัติ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   - ด าเนินการตามแผนฯ 
Check ประเมินผล 
   - ติดตามผลการด าเนินงาน 
   - ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 
Act ปรับปรุง แก้ไข  
   - สรุปปัญหา หาแนวทางแก้ไข 

ต.ค.64 - ก.ย. 
65 

- นางอุบล  จินดาย้อย 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,292 บาท 
 
5. งบประมาณที่ใช้ 

      จากงบรายหัวปกติ  เป็นเงิน 19,292 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ)  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาชั้น
พ้ืนฐาน  กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  งบเงินอุดหนุน  

 
 1.  กิจกรรมธนาคารขยะ 

๑๘. ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 ถังขยะ   500 500 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    500 
 

๒.  กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ 

๑๙. ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 หลอดฟลูออเรสเซน 36 วัตต์   2,000 2,000 
2 ก๊อกน้ าทองเหลืองขนาด1/2 นิ้ว   1,000 1,000 
3 ไม้กวาดอ่อน   1,000 1,000 
4 ไม้กวาดแข็ง   1,000 1,000 
5 น้ ายาล้างห้องน้ า   500 500 
6 ซ่อมแซมระบบปะปา 5,000   5,000 



 
 

7 ไม้ถูพ้ืน   1,000 1,000 
8 น้ ามันตัดหญ้า  2,000  2,000 
9 พัดลมเพดาน พร้อมสายไฟ และกล่องปลั๊ก

เสียบ 
  

5,000 5,000 

10 ถังน้ า   292 292 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    18,792 

 
๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
1.  สภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวย
ความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียน 
2.  กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของผู้เรียน 
3.  ประชาสัมพันธ์ที่ให้บริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียน เรียนรู้
ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

 
ร้อยละ  85 

 
 
 
 

ร้อยละ85 
 

ร้อยละ85 
 

 

 
ประเมินตามสภาพ

จริงที่ปรากฏ 
 
 
 

ประเมิน 
 

สอบถาม 

 
แบบประเมิน 

 
 
 
 

แบบประเมิน 
 

แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ 

       
๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   

๗.1. สามารถจัดสภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวย
ความสะดวก  พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

๗.2. สามารถจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
 ๗.3. สามารถจัดการบริการสื่อประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วย

ตนเอง และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 
 

             ผู้เสนอโครงการ       ผู้อนุมัติโครงการ  
  
 
  (นางสาวกรองทอง  เลิศวิไลอนันต์กุล)             (นางพรทิพย์  ทานะมัย)               

                   ครู โรงเรียนบา้นข่อยวิทยา                             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 
 
 
 



 
 

โครงการที่ 18  พัฒนางานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
สนองนโยบาย 

-สนองกลยุทธ์ สพฐ. กลยุทธ์ที ่  ๔ 
-สนองกลยุทธ์ สพม.ลพบุรี    กลยุทธ์ที่   ๕ 
-สนองกลยุทธ์ โรงเรียน  กลยุทธ์ที่  7 
-ส่งผลต่อมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่  2 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ   บริหารงานงบประมาณและงานบุคคล  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางอุบล  จินดาย้อย   
ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ๑ ตุลาคม 2564 – ๓๐กันยายน 2565 
1. หลักการและเหตุผล 

การบริหารงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ ได้ด าเนินกิจกรรมเพ่ือให้เกิดการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่ดี  โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนี้ต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาทักษะการปฏิบัติหน้าที่
ของครูให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการพัฒนางานต่อไป 
2. วัตถุประสงค์    

เพ่ือให้ครูมีการวิเคราะห์งาน และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการบริหารงานงบประมาณ  เพ่ือ
พัฒนา  ศักยภาพของผู้เรียน 

 
3. เป้าหมาย  เชิงปริมาณและคุณภาพ 

3.1 เชิงปริมาณบุคลากร  ได้รับการพัฒนาปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

3.2 เชิงคุณภาพผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน  
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมพัฒนางานบริหารงาน
งบประมาณ 
    -เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   -แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   -ด าเนินการตามแผนฯ 
   -ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

ต.ค.64 - ก.ย.65 1,700 นางอุบล  จินดาย้อย 

2 กิจกรรมพัฒนางานพัสดุและ
สินทรัพย์ 
   -เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   -แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   -ด าเนินการตามแผนฯ 
   -ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

ต.ค.64 - ก.ย.65 2,600 นางสาวสุภาภรณ์ 
บุญเกิด 



 
 

3 กิจกรรมพัฒนางานการเงิน-การบัญชี 
    -เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   -แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   -ด าเนินการตามแผนฯ 
   -ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

ต.ค.64 - ก.ย.65 2,000 นางสาวอุษณี  
จันทร์พุฒ 

ดาวรุ่ง แสงหมอก 

4 กิจกรรมจัดท าแผนงาน 
   -เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   -แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   -ด าเนินการตามแผนฯ 
   -ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

ต.ค.64 - ก.ย.65 2,9๖๙ นางสาวนันทวรรณ 
สุขพิพัฒนะ 

๕ กิจกรรมจัดท าโครงสร้างระบบการ
บริหารและค าสั่งมอบหมายงาน 
   -เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   -แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   -ด าเนินการตามแผนฯ 
   -ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

ต.ค.64 - ก.ย.65 - นางอุบล จินดาย้อย 

๖ กิจกรรมพัฒนางานควบคุมภายใน 
   -เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   -แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   -ด าเนินการตามแผนฯ 
   -ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

ต.ค.64 - ก.ย.65 - นางสาวอุษณี  
จันทร์พุฒ 

๗ กิจกรรมสาธารณูปโภค 
   -เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   -แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   -ด าเนินการตามแผนฯ 
   -ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

ต.ค.64 - ก.ย.65 120,000 นางสาวอุษณี  
จันทร์พุฒ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๖,๒๖๙ บาท 
 

5. งบประมาณที่ใช้ 
     จากงบรายหัวปกติ  เป็นเงิน ๑๓๖,๒๖๙ บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ)   แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาชั้น
พ้ืนฐาน  กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  งบเงินอุดหนุน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายการวัสดุ-อุปกรณ์ในการด าเนินงาน/โครงการ (ทุกกิจกรรมในโครงการที่มีการใช้เงิน) 
       ๑. กิจกรรมพัฒนางานบริหารงานงบประมาณ 

ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 กระดาษพิมพ์-เขียน idea 

max a4/70g 
- - 650 650 

2 ลวดเสียบกระดาษ no.1 - - 40 40 
3 คลิปด าหนีบกระดาษ no.109 - - 110 110 
4 กระดาษการ์ดสี 110 g a4 - - 280 280 
5 สติกเกอร์ใส pvc a4 - - 120 120 
6 ไส้แฟูมเอกสาร a4 - - 200 200 
7 ไวนิล - - 300 300 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - - - 1,700 
 

       ๒. กิจกรรมงานพัสดุและสินทรัพย์ 

ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 กระดาษพิมพ์-เขียน idea 

max a4/70g 
- - 1,300 1,300 

2 แฟูม ตราช้าง a4 2 ห่วง - - 450 450 
3 ลวดเย็บกระดาษ - - 150 150 
4 หมึกปริ้นเตอร์ - - 700 700 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - - 2,600 2,600 
 
    ๓. กิจกรรมพัฒนางานการเงิน – การบัญชี 

ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 กระดาษพิมพ์-เขียน idea 

max a4/70g 
- - 1,150 1,150 

2 กระดาษการ์ดสี 110 g a4 - - 360 360 
3 แฟูม ตราช้าง a4 2 ห่วง - - 450 450 
3 ลวดเย็บกระดาษ - - 40 40 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - - 2,000 2,000 
 

       
 
 
 



 
 

 ๔. กิจกรรมจัดท าแผนงาน 

ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 กระดาษพิมพ์-เขียน idea 

max A4/70g 
- - 1,300 1,300 

2 ค่าหมึกปริ้นเตอร์ - 676 - 676 
3 แฟูม ตราช้าง A4 2 ห่วง - 4๒๓ - 4๒๓ 
4 ค่าอาหารว่าง (15คนx20บาท) - 300 - 300 
5 ค่าเข้าเล่มเอกสาร - 270 - 270 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - 1,6๖๙ 1,300 2,9๖๙ 
 
 

    ๕. กิจกรรมจัดท าโครงสร้างระบบการบริหารและค าสั่งมอบหมายงาน 

ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค รวม 
      

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    - 
 
 

     ๖. กิจกรรมสาธารณูปโภค 

ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค รวม 
1 ค่าไฟฟูา - - 110,000 110,000 
2 ค่าโทรศัพท์และเช่าอินเทอร์เน็ต - - 10,000 10,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - - 120,000 120,000 
 

๖. การประเมินผล 
  

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 

เป้าหมายตัวชี้วัด 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
1.  ครูสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุ
เปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
2.  เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากข้ึน 

 
ร้อยละ  90 

 
ร้อยละ  90 

 

 
สอบถาม 
 
สอบถาม 

 
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

 
 
 
 
 



 
 

๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   
ครูมีการวิเคราะห์งาน และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการบริหารงานงบประมาณ  เพ่ือพัฒนา  

ศักยภาพของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
 

        ผู้เสนอโครงการ       ผู้อนุมัติโครงการ 
 
   
     (นางอุบล  จินดาย้อย)                     (นางพรทิพย์  ทานะมัย)            
   ครู โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 

 
 
        

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการที่ 19 พัฒนางานบุคคล 
สนองนโยบาย 

-สนองกลยุทธ์ สพฐ. กลยุทธ์ที ่  ๓ 
-สนองกลยุทธ์ สพม.ลพบุรี    กลยุทธ์ที่   ๔ 
-สนองกลยุทธ์ โรงเรียน  กลยุทธ์ที่  6 
-ส่งผลต่อมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่  2 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ   บริหารงานงบประมาณและงานบุคคล  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางอุบล  จินดาย้อย  
ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ๑ ตุลาคม 2564 – ๓๐กันยายน 2565 
 
1. หลักการและเหตุผล 

การบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ด าเนินกิจกรรมเพ่ือให้เกิดการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลที่ดี  โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนี้ต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาทักษะการปฏิบัติหน้าที่ของครูให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการพัฒนางานต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์    

เพ่ือให้ครูมีการวิเคราะห์งาน และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการบริหารงานบุคคล เพ่ือพัฒนา  
ศักยภาพของผู้เรียน 
 
3. เป้าหมาย  เชิงปริมาณและคุณภาพ 

3.1 เชิงปริมาณบุคลากร ได้รับการพัฒนาปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

3.2 เชิงคุณภาพผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน  
ล าดับ  กิจกรรม  ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุส านักงานบริหารบุคคล 
    -เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   -แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   -ด าเนินการตามแผนฯ 
   -ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

ต.ค.64 - ก.ย.65 3,500 นางอุบล จินดาย้อย 

2 กิจกรรมอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
และครูให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
   -เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   -แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   -ด าเนินการตามแผนฯ 
   -ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

ต.ค.64 - ก.ย.65 3,500 นางอุบล  จินดาย้อย 

3 กิจกรรมประเมินสมรรถนะครู 
   -เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   -แต่งตัง้คณะกรรมการฯ 
   -ด าเนินการตามแผนฯ 
   -ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

ต.ค.64 - ก.ย.65 - นางอุบล  จินดาย้อย 

4 กิจกรรมศึกษาดูงาน 
   -เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   -แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   -ด าเนินการตามแผนฯ 
   -ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

ต.ค.64 - ก.ย.65 - นางอุบล  จินดาย้อย 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,000  บาท 
 
๕.งบประมาณที่ใช้ 

      จากงบรายหัวปกติ  เป็นเงิน 7,000 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ)   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาชั้นพื้นฐาน  กจิกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  งบเงินอุดหนุน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายการวัสดุ-อุปกรณ์ในการด าเนินงาน/โครงการ 
 

1. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุส านักงานบุคคล 
 

ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 กระดาษพิมพ์-เขียน 

idea max a4/70g 
- - 1,100 1,100 

2 กาวลาเท็กซ์ 4 ออนซ์ - - 40 40 
3 โพสต์อิท 5 สี - - 65 65 
4 แฟูม a4  - - 230 230 
5 กระดาษอิงค์เจ็ท - - 140 140 
6 เทปโฟมกาว 2 หน้า - - 210 210 
7 กระดาษการ์ดหอม - - 90 90 
8 กระดาษโปสเตอร์ 2 

หน้า 
- - 400 400 

9 หมึกด า ปริ้นเตอร์  - - 780 780 
10 กระดาษการ์ดสี - - 300 300 
11 เทปเยื่อกาว 2 หน้า - - 100 100 
12 ลวดเสียบกระดาษ - - 45 45 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - - 3,500 3,500 
 

 

 

2. กิจกรรมอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 ค่าอาหารจัดอบรม 

(150x16x1วัน) 
- 2,400 - 2,400 

2 ค่าวัสดุในการอบรม - - 1,100 1,100 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - 2,400 1,100 3,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๖. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
1.  ครูสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุ
เปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
2.  เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากข้ึน 

 
ร้อยละ  90 

 
ร้อยละ  90 

 
 

 
สอบถาม 
 
สอบถาม 

 
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

 
๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   

เพ่ือให้ครูมีการวิเคราะห์งาน และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการบริหารงานบุคคล เพ่ือพัฒนา  
ศักยภาพของผู้เรียนและพัฒนาปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
 

      
   ผู้เสนอโครงการ                ผู้อนุมัติโครงการ 
 

 
(นางอุบล  จินดาย้อย)                       (นางพรทิพย์  ทานะมัย)  
ครู โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา                                     ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการที่ ๒0 ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
สนองนโยบาย 

-สนองกลยุทธ์ สพฐ. กลยุทธ์ที ่  ๖  
-สนองกลยุทธ์ สพม.ลพบุรี    กลยุทธ์ที่   ๕ 
-สนองกลยุทธ์ โรงเรียน  กลยุทธ์ที่  ๒ 
-ส่งผลต่อมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่  ๒ 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ   บริหารงานงบประมาณและงานบุคคล  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวนันทวรรณ  สุขพิพัฒนะ   
ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ๑ ตุลาคม 256๔ – ๓๐กันยายน 256๕ 
1. หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการระดมทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษาดัง
จะเห็นได้จาก พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2545 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2553 โดยหมวด 8 มาตรา 58 ได้ระบุ “ให้มีการระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนด้านงบประมาณการเงินและทรัพย์สินทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรชุมชนเอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืน และ
ต่างประเทศมาใช้ในการจัดการศึกษา…” 

ในการด าเนินการตามนโยบายดังกล่าวสถานศึกษาจ าเป็นต้องมีแนวทางในการพัฒนาและประสาน 
ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพ่ือระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนมาใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา 
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนจึงจัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือระดม 
ทรัพยากรจากผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้มีจิตศรัทธา องค์กรและหน่วยงานต่างๆมาใช้เพ่ือประโยชน์ 
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
2. วัตถุประสงค์    

1.1  เพ่ือระดมทรัพยากรจากคณะครู  ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า หน่วยงานองค์กรภาครัฐ และเอกชน 
จัดหาทุน เพ่ือพัฒนาโรงเรียนบ้านข่อยวิทยาในรูปแบบผ้าปุาเพ่ือการศึกษาและทุนการศึกษา 

1.2  เพ่ือให้นักเรียน คณะครู และประชาชนทั่วไปได้ใช้สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

1.3  เพ่ือจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 

3. เป้าหมาย  เชิงปริมาณและคุณภาพ 
3.1 เชิงปริมาณ  ได้รับการพัฒนาอาคาร สถานที่ เพื่อจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2 เชิงคุณภาพ อาคาร สถานที่ ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้การได้ 
 
 
 
 
 



 
 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน  
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
    -เสนอโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ 
   -แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   -ด าเนินการตามแผนฯ 
   -ประเมินผล/จัดท ารูปเล่ม 

ต.ค.6๔- ก.ย. 6๕ - นางสาวนันทวรรณ 
สุขพิพัฒนะ 

 
นางสุนิษา ตะระสุภณ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น -  บาท 
 

5.งบประมาณที่ใช้ 
                    - 
 
๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
1.  นักเรียน คณะครู และประชาชนทั่วไป มีอาคาร
เรียนที่ได้มาตรฐานปลอดภัย พร้อมสื่อเทคโนโลยี 
2.  เกิดการบริหารจัดการที่มีคุณภาพการศึกษา และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

 
ร้อยละ  90 

 
ร้อยละ  90 

 
 

 
สอบถาม 
 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 
 
แบบสอบถาม 

 
๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   
 การสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
 
 

       ผู้เสนอโครงการ       ผู้อนุมัติโครงการ 
 
  
(นางสาวนันทวรรณ  สุขพิพัฒนะ)                          (นางพรทิพย์  ทานะมัย)    
    ครู โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 

 
 
 
 



 
 

ส่วนท่ี 5     
              การบริหารแผน/โครงการและงบประมาณไปสู่ความส าเร็จ 
 
 

 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ.256๕ โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เพ่ือการด าเนินงานให้ประสบผลส าเร็จ สามารถที่จะผลักดัน
การท างานของกลไกที่ส าคัญให้บรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเปูาหมาย เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติและสร้างความเป็น
ปึกแผ่นให้เกิดข้ึน และผู้ที่เก่ียวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา จึงได้ก าหนด
แนวทางในการด าเนินงานสู่ความส าเร็จ และกระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

 

กระบวนการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
   ๑) การสร้างความตระหนักให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝุายทุกระดับเกิดความตระหนักและ
เห็น ความส าคัญของการจัดท าแผน โดยการะบวนการจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ และการประชุมชี้แจง 

๒) การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.256๕ โดยผู้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในระดับสถานศึกษา และคณะกรรมการ

สถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 
๓) การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2๕6๕ โดยกระบวนการมีส่วน

ร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อให้ทุกภาคส่วนเกิด
ความตระหนักและการมีส่วนร่วม 

๔) การสร้างความเข้าใจ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผน ฯ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และ
ให้ความร่วมมือสนับสนุนจากทุกภาคส่วน  

๕) การนิเทศ ติดตาม ก ากับ การด าเนินการตามแผน โดยตั้งคณะนิเทศ ติดตาม ก ากับการ
ด าเนินการ เพื่อติดตามความก้าวหน้า และให้ค าแนะน าการด าเนินการ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางใน
การพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขปัญหาในการด าเนินการ 

๖) การก าหนดมาตรการในการายงานผลการด าเนินการ เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนมีความสด
คล้องกับนโยบายทิศทางตลอดจนสถานการณ์ บริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ตลอดจนทราบ
ความก้าวหน้าในการด าเนินการ จึงก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ทุกครั้งที่
แล้วเสร็จ 

๗) การจ าท าเอกสารรายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.256๕ เพ่ือสรุปผลการด าเนินการทั้งหมดทั้งท่ีเป็นจุดเด่น จุดด้อย ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนในปีต่อไป 

 
\ 
 
 
 



 
 

ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 
 ทั้งนี้ การบริหารงบประมาณ ให้ค านึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน
สูงสุดสอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้น และการบูรณาการการด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการโดยการด าเนินงานต้องถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และระเบียบวิธีการบริหาร
งบประมาณ การเงนิ การคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลา แนวปฏิบัติ 
กันยายน 256๔ 1.แจ้งนโยบาย ทิศทาง การด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ 

2.แจ้งแนวทางการด าเนินการตามกรอบวงเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ 
ตุลาคม – 
พฤศจิกายน 256๔ 

1.แจ้งร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ 
2.ด าเนินการจัดท าร่างกิจกรรม/โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3.ประชุมพิจารณากิจกรรม/โครงการ 
4.น าเข้าที่ประชุมสถานศึกษา/คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขอความเห็นชอบ 

15 มกราคม 256๕ สรุปผลการด าเนินงาน ตามโครงการในแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 256๕ 
ไตรมาสที่ 1 

10 เมษายน 256๕ สรุปผลการด าเนินงาน ตามโครงการในแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 256๕ 
ไตรมาสที่ 2 

15 กรกฎาคม 256๕ สรุปผลการด าเนินงาน ตามโครงการในแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 256๕ 
ไตรมาสที่ 3 

15 ตุลาคม 256๕ สรุปผลการด าเนินงาน ตามโครงการในแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 256๕ 



 
 

ส่วนท่ี 6 
ความเห็นชอบแผนปฏิบตัิการประจ าป ีพ.ศ.256๕ 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
............................................................  

การให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
ของโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 

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

 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา ครั้งที่  1 / 256๕   
เมื่อวันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 256๕ ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 256๕    
ของโรงเรียนบ้านข่อยวิทยาแล้วเห็นชอบในการบริหารงบประมาณ และให้ด าเนินการได้  

 
 
 
 
 
                                                      (นายวิสิฏฐ ์สงวนวงษ)์  
                                          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
                                                      โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 
ที่        / ๒๕๖๔ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 

เนื่องด้วยโรงเรียนบ้านข่อยวิทยามีความมุ่งหมายในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม มีวัฒนธรรมและความพอเพียงในการด ารงชีวิต 
มีจิตอาสาในการบริการและช่วยเหลือสังคม และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ดังนั้นเพ่ือให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกล่าว
โรงเรียนจึงได้ก าหนดจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา และลงความเห็นชอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประกอบด้วย 

๑.๑ นายวิสิษฐ ์ สงวนวงษ์        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๑.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกท่าน  กรรมการ 
๑.๓ นางอุบล จินดาย้อย   กรรมการและเลขานุการ 
 

๒. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่ วางแผน ก าหนดรูปแบบการด าเนินงาน แนะน าและให้
ค าปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนโดยให้งานด าเนินไปตาม
วัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 
 ๒.๑ นางอุบล จินดาย้อย รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 
     หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล       ประธานกรรมการ 
 ๒.๒ นางสาวปาริฉัตร  แสนกาวิน   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ              กรรมการ            

๒.๓ นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกิด       หัวหน้ากลุ่มบรหิารงานกิจการนักเรียน            กรรมการ                  
๒.๔ นางสาวกรองทอง เลิศวิไลอนนัต์กุล   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป  กรรมการ                                                     
๒.๖ นางสาวนันทวรรณ สุขพิพัฒนะ  หัวหน้างานแผนงาน   กรรมการและเลขานุการ 

        
 ๓. คณะกรรมการด าเนินการ มีหน้าที่                 

๑. ศึกษาทบทวน วิสัยทัศน์ (Vision)  พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ ของโรงเรียนจาก
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๗ ตามกลยุทธ์ด้านการมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

๒. สรุปประเมินผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  น าข้อมูล
ผลการประเมินการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาในการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของกลุ่มงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม 



 
 

๓. จัดท าแผนงาน/โครงการ ของกลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ/งาน ที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕ สอดคล้องนโยบาย
โรงเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๔.  พิจารณาเงินงบประมาณรายหัว (เงินอุดหนุน) ที่ได้รับและเงินอ่ืนๆ ในงาน/โครงการ
ต่าง ๆ แต่ละฝ่าย/หมวด/งาน อย่างเหมาะสม          

๕. พิจารณาเงินงบประมาณเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งบเรียนฟรี 15 ปี) ที่ได้รับในงาน/
โครงการต่าง ๆ แต่ละฝ่าย/หมวด/งาน อย่างเหมาะสม 

๖.  ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ที่ได้เสนอและได้รับพิจารณาไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  โดยใช้จ่ายงบประมาณที่ได้การจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิด
ผลต่อการด าเนินงานของโรงเรียนเป็นคณะกรรมการประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน  
รายงานผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของ
โรงเรียนตามงานที่รับผิดชอบ  

  ๒.๑ นางอุบล จินดาย้อย รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 
         ประธานกรรมการ            

๒.๒ นางสุนิษา  ตะระสุภณ          ครูโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา   กรรมการ                  
๒.๓ นางสาวกรองทอง เลิศวิไลอนนัต์กุล         ครูโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา             กรรมการ  
๒.๔ นางสาวสภุาภรณ์ บุญเกิด              ครูโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา     กรรมการ                                                     
๒.๕ นางสาวปาริฉัตร  แสนกาวิน             ครูโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา           กรรมการ 
๒.๖ นางสาวกาญจน์ทิพา  ศรีสุคนธมิตร    ครูโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา           กรรมการ 
๒.๗ นางสาวอุษณี        จันทร์พุฒ    ครูโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา            กรรมการ 
๒.๘ นางสาวดาวรุ่ง    แสงหมอก  ครูโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา            กรรมการ 
๒.๙ นายคมกริช    โฉมงาม  ครูโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา            กรรมการ 
๒.๑๐ นางสุจิตตา  ฤกษ์วิรี  ครูโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา            กรรมการ 
๒.๑๑ นางสาวทิพวรรณ อินทะริด  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา           กรรมการ 
๒.๑๒ นางสาวนันทวรรณ  สขุพิพัฒนะ ครูโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา กรรมการและเลขานุการ  
     

            ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ให้เกิด
ประโยชน์ต่อทางราชการ  
 
  

                     สั่ง   ณ   วนัที่   ๒๖   พฤศจิกายน   พ.ศ.   ๒๕๖๔ 
 
 
 
 

  นางอุบล จินดาย้อย 
    รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 
 
 


