
 
ข้อมูลพื้นฐาน 

*********************** 
 
1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อ สถานศึกษา    โรงเรียนบ้านปากหมาก   ตั้งอยู่เลขที่  198    หมู่ที่  7   หมู่บ้านปากหมาก 
ถนน   -       ต าบลศรีสองรัก          อ าเภอเมืองเลย      จังหวัดเลย    รหัสไปรษณีย์ 42100   
โทรศัพท์        -         โทรสาร   -            e-mail   pm_school@hotmail.com              
Website     http://school.obec.go.th/pm_school/   
        1.2  สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
        1.3  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  อนุบาล 1      ถึงระดับ   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6      
        1.4  เขตพ้ืนที่บริการการศึกษา  
  -  หมู่ที่ 6  บ้านปากหมาก   ต าบลศรีสองรัก   อ าเภอเมืองเลย   จังหวัดเลย 
  -  หมู่ที่ 7  บ้านปากหมาก   ต าบลศรีสองรัก   อ าเภอเมืองเลย   จังหวัดเลย 
 

ประวัติโรงเรียนบ้านปากหมาก 

 โรงเรียนบ้านปากหมากได้จัดตั้งขึ้น   เมื่อวันที่  20  กันยายน 2475  โดยหลวงพิศาลสุรกิจ   
นายอ าเภอเมืองเลย  มีพระภิกษุแสง  จันทร์ปิตุ  เจ้าอาวาสวัดศรีสุมังคลารามบ้านปากหมากเป็นครูสอน         
ใช้ทะเบียนร่วมกับโรงเรียนประชาบาลต าบลนาอ้อ (โรงเรียนบ้านนาอ้อ ) 
 ทางราชการได้แต่งตั้ง  นายลี  โอฐวิจิตต์   มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนประชาบาล      ต าบลนา
อ้อ 2 ( วัดบ้านปากหมาก ) 
 พ.ศ. 2500   โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนได้เฉพาะโครงสร้าง 
 พ.ศ. 2510   ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน 
 พ.ศ. 2511   ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนจนเสร็จ 
 พ.ศ. 2526   นายจันทร์ทอง  จันทร์พาณิชย์   เกษียณอายุราชการ   ทางราชการได้แต่งตั้ง ให้ 
นายหยาด  ชัชวาลย์  มาด ารงต าแหน่งแทน 
 พ.ศ. 2526 - 2536  นายหยาด ชัชวาลย์  ได้ย้ายไปด ารงต าแหน่งครูใหญ่ 
          พ.ศ. 2536 - 2556   นายนพรัตน์  ชัชวาล ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน 
          พ.ศ. 2556 – 2559  นายถวิล  มาสาซ้าย  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
          พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน นายเหลาทอง  ศรีวิเศษ  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
           
  

โรงเรียนบ้านปากหมาก  เปิดท าการสอนตั้งแต่อนุบาล 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จ านวน  8  
ห้องเรียน  พ้ืนที่โรงเรียนมีทั้งหมด  14  ไร่  24.30  ตารางวา 
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2.  ข้อมูลด้านการบริหาร 

      2.1 ชื่อ-สกุลผู้บริหาร  นายเหลาทอง  ศรีวิเศษ    จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  วุฒิการศึกษาสูงสุด   
ศษ.บ.(ศึกษาศาสตร์บัณฑิต)   ด ารงต าแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่   วันที่  13   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2559  จนถึง
ปัจจุบัน 
            2.2  ผู้ชว่ยผู้บริหาร(ที่ได้รับแต่งตั้ง)            -           คน 

 
ปรชัญา 

สร้างสรรค์ปัญญา   พัฒนาชุมชน  ฝึกฝนคุณธรรม 
หมายถึง ส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีส่วนร่วมรับผิดชอบชุมชนของตนเอง 

 
ค าขวัญ 

เน้นคุณธรรม  ล้ าเลิศวิชาการ  สร้างงานด้านเทคโนโลยี  มีสุขภาพที่สมบูรณ์ 
 

สีประจ าโรงเรียน 
 
 
 
 
 

สี  น้ าเงิน ขาว 
 หมายถึง  ความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หล่อหลอมเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม 
ของชาติ 
 สีน้ าเงิน 
 หมายถึง  ความโดดเด่น ความตั้งใจในการปฏิบัติงาน 
 สีขาว 
 หมายถึง  ความบริสุทธิ์ จริงใจในการสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดีมีคุณธรรมและคุณภาพในสังคม 
  
วิสัยทัศน ์

โรงเรียนบ้านปากหมาก จะเป็นโรงเรียนที่ผู้เรียนให้มีคุณภาพ คุณธรรมน าเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่
มาตรฐานการศึกษา พัฒนาเทคโนโลยี ตามความต้องการของสังคมและจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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พันธกิจ 
  1. จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาให้เด็กกลุ่มอายุย่างเข้าปีท่ี 4 - 7  ในเขตบริการให้ได้รับ    
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
  2. จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส าหรับเด็กท่ีมีอายุย่างเข้าปีท่ีเจ็ดในเขตบริการของโรงเรียน ให้ได้เข้าเรียน
จนอายุย่างเข้าปีที่สิบหกและได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน 
         3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
    4. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
   5. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและ
ชุมชน 
  6. พัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 

เป้าหมายภาพรวมตามภารกิจหลัก 

  1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
      - พัฒนาความพร้อมของนักเรียนปฐมวัยให้มีความพร้อมที่จะเข้าเรียนระดับการศึกษาภาค 
บังคับได้อย่างมีคุณภาพ 
   - สนับสนุนเด็กวัยการศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนในสถานศึกษาอย่างทั่วถึง/มีคุณภาพ 
  2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับการปฏิรูปการเรียนรู้ และสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนและท้องถิ่น 
      - ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสม/สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
      - พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 
      - สร้างความเข้าใจให้ครูผู้สอนให้สามารถน าหลักสูตรสถานศึกษาไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา 
  3. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
       - นักเรียนทุกคนมีทักษะการอ่านคล่อง เขียนคล่อง มีทักษะการหาความรู้และมีนิสัยรักการอ่าน 
       - นักเรียนทุกคนมีทักษะกระบวนการคิดเลข แก้โจทย์ปัญหา 
   - นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป มีทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ 
   - นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป มีทักษะใช้คอมพิวเตอร์ระดับพ้ืนฐาน 
   - นักเรียนทุกคนมีความตระหนักในการท าความดี ละเว้นความชั่ว รู้จักท าประโยชน์ต่อสังคม 
   - นักเรียนทุกคนมีสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่ดี 
  4. พัฒนาสถานศึกษาให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
   - ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
   - พัฒนารูปแบบและส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 
   - พัฒนาครูให้มีความสามารถจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   - พัฒนาครูทุกคนให้สามารถใช้ครูคอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอนได้ 
  5. พัฒนาสถานศึกษาให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
   - ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียน อาคารประกอบ ให้มีความพร้อม 
   - ปรับปรุงพัฒนาบริเวณสถานที่ของโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม และจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อให้
นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าได้อย่างเต็มท่ี 
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           6. การด าเนินการจัดการศึกษาแบบร่วมพัฒนาผู้เรียน  ตามนโยบายแนวคิด 555 แห่งการพัฒนา
คุณภาพ  คือ 
             1) เป้าหมาย 5  แห่งการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
             2) เป็นเลิศ 5 
             3) วัฒนธรรมองค์กร 5 
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              ได้ปฏิบัติกิจกรรมตามนโยบาย  ดังผลการประเมินกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

ที ่ รายการกิจกรรมท่ีปฏิบัติ 
ผลการปฏิบัติ หมาย 

เหตุ คะแนน คะแนน 
1 เป้าหมาย 5  แห่งการยกระดับคุณภาพการศึกษา 50   

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกวิชา ทุกระดับสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 20 15  

1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติสูงขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 และมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 50  

5   

1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 อ่านได้เขียนได้และคิดเป็นทุกคน 5   

1.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อ่านคล่อง เขียนคล่องทุกคน และคิดได้
อย่างมีวิจารณญาณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

5   

1.5 นักเรียนทุกระดับชั้นการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึง
ประสงค์ตามแนวคิดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร 5 ประการ 

15   

2 เป็นเลิศ 5 75   

2.1 เป็นเลิศ 1 ครูสร้างสรรค์นวัตกรรมการสอน 15   

1) การสร้างสรรค์นวัตกรรมการสอน 10   

2) การจัดการเรียนการสอน 5   

2.2 เป็นเลิศ 2 ผู้บริหารโรงเรียนไม่ย่อหย่อนการบริหารฯ 25   

1) บรรยากาศและสภาพแวดล้อม 2.5   

2) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
3) ความยั่งยืนและต่อเนื่องของการบริหารจัดการ 

20 
2.5 

  

2.3 เป็นเลิศ 3 ผู้บริหารเขตพากเพียรติดตาม ก ากับ 10   

1) การก ากับดูแลช่วยเหลือพัฒนาสถานศึกษา 5   

2) สถานศึกษาจัดบริการการศึกษาแก่กลุ่มเป้าหมาย 5   

2.4 เป็นเลิศ 4 คณะกรรมการทุกระดับร่วมรับผิดชอบผลผลิต 10   

1) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2.5   

2) คณะกรรมการ กพท. 2.5   

3) คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. 2.5   

4) คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 2.5   

2.5 เป็นเลิศ 5 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นเลิศ 15   

1)  คุณธรรม จริยธรรม 5   

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 10   

3 วัฒนธรรมองค์กร 5 25   

1) ถือศีล 5  5   

2) วาจาไพเราะ 5   

3) เสนาะหูเมื่อทักทาย 5   

4) ยิ้มง่าย ไหว้สวย 5   

5) ร่ ารวยความดี 5   

 รวมทั้งสิ้น 50   

 ร้อยละ    
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แผนงานวิชาการ แผนงานงบประมาณ แผนงานบุคลากร แผนงานบริหารทั่วไป 

1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
3. การวัดผลประเมินผล 
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 
5. การพัฒนาส่ือนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 
6. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
7. การนิเทศการศึกษา 
8.การแนะแนว 
9. การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน 
10. การส่งเสริมความรู้วิชาการแก่
ชุมชน 
11. การประสานความร่วมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับหน่วยงาน
การศึกษาอื่น 
12. การส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
หน่วยงานสถาบันจัดการศึกษา 

1. งานจัดท าและเสนอขอ
งบประมาณ 
2. งานจัดสรรงบประมาณ 
3. งานตรวจสอบติดตามและ
ประเมินผลและรายงานผลการ
ใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
4. งานระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา 
5. งานบริหารการเงิน 
6. งานบริหารการบัญชี 
7. งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 

1. งานวางแผนอัตราก าลังและ
ก าหนดต าแหน่ง/งานสรรหา
และบรรจุแต่งตั้ง 
2. งานเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ 
3. งานวินัยและการรักษาวินัย 
4. การออกจากราชการ 

1. งานธุรการ 
2. งานเลขานุการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
3. งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
4. การประสานและพัฒนาเครือข่าย 
5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนา
องค์กร 
6. การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ 
7. การดูแลอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อม 
8. การจัดส ามะโนผู้เรียน 
9. การรับนักเรียน 
10. การส่งเสริมและประสานงานการศึกษา
ในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
11. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
12. การส่งเสริมกิจการนักเรียน 
13. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
14. การส่งเสริมสนับสนุนและประสาน
การศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร
หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นท่ีจัด
การศึกษา 
15. งานประสานราชการกับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและหน่วยงานอื่น 
16. การจัดระบบการควบคุมภายใน
หน่วยงาน 
17. งานบริการสาธารณะ 
18. งานท่ีไม่ได้ระบุไว้ในงานอื่นๆ 

 
 
 
 
 
4. ข้อมูลนักเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ สภานักเรียน 

สมาคมศิษย์เก่า 

คณะครู/บุคลากรทางการศึกษา 
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 โรงเรียนบ้านปากหมาก มีข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนนักเรียน ณ วันที่  10   มิถุนายน   2562  ดังนี้ 
 4.1 จ านวนนักเรียนในโรงเรียน  ทั้งหมด  ......  คน 
 4.2 จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
อนุบาลปีที่ 1    
อนุบาลปีที่ 2 1 3 4 

รวม 1 3 4 
ประถมศึกษาปีที่ 1 3 2 5 
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 - 1 
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 1 4 
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 1 2 
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 - - 
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 2 6 

รวม 12 6 18 
รวมทั้งหมด    

  
4.3 มีนักเรียนที่ตกซ้ าชั้น      0 คน 

 4.4 มีนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม    2 คน 
 4.5 มีนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ    - คน 
 4.6 มีนักเรียนปัญญาเลิศ      - คน 
 4.7 มีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ   - คน 
  1) ยากจน       คน 
  2) ภาวะเสี่ยง      - คน 
 4.8 จ านวนนักเรียนต่อห้อง(เฉลี่ย)ทั้งโรงเรียน   2:1 คน 
  1) จ านวนนักเรียนระดับปฐมวัยต่อห้อง(เฉลี่ย)   4:1 คน 
  2) จ านวนนักเรียนระดับประถมศึกษาต่อห้อง(เฉลี่ย)   3:1 คน 
  3) จ านวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาต่อห้อง(เฉลี่ย)     - คน 
 4.9 สัดส่วนครู : นักเรียน      1 : 7.75 คน 
 4.10 จ านวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน    - คน 
  
 
 
 
 
 
 
 
5. ข้อมูลบุคลากร 
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ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 

อายุ 
เฉลี่ย 

ประสบการณ์ 
สอน 
เฉลี่ย ชาย หญิง 

ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี 
สูงกว่า 
ป.ตรี 

ผู้อ านวยการ 1 - - 1 - 55 31 
รองผู้อ านวยการ - - - - - - - 
ครูประจ าการ - 2 - 1 1  9 
ครูอัตราจ้าง - - - - - - - 
นักการ/ภารโรง - 1 1 - - 46 - 
อ่ืนๆ (ธุรการ) - 1 - 1 - 34 - 
รวม 1 4 1 3 1   
 5 1 3 1   
 

มีครูที่สอนวิชาตรงตามวิชาเอก/โท         2     คน   
มีครูไม่สอนตรงตามวิชาเอก/โท             -     คน   
มีครูที่สอนวิชาตามความถนัด               -      คน   
 

6.  สภาพชุมชนโดยรวม 

 6.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม มีประชากรประมาณ 800  คน  มี
สถานที่ส าคัญใกล้เคียงโรงเรียนได้แก่สถานีอนามัย, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาชีพส่วนใหญ่ส่วนของชุมชนคือ 
เกษตรกรรม (ท าไร่ ท านา ท าสวนยางพารา)เนื่องจากภูมิประเทศอ านวย  และอาชีพบางส่วนคือรับจ้าง 
เนื่องจากบางครอบครัวไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง  ประชาชนทุกคนนับถือศาสนาพุทธ  ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น คือ บุญประจ าปีของไทยพวน(ชุมชนเดิมของชาวบ้านปากหมาก) ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีฮีต 
12  ของพุทธศาสนิกชน เป็นต้น 
 6.2 ผู้ปกครองส่วนจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา – ปริญญาตรี  ประกอบอาชีพดังต่อไปนี้ 
  1) รับราชการ  ร้อยละ   - 
  2) ค้าขาย  ร้อยละ   - 
  3) เกษตรกรรม  ร้อยละ 80 
  4) รับจ้าง  ร้อยละ 20 
  5) อื่นๆ   ร้อยละ - 
 6.3 นับถือศาสนา 
  1) พุทธ   ร้อยละ 100 
 6.4 ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ย/ครอบครัว/ปี   7,0000-10,000 บาท  จ านวนคนเฉลี่ย/
ครอบครัว  4  คน 
 
 
 
 
 

 6.5 โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
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  ( / ) โอกาสใกล้แหล่งเรียนรู้ 
  (   ) ข้อจ ากัดใกล้แหล่งอบายมุข 
  (   ) รายจ่ายมากกว่ารายรับ 
  ( / ) งบวิชาการมากกว่า 25 %  

 6.6  โอกาสของสถานศึกษากับความร่วมมือในด้านต่างๆ ของชุมชน 
  1) ด้านบุคลากร  โรงเรียนให้ความร่วมมือให้ความอนุเคราะห์บุคลากร  ช่วยชุมชนในกิจกรรม
ต่างๆ  เช่น  ด้านเป็นพิธีกรฌาปนกิจศพ  งานมงคลสมรส  งานประเพณี  งานท าบุญ  และเป็นกรรมการตัดสิน
กิจกรรมแข่งขันต่างๆ 

2) ด้านอาคารสถานที่  ให้การบริการแก่ชุมชนด้านสนามกีฬา  อุปกรณ์กีฬาต่างๆ เป็น 
สถานที่ออกก าลังกาย  สถานที่จัดพิธีงานมงคลสมรส  สถานที่หน่วยเลือกตั้ง  สถานที่อ าเภอและจังหวัดเคลื่อนที่  
สถานที่จัดกิจกรรมส าคัญของทางราชการและเอกชนจัดขึ้น 
                     3) โรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไปจัดผ้าป่า
เก้าอ้ี เพ่ือใช้สาธารณประโยชน์ในโรงเรียนและชุมชน 
  4) โรงเรียนร่วมกิจกรรมกับชุมชน  และวัดประจ าหมู่บ้านจัดบุญประเพณี  ทอดผ้าป่า  บุญ
กฐิน  ทุกๆปี 
                     5) ด้านส่งเสริมสุขภาพ  ได้ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  อสม. และ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลายป้องกันไข้เลือดออก  การออกก าลังกายเต้นแอโรบิค เป็นต้น 

 6.7 ข้อจ ากัดของสถานศึกษากับความร่วมมือของชุมชน 
  1) สภาพความเป็นอยู่ของผู้ปกครองและชุมชนมีฐานะยากจน  สภาพเศรษฐกิจและการเงิน
ค่อนข้างมีปัญหา  เรื่องจากผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  และรับจ้าง  จึงไม่ได้รับความร่วมมือในเรื่อง
เงินเท่าที่ควร 
  2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานบางคนมีฐานะยากจน  และขาดความตระหนักใน
ความส าคัญของการจัดการศึกษา 
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7. โครงสร้างหลักสูตร 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน(ชั่วโมง/ปี) 

ระดับประถมศึกษา 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
     ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
     คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
      
วทิยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(120) 
๘๐ 
40 

๘๐ ๘๐ 
(120) 
๘๐ 
40 

๘๐ ๘๐ 

    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 8๐ ๘๐ ๘๐ 
    ภาษาต่างประเทศ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘8๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘8๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
 รายวิชาเพิ่มเติม  
    หน้าที่พลเมือง ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
ภาษาอังกฤษ - 40 40 - 40 40 
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) ๔๐ 80 80 ๔๐ 80 80 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
กิจกรรมนักเรียน       
  - กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 
  -  ชุมนุม 

๓๐ 
๔๐ 

๓๐ 
๔๐ 

๓๐ 
๔๐ 

๓๐ 
๔๐ 

๓๐ 
๔๐ 

๓๐ 
๔๐ 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
   *กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๑,๐4๐ ชั่วโมง/ปี 
   
หมายเหตุ   * กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมรู้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ก าหนดให้เป็นสาระภาษาอังกฤษเน้นการ
สื่อสาร (ตามประกาศกระทรวงศึกษา ลงวันที่ ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙) 
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8. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่  
 8.1 อาคารเรียนและอาคารประกอบ   4  หลัง  ได้แก่ 
  1) อาคารเรียน   จ านวน    2     หลัง    10   ห้องเรียน 
  2) โรงฝึกงาน    จ านวน    1     หลัง 
  3) ห้องส้วม       จ านวน    1     หลัง      5   ที่นั่ง 
  4) บ้านพักครู     จ านวน    1     หลัง 
 8.2 จ านวนห้องเรียนทั้งหมด  8  ห้องเรียน  แบ่งเป็น 
  1) ปฐมวัย      คน : ห้อง  (8 : 1) 
  2) ประถมศึกษา ป.1-6    คน : ห้อง  (5 : 1) 
 8.3 จ านวนห้องประกอบ 
  1) ห้องวิทยาศาสตร์    1   ห้อง   เฉลี่ยคิดเป็น   54   ตารางเมตร 
  2) ห้องคอมพิวเตอร์   1   ห้อง  เฉลี่ยคิดเป็น   54   ตารางเมตร 
  3) ห้องประชุม    1   ห้อง  เฉลี่ยคิดเป็น   54   ตารางเมตร 
  4) ห้องสมุด     1   ห้อง   เฉลี่ยคิดเป็น   54   ตารางเมตร 
 8.4 เนื้อท่ี  14  ไร่  24.30  ตารางวา 
 8.5 จ านวนสนามกีฬา  3  สนาม  ประมาณ  8  ไร่   ได้แก่ สนามฟุตบอล  สนามเซปัคตะกร้อ และ
สนามวอลเลย์บอล    

9. ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร 
 9.1 งบประมาณ ข้อมูลรับ-จ่ายเม่ือสิ้นปีงบประมาณ 2562 

รายได้ บาท รายจ่าย บาท 
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษา 55,200 เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษา 55,200 
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 10,000 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 10,000 
ค่าอาหารกลางวัน 60,000 ค่าอาหารกลางวัน 60,000 

รวม 125,200 รวม 125,200 
 9.2 ข้อมูลทรัพยากรที่จ าเป็น 
  1) คอมพิวเตอร์ จ านวนทั้งหมด  3  เครื่อง 
   - ใช้เพื่อการเรียนการสอนและสืบค้นอินเทอร์เน็ต   1    เครื่อง 
   - ใช้ในการบริหารงาน    2    เครื่อง 
  2) โทรทัศน์  จ านวน  11   เครื่อง   
                   3) เครื่องถ่ายเอกสาร/ปริ้นเตอร์  จ านวน  2  เครื่อง 
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10. แหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้ 
 
แหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรยีน 

ชื่อแหล่งการเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

จ านวนครั้ง/ปี 
แหล่งการเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ชื่อแหล่งการเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

จ านวนครั้ง/ปี 

ห้องเรียน 205 บ่อเลี้ยงปลากระชัง 2 
ห้องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 100 โรงพยาบาลเพื่อสุขภาพบ้านปากหมาก 2 
ห้องสมุด 205 วัดศรีสุมังคลาราม บ้านปากหมาก 8 
ห้องข้อมูลสารสนเทศ 50 วัดถ้ าภูสะนาว บ้านปากหมาก 8 
ห้องครัว 205 อบต.ศรีสองรัก 2 
บริเวณท่ัวไปภายในโรงเรียนและ
ชุมชน (แม่น้ าเลย ป่า ภูเขา)  

100 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์เลย 

2 

สถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัด
เลย และจังหวัดใกล้เคียง 

1 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 1 ภูพุทโธ 1 
โรงเรียนนาอ้อวิทยา 1 วัดถ้ าผาปู่ 1 
หมู่บ้านวัฒนธรรมบ้านนาอ้อ 1 ค่ายทหารศรีสองรัก 2 
โบราณสถานและสถานที่ส าคัญ
ภายในจังหวัดเลย 

1   

 
11. ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู/นักเรียน 

 1. นางระวิ   อินทะยศ  ให้ความรู้เรื่อง  งานใบตอง,ท่องสรภัญญะ   จ านวน   2  ครั้ง/ปี 
 2. นายพีระ  ไมตรีสวัสดิ์  ให้ความรู้เรื่อง  งานตัดผม   จ านวน   1  ครั้ง/ป ี
 3. นายสมหมาย  อินเทพมงคล ให้ความรู้เรื่อง งานช่างปูน          จ านวน   1    ครั้ง/ปี 
 4. นางสาวกนกวรรณ  จันทร์พาณิชย์ ให้ความรู้เรื่อง การฟ้อนร า        จ านวน   1   ครัง้/ปี 
           5. ร้อยตรีเดชชัย เอี่ยมศิริ           ให้ความรู้เรื่อง การแสดงประวัติธงชาติไทยและร าสี่ภาค 
                                                    จ านวน  5 ครั้ง/ปี 
 6. นายประชัน  จันปิตุ  ให้ความรู้เรื่อง  การเลี้ยงปลากระชัง    จ านวน   1  ครั้ง/ปี 
 7. นายพิทักษ์  พุทธมาตย์  ให้ความรู้เรื่อง การท าปุ๋ยอินทรีย์ การขยายพันธุ์พืช และ 
                                                    เกษตรพอเพียง     จ านวน   1   ครั้ง/ปี 
 8. นางพิสมัย  รามสิริ  ให้ความรู้เรื่อง การป้องกันโรคติดต่อ  การรักษาสุขภาพ 

                         ให้ความรู้เรื่อง การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
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12. ผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 

     งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสบความส าเร็จระดับการศึกษาขั้นปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม หลักฐานยืนยันความส าเร็จ 

1. โครงการห้องสมุดมีชีวิตเพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน แบบสรุปประเมินผลโครงการ, 
ภาพถ่าย , เกียรติบัตร 

2. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา แบบสรุปประเมินผลโครงการ 
3. โครงการนิเทศภายใน แบบสรุปประเมินผลโครงการ 
4. โครงการพัฒนาจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพการศึกษาของประชาคม
อาเซียน 

แบบสรุปประเมินผลโครงการ,ภาพถ่าย 

5. โครงการพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ 
การเรียนการสอน 

แบบสรุปประเมินผลโครงการ,ภาพถ่าย 

6. โครงการส่งเสริมสุขภาพ( กีฬา อาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) เต้น
แอโรบิค) 

แบบสรุปประเมินผลโครงการ, 
ภาพถ่าย , เกียรติบัตร 

7. โครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง(เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ , เลี้ยงกบ) แบบสรุปประเมินผลโครงการ 
8.โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ แบบสรุปประเมินผลโครงการ,ภาพถ่าย 
9.โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน 
(ธรรมะทุกวันศุกร์ และสวดมนต์สรภัญญะ) 

แบบสรุปประเมินผลโครงการ, 
ภาพถ่าย, เกียรติบัตร 

10. โครงการสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทยเพ่ือความเป็นไทยและ
ความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย 

แบบสรุปประเมินผลโครงการ,ภาพถ่าย 

โครงการพัฒนาผู้เรียน ตามนโยบายแนวคิด 555 แห่งการพัฒนาคุณภาพ แบบสรุปประเมินผลโครงการ,ภาพถ่าย 
11. โครงการติดตามติดตามส่งเสริมการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

แบบสรุปประเมินผลโครงการ,ภาพถ่าย 

12. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร แบบสรุปประเมินผลโครงการ, 
ภาพถ่าย, เกียรติบัตร 

13. โครงการวันส าคัญ แบบสรุปประเมินผลโครงการ,ภาพถ่าย 
14. โครงการชุมชนสัมพันธ์ แบบสรุปประเมินผลโครงการ,ภาพถ่าย 
15. โครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อม  แนวนโยบาย
โรงเรียน BBL 

แบบสรุปประเมินผลโครงการ,ภาพถ่าย 
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วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายภาพรวมตามภารกิจหลัก 

 1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
   - พัฒนาความพร้อมของนักเรียนปฐมวัยให้มีความพร้อมที่จะเข้าเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ 

ได้อย่างมีคุณภาพ    
     - สนับสนุนเด็กวัยการศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนในสถานศึกษาอย่างทั่วถึง/มีคุณภาพ 
 2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับการปฏิรูปการเรียนรู้ และสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียนและท้องถิ่น 
     - ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสม/สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     - พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 
     - สร้างความเข้าใจให้ครูผู้สอนให้สามารถน าหลักสูตรสถานศึกษาไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา 
 3. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     - นักเรียนทุกคนมีทักษะการอ่านคล่อง เขียนคล่อง มีทักษะการหาความรู้และมีนิสัยรักการอ่าน 
     - นักเรียนทุกคนมีทักษะกระบวนการคิดเลข แก้โจทย์ปัญหา 
     - นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป มีทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ 
     - นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป มีทักษะใช้คอมพิวเตอร์ระดับพ้ืนฐาน 
     - นักเรียนทุกคนมีความตระหนักในการท าความดี ละเว้นความชั่ว รู้จักท าประโยชน์ต่อสังคม 
     - นักเรียนทุกคนมีสุขภาพกายท่ีแข็งแรง สุขภาพจิตที่ดี 
 4. พัฒนาสถานศึกษาให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
     - ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
     - พัฒนารูปแบบและส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 
     - พัฒนาครูให้มีความสามารถจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     - พัฒนาครูทุกคนให้สามารถใช้ครูคอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอนได้ 
 5. พัฒนาสถานศึกษาให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
     - ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียน อาคารประกอบ ให้มีความพร้อม 
     - ปรับปรุงพัฒนาบริเวณสถานที่ของโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม และจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อให้
นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าได้อย่างเต็มท่ี 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านบ้านปากหมาก   
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕62 
มีจ านวน ๔ มาตรฐาน คือ  
  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
  มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  ๑) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
  ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 
  ๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
   ๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
  ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
  ๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

  ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
  ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
  ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
  ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

  ๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
  ๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   2.๑ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุก
กลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
   2.๒ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   2.๓ การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
   2.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ อย่าง
มีคุณภาพ 
  ๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา                    
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
  ๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
  ๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
  ๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

  การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
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หลักสูตรการศึกษาปฐมวยั 
ส าหรับเด็กอายุ 4 – ๖ ป ี

 
          หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กอายุ 4 – ๖ ปี เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะของการอบรมเลี้ยง
ดูและให้การศึกษา   เด็กจะได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย   อารมณ์ จิตใจ   สังคม    และสติปัญญา ตามวัย
และความสามารถของแต่ละบุคคล 
จุดหมาย  
          หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยเต็มตามศักยภาพ  และมีความพร้อมในการ
เรียนรู้ต่อไป    จึงก าหนดจุดหมายเพื่อให้เกิดกับเด็กเม่ือจบการศึกษาระดับปฐมวัย    ดังนี้  

๑. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย   แข็งแรง  และมีสุขนิสัยที่ดี  
๒. สุขภาพจิตดี    มีสุนทรียภาพ    มีคุณธรรม จริยธรรม   และจิตใจที่ดีงาม  
๓. มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีวินัย   และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้

อย่างมีความสุข  
๔. มีทักษะการคิด   การใช้ภาษาสื่อสาร   และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 

 
มาตาฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

               หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ก าหนดมาตาฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์  จ านวน  ๑๒  มาตรฐาน
ประกอบด้วย 
           ๑.  พัฒนาการด้านร่างกาย   ประกอบด้วย  ๒  มาตรฐาน  คือ 
มาตรฐานที่  ๑  ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 
มาตรฐานที่  ๒  กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสาน    
                   สัมพันธ์กัน 
          ๒.   พัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ประกอบด้วย   ๓   มาตรฐาน  คือ 
มาตรฐานที่  ๓  มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
มาตรฐานที่  ๔  ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหว    
มาตรฐานที่  ๕  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีจิตใจที่ดีงาม 
         ๓.    พัฒนาการด้านสังคม     ประกอบด้วย   ๓   มาตรฐาน  คือ 
มาตรฐานที่  ๖  มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
มาตรฐานที่  ๗  รักธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม  และความเป็นไทย 
มาตรฐานที่  ๘  อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมใน 
                   ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
         ๔.    พัฒนาการด้านสติปัญญา     ประกอบด้วย   ๔   มาตรฐาน  คือ 
 มาตรฐานที่  ๙    ใช้ภาษาสือ่สารได้เหมาะสมกับวัย 
มาตรฐานที่  ๑๐    มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  ๑๑    มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
มาตรฐานที่  ๑๒    มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้   
                      เหมาะสมกับวัย 
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ตัวบ่งชี้  
         ตัวบ่งชี้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาเด็กท่ีมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
สภาพที่พึงประสงค์ 
 สภาพที่พึงประสงค์เป็นพฤติกรรมหรือความสามารถตามวัยที่คาดหวังให้เด็กเกิด บนพ้ืนฐานพัฒนาการ
ตามวัยหรือความสามารถตามธรรมชาติในแต่ละระดับอายุ เพ่ือน าไปใช้ในการก าหนดสาระการเรียนรู้ในการจัด
ประสบการณ์ และประเมินพัฒนาการเด็ก โดยมีราบละเอียดของมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ 
และสภาพที่พึงประสงค์  
13. ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจหรือเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

 1) เป็นสถานศึกษาที่มีสิ่งแวดล้อมท่ีสวยงาม  ร่มรื่น  เอ้ือต่อการเรียนรู้และมาใช้บริการ  ในตอนเย็น
เยาวชนจะมาออกก าลังกายทุกวัน  มีสนามกีฬาพร้อม  เช่น  สนามฟุตบอล  สนามตะกร้อ  สนามวอลเลย์บอล  
โต๊ะเทเบิลเทนนิส  ไว้ให้เยาวชนและนักเรียนได้ออกก าลังกาย  มีรั้วรอบขอบชิด  และเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้าน  
และวันหยุดจะมีเยาวชนมาเป็นที่อ่านหนังสือ  พักผ่อนในบริเวณโรงเรียนอยู่เสมอ 
 2) เป็นสถานศึกษาที่เน้นให้นักเรียนออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ  ทุกเย็นจะให้นักเรียนเต้นแอโรบิคทุกคน
เพ่ือสุขภาพและน าไปแข่งขันเมื่อมีโอกาสต่อไป 
 3) เป็นสถานศึกษาที่เน้นคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  จะเห็นได้จากการให้นักเรียนแต่งชุดขาวมา
โรงเรียนวันศุกร์  และสวดมนต์ไหว้พระ  นั่งสมาธิ   และท่องสรภัญญะวันสุดสัปดาห์  เพ่ือสร้างสุขภาพจิตที่ดี  มี
คุณธรรม  และเข้าแข่งขันในโอกาสวันมาฆบูชาในโอกาสต่อไป 
 4) สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน  เช่น  เกษตรทฤษฎีใหม่แบบพอเพียง ปลูกผักสวนครัว  มี
ห้องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไว้บริการนักเรียนและชุมชน 
 
14. ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
 1) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีลักษณะอันพึง
ประสงค์ให้แก่ผู้เรียน 
 2) สถานศึกษาส่งเสริมการน าสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 3) สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 4) จัดการศึกษาแบบร่วมพัฒนาผู้เรียน  ตามนโยบาย 555  แห่งการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 5) สถานศึกษาพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 6) สถานศึกษาเน้นการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการของ
ผู้เรียน 
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ส่วนที่ 2 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
โรงเรียนบ้านปากหมาก  ได้น านโยบายด้านสังคม และคุณภาพชีวิตตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน 

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1  ที่ส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคม  ภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสองรัก ชุมชนเพ่ือจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึง  เป็นธรรมและมี
คุณภาพได้มาตรฐาน  จึงก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  มาตรฐานการเรียนรู้  ผลผลิต  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและนโยบายของโรงเรียนบ้านปากหมาก  ดังนี้ 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

ยกระดับคุณภาพการศึกษา  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่อาเซียนยุคใหม่  มีคุณธรรมน าเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่
มาตรฐานการศึกษา  พัฒนาเทคโนโลยี  ตามความต้องการของสังคม 

 
ภารกิจ(Mision) 

1. จัดการศึกษาแบบร่วมพัฒนาผู้เรียน  ตามนโยบายแนวคิด  555  แห่งการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2. ยกระดับคุณภาพการศึกษา  ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยจัดการศึกษาและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 

จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน  มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์  เพ่ือเสริมสร้างความเข็มแข็งในการจัดกระบวนการเรียนรู้  ให้
ผู้เรียนมีคุณภาพ 

4. เฝ้าระวังดูแลและส่งเสริมสุขภาพของผู้เรียน 
5. พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
6. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง  ชุมชน และท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาของโรงเรียน 
 7.เพ่ิมขีดความสามารถของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ 
 
เป้าหมาย (Corporate  Objective) 
 ด้านสิทธิและโอกาสทางการศึกษา 
 1. ประชากรในวัยเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน  ทั่วถึงและได้รับโอกาสใน
การศึกษาปฐมวัยอย่างน้อย  1  ปี  ก่อนเข้าเรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ 
 2. ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้เรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาปฐมวัยอย่าง
เท่าเทียมกันและทั่วถึงตามลักษณะของผู้เรียนแต่ละกลุ่มและประเภท 
 ด้านคุณภาพการศึกษา 
 1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการศึกษาปฐมวัย 
 2. ครูผู้สอนมีเพียงพอและสามารถจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้ความส าคัญ
กับพ้ืนฐานและศักยภาพของผู้เรียน 
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 ด้านศักยภาพการเรียนรู้ 
 นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการเรียนรู้ตามหลักสูตร  โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สูงขึ้นจากปีก่อนตามเป้าหมาย  ดังนี้ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    เป้าหมาย   ร้อยละ  5 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    เป้าหมาย   ร้อยละ  5 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    เป้าหมาย   ร้อยละ  5 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   เป้าหมาย   ร้อยละ  5 
 ด้านประสิทธิภาพ 
 โรงเรียนบ้านปากหมาก  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  มีความพร้อมและมี
ความเข้มแข็งที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  โดยใช้เครือข่าย
ความร่วมมือของทุกภาคส่วน  อาทิ  ส่วนราชการในสังกัด  ส่วนราชการอ่ืน  ภาคเอกชน  และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

ค่านิยมพื้นฐาน 13 ประการ 
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง  
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะ
ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่างๆ หรือกิเลส มีความละอายเกรง
กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา  
12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
13. รักเลยจริงต้องทิ้งขยะ 
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กลยุทธ์/จุดเน้น/ผลผลิตของโรงเรียนบ้านปากหมาก 

จากผลการวิเคราะห์  เป็นการก าหนดกลยุทธ์โดยอาศัยหลักการพิจารณาความสัมพันธ์ของผลการ 
ประเมินสภาพแวดล้อมภายในระหว่างจุดแข็งกับจุดอ่อน  ผลการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกระหว่างโอกาส
กับอุปสรรค  ว่าลักษณะโน้มเอียงไปในทิศทางใด  จะได้กลยุทธ์การจัดการศึกษา  ดังนี้ 
 
จุดเน้น 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกวิชาทุกระดับชั้นสูงขึ้น 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 
 3. การเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
อย่างมีคุณภาพ 
 4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1-3  อ่านได้เขียนได้  และคิดเป็นทุกคน 
 5. นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6 อ่านคล่องเขียนคล่อง  และคิดได้อย่างมีระบบ 
 6. นักเรียนทุกระดับชั้นการศึกษามีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ตามแนวคิดการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร  5  ประการ 
 7. เพ่ิมศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา  ด้านคณิตศาสตร์  และด้านเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็น
สากล 
 8. นักเรียนทุกคนมีความส านึกในความรักชาติ 
 9. ลดอัตราการออกกลางคัน  ส่งเสริมศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 10. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 11. นักเรียน  ครุและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน   
 
ผลผลิต 
 ผลผลิตที่  1  ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา 
 ผลผลิตที่  2  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
 ผลผลิตที่  3  เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ 
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ส่วนที่ 3 
สรุปโครงการ/งบประมาณ 

*************************** 
 

งบประมาณรายจ่าย (วัสดุการศึกษารายหัว  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  ประจ าปี  2561 
  งบด้านวิชาการ  จ านวน       42,000    บาท      คิดเป็นร้อยละ   75  
  งบด้านบริหารทั่วไป จ านวน      14,000     บาท        คดิเป็นร้อยละ   25  
  งบส ารองจ่าย  จ านวน            -   บาท      คิดเป็นร้อยละ    -  
   งบประมาณท้ังสิ้น      56,000      บาท       คิดเป็นร้อยละ  100 
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กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรและส่งเสริมความสมารถด้าน
เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
 

โครงการตามกลยุทธ์ 
ฝ่ายงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

1. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน วิชาการ นางรัชฎาพร  ค าอ่าง 1,000 
2. โครงการนิเทศภายใน วิชาการ นางรัชฎาพร  ค าอ่าง 1,000 
3. พัฒนาจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพการศึกษาของ
ประชาคมอาเซียน 

วิชาการ นางรัชฎาพร  ค าอ่าง 3,000 

4. การใช้สื่อเทคโนโลยี “ไทยแลนด์ 4.0) วิชาการ นางรัชฎาพร  ค าอ่าง 2,000 
5. ส่งเสริมสุนทรียผู้เรียนด้านกีฬาและ
นันทนาการ 

บริหารทั่วไป นางรัชฎาพร  ค าอ่าง 5,000 

6. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ บริหารทั่วไป นางรัชฎาพร  ค าอ่าง 3,000 
7. โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์และห้องส้วม บริหารทั่วไป นางรัชฎาพร  ค าอ่าง 7,000 
8. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
ของนักเรียน 

บริหารทั่วไป นางรัชฎาพร  ค าอ่าง 13,000 

9. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา วิชาการ นางรัชฎาพร  ค าอ่าง 2,000 
   37,000 
 
กลยุทธ์ที่  2  ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่พึงประสงค์  จิตส านึกในความเป็นชาติไทย  ความเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

โครงการตามกลยุทธ์ 
ฝ่ายงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

1. เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมในโรงเรียน  บริหารทั่วไป นางรัชฎาพร  ค าอ่าง 1,000 
2. สร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทยเพ่ือความ
เป็นไทยและความเป็นพลเมืองตามวิถี
ประชาธิปไตย 

บริหารทั่วไป นางสาววราภรณ์  ยศพิมพ์ 2,000 

4. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   วิชาการ นางรัชฎาพร  ค าอ่าง 2,000 
   5,000 
 
กลยุทธ์ที่  3  เพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงคุณภาพทางการศึกษาให้ทั่วถึงเต็มศักยภาพ 
 

โครงการตามกลยุทธ์ 
ฝ่ายงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

1. ส่งเสริมการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

บริหารทั่วไป นางสาววราภรณ์  ยศพิมพ์ 2,000 

   2,000 
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กลยุทธ์ที่  4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ 
 

โครงการตามกลยุทธ์ 
ฝ่ายงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

1. อบรมพัฒนาบุคลากร บุคลากร นายเหลาทอง  ศรีวิเศษ 2,000 
   2,000 
 
กลยุทธ์ที่  5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล  
 

โครงการตามกลยุทธ์ 
ฝ่ายงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

1. วันส าคัญ บริหารทั่วไป นางสาววราภรณ์  ยศพิมพ์ 3,000 
2. ชุมชนสัมพันธ์ บริหารทั่วไป นางสาววราภรณ์  ยศพิมพ์ 3,000 
3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้  สิ่งแวดล้อม  และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

บริหารทั่วไป นางสาววราภรณ์  ยศพิมพ์ 2,000 

4. โรงเรียนปลอดขยะ บริหารทั่วไป นางสาววราภรณ์  ยศพิมพ์ 2,000 
   10,000 
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กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม

หลักสูตรและส่งเสริมความสมารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็น
เครื่องมือการเรียนรู้ 
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ชื่อโครงการ   ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
สนองกลยุทธ์ที่  1  จุดเน้นที่  1 , 2 , 4 , 5  ผลผลิตที่  2 
สนองมาตรฐานการเรียนรู้ข้อท่ี    1 
แผนงาน   งานวิชาการ    
ลักษณะโครงการ  เป็นโครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านปากหมาก 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางรัชฎาพร  ค าอ่าง 
ระยะเวลาด าเนินการ  16  พฤษภาคม 2562 – 31  มีนาคม 2563 

***************************************** 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยโรงเรียนบ้านปากหมาก  เคยได้รับรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนขนาดเล็ก  ที่โรงเรียนได้ด าเนินการจัด
กิจกรรมใช้ห้องสมุดมีชีวิตเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่านการค้นคว้าของนักเรียน
และชุมชน    

เพ่ือให้การด าเนินงานโครงงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและชุมชนเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง  จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. โรงเรียนมีห้องสมุดพร้อมยิ่งขึ้นสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้า ของนักเรียนและชุมชน  
2. นักเรียนในโรงเรียนและชุมชน มีนิสัยรักการอ่าน ค้นคว้า และมีความรู้เพ่ิมมากขึ้น 
3. ผู้เรียนและประชาชนทั่วไปมีความรู้มากยิ่งข้ึน 
 

3. วิธีการและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 เสนอโครงการ/ประชุม/ 
วางแผนการด าเนินงาน 

พ.ค. 62 
พ.ค. 62 

นางรัชฎาพร  ค าอ่าง 

2 ด าเนินงานตามโครงการ พ.ค. 62 – มี.ค. 63 
3 ประเมินผลการด าเนินโครงการ  และรายงานผล ระยะที่  1  ต.ค. 62 

ระยะที่  2  มี.ค. 63 
 
4.  งบประมาณที่ใช้ 

1. จากเงินอุดหนุน (วัสดุการศึกษา)  จ านวน  1,000      บาท 
 
5. การประเมินผล 
          1. สังเกตการปฏิบัติตามโครงการ 
           2. ส ารวจผลความก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์ 
          3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนการท างาน 
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6.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนมีห้องสมุดพร้อมยิ่งขึ้นสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้า ของนักเรียนและชุมชน  
2. นักเรียนในโรงเรียนและชุมชน มีนิสัยรักการอ่าน ค้นคว้า และมีความรู้เพ่ิมมากขึ้น 
3. ผู้เรียนและประชาชนทั่วไปมีความรู้มากยิ่งข้ึน 

 
 

  ผู้เสนอโครงการ            ผู้อนุมัติโครงการ 
 

       (ลงชื่อ)................................................         (ลงชื่อ)........................................... 
         (นางรัชฎาพร  ค าอ่าง)          (นายเหลาทอง  ศรีวิเศษ)    
                 ครู โรงเรียนบ้านปากหมาก              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากหมาก 
 
 
                                           ************************** 
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ชื่อโครงการ   นิเทศภายใน 
สนองกลยุทธ์ที่  1  จุดเน้นที่  1 , 2  ผลผลิตที่  2 
สนองมาตรฐานการเรียนรู้ข้อท่ี  4 
แผนงาน   งานวิชาการ    
ลักษณะโครงการ  เป็นโครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านปากหมาก 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางรัชฎาพร  ค าอ่าง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม  2562 – มีนาคม  2563 
 

***************************************** 
 
1. หลักการและเหตุผล 

การนิเทศการศึกษา  เป็นกลไกส าคัญในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือมุ่งยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่สอง  การนิเทศ  ติดตามผลเป็น
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของครูและผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ  ใช้เป็นเครื่องมือน าไปสู่ความส าเร็จในการพัฒนาครูให้มี
ความรู้  ความสามารถ  ในการจัดการเรียนรู้  และพัฒนาประสิทธิภาพการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

สืบเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ปีการศึกษา  2561  ชั้น
ประถมศึกษาปีที่  6  และประเมิน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนบ้านปากหมาก พบว่า  คะแนนเฉลี่ย
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ  รวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดนโยบายเร่งด่วน  ให้ปี  พ.ศ. 
2562 เป็นปีที่ต้องเร่งผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นกว่าเดิม ใน 4 วิชาหลัก คือ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  และ
ภาษาต่างประเทศ  ดังนั้น  จึงได้ท าโครงการนิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการจัดการศึกษาให้
พัฒนาขึ้นต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  4    กลุ่มสาระหลักให้สูงขึ้นตามเป้าผลสัมฤทธิ์ ทั้ง 
O-NET และ NT  ในปีการศึกษา 2562 

2.2 เพ่ือให้ครูผู้สอนมีความรู้  ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.3 เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  สพฐ.  และ  สพป.ลย.1 
2.4 เพ่ือแก้ปัญหาเด็กนักเรียนอ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้  ต้องไม่มี 
 

3. เป้าหมาย 
        3.1  เชิงปริมาณ 
  3.1.1 ครูผู้สอนได้รับการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างน้อย
เดือนละ  1  ครั้ง 
  3.1.2  สถานศึกษา  ได้ปฏิบัติตามขอบข่ายภารกิจของสถานศึกษา 
  3.1.3  นักเรียนทุกคนได้รับการประเมินผลทางการเรียนอย่างน้อย  สัปดาห์ละ  1  ครั้ง 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  3.2.1  นักเรียน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  4  กลุ่มสาระหลักสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ  5 
  3.2.2  ครูผู้สอนร้อยละ  100  มีความรู้  ความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ได้มาตรฐาน 



     
แผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2562 โรงเรียนบ้านปากหมาก 

  3.2.3  โรงเรียนบ้านปากหมากสามารถด าเนินงานตามนโยบาย  และบริหารจัดการศึกษาตาม
ขอบข่าย  ภารกิจของสถานศึกษา  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ร้อยละ  100 
4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 เสนอโครงการ/ประชุม/วางแผนการด าเนินงาน พ.ค. 62 นางรัชฎาพร  ค าอ่าง 
2 ด าเนินงานตามโครงการ พ.ค. 62 – มี.ค. 63 
3 ประเมินผลการด าเนินโครงการ  และรายงานผล ระยะที่  1  ต.ค. 62 

ระยะที่  2  มี.ค. 63 
 
5. งบประมาณ    
 งบประมาณท้ังสิ้น  จากงบประมาณเงินรายหัว (ค่าเอกสาร)  จ านวน  1,000  บาท 
 
6.  การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  4  กลุ่ม

สาระเพ่ิมเติม 
- ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

2 ครูผู้สอนได้รับการนิเทศสามารถจัดการเรียนรู้
ตามกลุ่มสาระได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ประเมินพฤติกรรมการจัดการ
เรียนรู้ 
- ประเมินเอกสารเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้สอบถาม 

- แบบประเมิน
พฤติกรรม 
- แบบประเมิน
เอกสาร 
- แบบสัมภาษณ์ 

3 ผู้นิเทศสามารถปฏิบัติการนิเทศอย่างมีระบบ  
ต่อเนื่องและทั่วถึง 

- ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
- ส ารวจความพึงพอใจต่อการ
นิเทศ 

- แบบติดตามการ
ปฏิบัติงาน 
- แบบส ารวจความ
พึงพอใจ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  4  กลุ่มสาระหลักสูงขึ้น 
 7.2 ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ในกลุ่มสาระที่รับผิดชอบได้มาตรฐาน 
 7.3 โรงเรียนสามารถด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  สพฐ.  และ  สพป.ลย.1 
 7.4 ผู้นิเทศสามารถพัฒนาระบบนิเทศการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

       (ลงชื่อ)................................................         (ลงชื่อ)........................................... 
         (นางรัชฎาพร  ค าอ่าง)          (นายเหลาทอง  ศรีวิเศษ)    
                   ผู้เสนอโครงการ          ผู้อนุมัติโครงการ 
 

************************** 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพการศึกษาของประชาคมอาเซียน 
สนองกลยุทธ์ที่  1  จุดเน้นที่  11  ผลผลิตที่  2 
สนองมาตรฐานการเรียนรู้ข้อที่  1,2,4 
แผนงาน   บริหารทั่วไป    
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางรัชฎาพร  ค าอ่าง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563 
 

***************************************** 
 
1. หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ  ก าหนดนโยบายให้มีการปฏิรูปการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้คนไทยได้
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบประกอบกับมีการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ท่ีจะน าไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียว  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนสู่ประชาคม
อาเซยีน  ให้เกิดวิถีปฏิบัติในห้องเรียนและในโรงเรียนเพ่ือผลิตเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะต้องด าเนินชีวิตในสังคม
ประชาคมอาเซียน  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ความรู้  ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่ครูและผู้เก่ียวข้องในการเตรียมความพร้อม
ในการขบัเคลื่อนสู่ประชาคมอาเซียน 

2.2 เพ่ือพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
2.3 เพ่ือพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนให้เกิดวิถีปฏิบัติในห้องเรียนและ

โรงเรียน 
 

3. เป้าหมาย 
        3.1  เชิงปริมาณ 
  3.1.1 ครูระดับประถมศึกษา  จ านวน  2  คน  จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  1-6  จ านวน  28  คน  เพ่ือเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  3.1.2  ครุมีความรู้  ความเจ้าใจในแนวทางการเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่ประชาคมอาเซียน 
  3.1.3  ครุสามารถจัดการเรียนรู้สู่วิถีปฏิบัติเตรียมสู่อาเซียนในห้องเรียนทุกห้องเรียน  ห้อง
คอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ต  ห้องสมุด  รวมทั้งป้ายนิเทศ  ข้อมูลประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน 
  3.1.4 นิเทศ  ติดตาม  ผลการด าเนินงานของห้องเรียนแต่ละชั้น  ภาคเรียนละ  2  ครั้ง 
  3.1.5 จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินการตามโครงการ 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  3.2.1  นักเรียนร้อยละ  80  ใช้ภาษาสื่อสารอย่างง่ายๆ  10  ประเทศในกลุ่มอาเซียนได้  
โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ  เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
  3.2.2  นักเรียนร้อยละ  80  มีความเชื่อมั่นพร้อมที่จะเข้าร่วมประชาคมอาเซียนได้ 
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4.  งาน/กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน/ระยะเวลา 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 เสนอโครงการ/ประชุมวางแผน พ.ค. 62 นางรัชฎาพร  ค าอ่าง 
2 แต่งตั้งคณะท างาน 1 – 14 พ.ค. 62 
3 ด าเนินงานตามโครงการ 15 พ.ค. 62 – มี.ค. 63 
4 ติดตามและประเมินผล มี.ค.63 
5 รายงานผลการด าเนินงาน มี.ค.63 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ   (งบประมาณ  และเงินบริจาค  3,000)  

ที ่ รายการ/กิจกรรม 
หมวดค่าใช้จ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 ค่าธงอาเซียนและธงชาติต่างๆ พร้อมไม้ธง - - 2,500 2,500 
2 ค่าจัดท าป้ายบอร์ดข้อมูลกลุ่มประชาคมอาเซียน - - 500 500 

      
      
      

รวม - - 3,000 3,000 
 
6.  การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 ครูจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรตามชั้นที่ก าหนด ส ารวจ แบบส ารวจ 
2 ครู  นักเรียน  มีความรู้  ความเข้าใจในการเตรียม

ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
ประเมิน 

 
แบบประเมิน 

 
3 ครูสามารถน าสู่การปฏิบัติในชั้นเรียนและโรงเรียน นิเทศ  ติดตาม แบบติดตาม 

 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ครูเกิดความตระหนักร่วมกันในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
 7.2 ครูขับเคลื่อนแนวด าเนินการสู่วิถีปฏิบัติในห้องเรียนและในโรงเรียน 
 

  ผู้เสนอโครงการ            ผู้อนุมัติโครงการ 
 

       (ลงชื่อ)................................................         (ลงชื่อ)........................................... 
         (นางรัชฎาพร  ค าอ่าง)          (นายเหลาทอง  ศรีวิเศษ)    
                 ครู โรงเรียนบ้านปากหมาก             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากหมาก 

  
************************** 

 
 



     
แผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2562 โรงเรียนบ้านปากหมาก 

ชื่อโครงการ   การใช้สื่อเทคโนโลยีตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 
สนองกลยุทธ์ที่  1  จุดเน้นที่  7  ผลผลิตที่  2 
สนองมาตรฐานการเรียนรู้ข้อที่  1,3,4 
แผนงาน   บริหารทั่วไป    
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านปากหมาก 
ลักษณะโครงการ  เป็นโครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางรัชฎาพร  ค าอ่าง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563 
 

***************************************** 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามนโยบายแผนการศึกษา การปฏิรูปการศึกษาและรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ให้สถานศึกษาด าเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับนโยบายของทาง
รัฐบาล โครงการไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการด ารงชีวิต อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
และระบบอินเทอร์เน็ต มีไว้ให้นักเรียนและบุคลากร รวมทั้งชุมชนใช้สืบค้นข้อมูล และมีความรู้การใช้
คอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน จึงมีความจ าเป็นที่โรงเรียนต้องจัดให้มีขึ้นตามความต้องการของโรงเรียน ผู้เรียนและชุมชน  
จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น      
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย      
2. นักเรียนโรงเรียนบ้านปากหมาก  ใช้คอมพิวเตอร์ และสืบค้นข้อมูล 
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเป็นที่น่าพอใจ  
4. เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาล 

 
3. เป้าหมาย 
        3.1  เชิงปริมาณ 
  ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปากหมาก  จ านวน  28  คน 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  3.2.1  นักเรียนร้อยละ  100  ได้เรียนรู้จากสื่อคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้รวดเร็ว  และ
เกิดประสิทธิภาพ 
  3.2.2  นักเรียนร้อยละ  100  เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
  3.2.3  นักเรียนร้อยละ  100  เกิดความรู้ที่กว้างขวาง  ทันสมัย  ทันเหตุการณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
แผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2562 โรงเรียนบ้านปากหมาก 

4. วิธีการและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 เสนอโครงการ/ประชุมวางแผน พ.ค. 62 นางรัชฎาพร  ค าอ่าง 
2 แต่งตั้งคณะท างาน 1 – 14 พ.ค. 62 
3 ด าเนินงานตามโครงการ 15 พ.ค. 62 – มี.ค. 63 
4 ติดตามและประเมินผล มี.ค.63 
5 รายงานผลการด าเนินงาน มี.ค.63 

 
        
5. งบประมาณที่ใช้ 

1.   เงินงบประมาณ  วัสดุการศึกษา 
 - ค่าเอกสาร  แผ่น ซี.ดี. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์   จ านวน  1,000  บาท 
 - เงินบริจาค       จ านวน  1,000  บาท 
 

 6. การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

ความเร็วสูงที่ทันสมัย 
ทดสอบ 

การสังเกต   
การสัมภาษณ์ 

แบบสังเกต 
แบบทดสอบ 

 

2 นักเรียนได้สืบค้นความรู้จากสื่ออินเทอร์เน็ตจนเกิด
ความรู้และทักษะ 

3 นักเรียนได้รีบประสบการณ์ตรงและเกิดการเรียนรู้
จากเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

โรงเรียนบ้านปากหมาก   มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน  และการบริหารทั้ง  4  ด้าน
สนองนโยบายของทางราชการตามวัตถุประสงค์ 
 
 

  ผู้เสนอโครงการ            ผู้อนุมัติโครงการ 
 

       (ลงชื่อ)................................................         (ลงชื่อ)........................................... 
          (นางรัชฎาพร  ค าอ่าง)          (นายเหลาทอง  ศรีวิเศษ)    
                 ครู โรงเรียนบ้านปากหมาก            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากหมาก 

  
************************** 

 
 



     
แผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2562 โรงเรียนบ้านปากหมาก 

ชื่อโครงการ   ส่งเสริมสุนทรียภาพผู้เรียนด้านกีฬาและนันทนาการ 
สนองกลยุทธ์ที่  1  จุดเน้นที่  3  ผลผลิตที่  1 , 2 
สนองมาตรฐานการเรียนรู้ข้อท่ี  1,3,4 
แผนงาน   บริหารทั่วไป    
ลักษณะโครงการ  เป็นโครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านปากหมาก 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางรัชฎาพร  ค าอ่าง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563 
 

***************************************** 
1. หลกัการและเหตุผล 

จากนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 1 ให้สถานศึกษาแสวงหารูปแบบและวิธีการบริหารจัดการที่มี  ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22  
กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  
             คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือหารูปแบบและวิธีการใน
การ   พัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพ่ือให้เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
นักเรียนเป็น คนดี คนเก่งและมีความสุข จึงมีมติให้ด าเนินการการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน  ขึ้นใน
ปีงบประมาณ 2562 อย่างต่อเนื่อง 
 
2. วัตถุประสงค์              

1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น 
2. เพ่ือเป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ และสุขภาพจิตที่ดี 
3. เพ่ือสร้างความสามัคคีและส่งเสริมการมีน้ าใจเป็นนักกีฬา 

 
3. เป้าหมาย 
        3.1  เชิงปริมาณ 
  นักเรียนโรงเรียนบ้านปากหมาก  จ านวน  28  คน 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  3.2.1  นักเรียนทุกคน  มีสุขภาพกาย  และสุขภาพจิตที่ดี 
  3.2.2  นักเรียนทุกคนเป็นนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย 
  3.2.3  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

 



     
แผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2562 โรงเรียนบ้านปากหมาก 

4. วิธีการและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 เสนอโครงการ/ประชุมวางแผน พ.ค. 62 นางรัชฎาพร  ค าอ่าง 
2 แต่งตั้งคณะท างาน 1 – 14 พ.ค. 62 
3 ด าเนินงานตามโครงการ 15 พ.ค. 62 – มี.ค. 63 
4 ติดตามและประเมินผล มี.ค.63 
5 รายงานผลการด าเนินงาน มี.ค.63 

5. งบประมาณที่ใช้ 
1. เงินงบประมาณ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)      5,000 บาท 
2. เงินบริจาค       3,000         บาท 
   รวมทั้งสิ้น       8,000  บาท 
 

6. การประเมินผล 
           1. สังเกตการปฏิบัติตามโครงการ 
           2. ส ารวจผลความก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์ 
           3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนการท างาน 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        1. นักเรียน ได้ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มนาอ้อศรีเมืองชัย  ประจ าปี 2562 ทุกคน 
          2. นักเรียนที่มีความสามารถในด้านนันทนาการ  ได้แสดงออกตามศักยภาพ 
          3. นักเรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 
 
 

ผู้เสนอโครงการ            ผู้อนุมัติโครงการ 
 

       (ลงชื่อ)................................................         (ลงชื่อ)........................................... 
          (นางรัชฎาพร  ค าอ่าง)          (นายเหลาทอง  ศรีวิเศษ)    
                 ครู โรงเรียนบ้านปากหมาก             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากหมาก 

  
************************** 

 
 
 

 
 
 
 
 



     
แผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2562 โรงเรียนบ้านปากหมาก 

ชื่อโครงการ   โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
สนองกลยุทธ์ที่  1  จุดเน้นที่  3  ผลผลิตที่  1 , 2 
สนองมาตรฐานการเรียนรู้ข้อท่ี  1,4 
แผนงาน   บริหารทั่วไป    
ลักษณะโครงการ  เป็นโครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านปากหมาก 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางรัชฎาพร  ค าอ่าง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563 
 

***************************************** 
1. หลักการและเหตุผล 

จากนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 1 ให้
สถานศึกษาแสวงหารูปแบบและวิธีการบริหารจัดการที่มี  ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  หมวด 4 แนวการจัดการศกึษา มาตรา 22  
กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  
             คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือหารูปแบบและวิธีการใน
การ   ในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อให้เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร นักเรียนเป็นคนที่มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี  และมีความสุข  จึงมีมติให้ด าเนินการการจัดท า
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพขึ้น อาทิ  กิจกรรมเต้นแอโรบิค  กิจกรรมอาหารกลางวัน กิจกรรมอาหารเสริม
(นม) อย่างต่อเนื่อง 
 
2. วัตถุประสงค์              

1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้เป็นคนที่มีสุขภาพกาย  และสุขภาพจิตที่ดี 
2. เพ่ือเป็นการพัฒนาสมองที่ดีตามจังหวะเพลงดนตรีที่เต้น 
3. เพ่ือสร้างความสามัคคี  ความพร้อมเพียงในหมู่คณะ 
4.เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรภาคเอกชน  ชุมชนเห็นความส าคัญและเข้ามามีส่วนร่วม

ในกิจกรรม 
 

3. เป้าหมาย 
        3.1  เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนทุกคนโรงเรียนบ้านปากหมาก  จ านวน  28  คน 
  3.1.2 ผู้ปกครอง  และชุมชน  จ านวน  30  คน 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  3.2.1  นักเรียนทุกคน ได้รับประทานอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) มีสุขภาพกาย  และ
สุขภาพจิตที่ดี 
  3.2.2  นักเรียนพร้อมด้วยผู้ปกครอง  และผู้สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม  ฝึกซ้อมเต้นแอโรบิค 
ทุกเย็นหลังเลิกเรียน 
  3.2.3  นักเรียนทุกคนไม่เป็นทุพโภชนาการส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
 

 



     
แผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2562 โรงเรียนบ้านปากหมาก 

4. วิธีการและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 เสนอโครงการ/ประชุมวางแผน พ.ค. 62 นางรัชฎาพร  ค าอ่าง 
2 แต่งตั้งคณะท างาน 1 – 14 พ.ค. 62 
3 ด าเนินงานตามโครงการ 15 พ.ค. 62 – มี.ค. 63 
4 ติดตามและประเมินผล มี.ค.63 
5 รายงานผลการด าเนินงาน มี.ค.63 

5. งบประมาณที่ใช้ 
1. เงินงบประมาณ  จาก  อบต.ศรีสองรัก จ านวน      3,000 บาท 
2. เงินบริจาค จากแม่บ้าน  จ านวน  1,000   บาท 
3. เงินบริจาค จากคณะครูและชุมชน  1,000   บาท 
    รวมทั้งสิ้น  5,000   บาท 

6. การประเมินผล 
          1. สังเกตการปฏิบัติตามโครงการ 
          2. ส ารวจผลความก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์ 
           3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนการท างาน 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        1. นักเรียนพรอ้มด้วยชุมชน  และ  อบต.ศรีสองรัก  จัดกิจกรรมแข่งขันเต้นแอโรบิค 
          3. นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันฟรีทุกคน 
          4. นักเรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 
 
 

ผู้เสนอโครงการ            ผู้อนุมัติโครงการ 
 

       (ลงชื่อ)................................................         (ลงชื่อ)........................................... 
          (นางรัชฎาพร  ค าอ่าง)          (นายเหลาทอง  ศรีวิเศษ)    
                 ครู โรงเรียนบ้านปากหมาก             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากหมาก 

  
************************** 

 
 

 
 
 
 



     
แผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2562 โรงเรียนบ้านปากหมาก 

 
ชื่อโครงการ   ซ่อมแซมครุภัณฑ์และห้องส้วม 
สนองกลยุทธ์ที่  1  จุดเน้นที่  3  ผลผลิตที่  1 , 2 
สนองมาตรฐานการเรียนรู้ข้อท่ี  3 
แผนงาน   บริหารงบประมาณ 
ลักษณะโครงการ  เป็นโครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านปากหมาก 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางรัชฎาพร  ค าอ่าง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 

***************************************** 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การซ่อมแซมครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ เช่นห้องน้ าห้องส้วมที่มีสภาพทรุดโทรม เป็นโครงการที่
สถานศึกษาต้องมีแผนงานเพ่ือซ่อมแซมให้มีสภาพที่ใช้งานได้ จ าเป็นในการบริหารงานในโรงเรียน และซ่อมแซม
ครุภัณฑ์เดิมหากเกิดการช ารุดพอจะซ่อมแซมได้  เช่น เครื่องปริ้นเตอร์  เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องตัดหญ้า  และ
อ่ืนๆ   โดยมุ่งพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่
คุณธรรม เตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับการพัฒนาชาติ  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์                
 1  เพ่ือให้การเรียนการสอนของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของทางราชการ 
 2  เพ่ือให้การบริหารงานทั้ง  4  ด้าน  ของโรงเรียนเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 
3. เป้าหมาย 
        3.1  เชิงปริมาณ 
  3.1.1 โรงเรียนมีเครื่องถ่ายปริ้นเตอร์และถ่ายเอกสารที่มีอยู่แล้ว  จ านวน  2  เครื่อง  พร้อมที่
จะงานได้และซ่อมแซมได้ทันทีหากจ าเป็น 
  3.1.2 โรงเรียนมีรถตัดหญ้า  จ านวน  1  เครื่องที่มีอยู่แล้ว  พร้อมที่จะใช้งานได้  และซ่อมแซม
ทันทีเม่ือมีความจ าเป็นต้องซ่อมแซม  หรือจัดซื้อใหม่แล้วหากซ่อมแซมไม่ได้ 
  3.1.3 โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  จ านวน  2  เครื่อง  พร้อมใช้
งานได้และซ่อมแซมทันทีเมื่อมีความจ าเป็นต้องซ่อมแซม 
                     3.1.4 โรงเรยีนมีสภาพห้องน้ าห้องส้วม จ านวน 5 ห้อง ที่พร้อมที่จะใช้งานได้ 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนได้เรียนรู้จากครุภัณฑ์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
  3.2.2 นักเรียนมีห้องน้ าห้องส้วมที่ใช้งานได้ดี 
  3.2.3 โรงเรียนมีสื่อการเรียนพร้อมและมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและ
ชุมชน 
 
 
 
 



     
แผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2562 โรงเรียนบ้านปากหมาก 

4. วิธีการและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 เสนอโครงการ/ประชุมวางแผน ตุลาคม  2562 นางรัชฎาพร  ค าอ่าง 
2 แต่งตั้งคณะท างาน 1 – 14 พ.ค. 62 
3 ด าเนินงานตามโครงการ ตุลาคม  2562 –  

กันยายน 2562 
4 ติดตามและประเมินผล กันยายน  2562 
5 รายงานผลการด าเนินงาน กันยายน  2562 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 

เงินงบประมาณ        7,000    บาท 
 

6. การประเมินผล           
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 โรงเรียนมีเครื่องปริ้นเตอร์  พร้อมถ่ายเอกสารไว้ 

ปริ้นงานเอกสารวิชาการ  และเอกสารอื่นๆ 
ทดสอบ 

การสังเกต 
การสัมภาษณ์ 

แบบสังเกต 
แบบทดสอบ 
แบบติดตาม 

 
2 นักเรียนมีเอกสารวิชาการ  การเรียนรู้  

แบบทดสอบต่างๆ ขนเกิดความรู้ความเข้าใจใน
วิชาการต่างๆ 

3 นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงและเกิดการเรียนรู้
จากเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคจนเกิดทักษะความรู้ 

4 ครูและนักเรียนพร้อมด้วยชุมชนได้เรียนรู้จากสื่อ
เทคโนโลยี  เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์  โทรทัศน์ สื่อ
อินเทอร์เน็ตที่ทันเหตุการณ์และทันสมัย 

5 โรงเรียนมีเครื่องตัดหญ้าเพ่ือปรับปรุง
สภาพแวดล้อมโรงเรียน  

6 โรงเรียนมีห้องส้วม จ านวน 5 ห้อง เพ่ือใช้บริการ
นักเรียนและชุมชน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          โรงเรียนบ้านปากหมาก  มีครุภัณฑ์ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน  และการบริหารงานทั้ง  4  ด้าน  สนอง
นโยบายของทางราชการตามวัตถุประสงค์ 

ผู้เสนอโครงการ            ผู้อนุมัติโครงการ 
 

       (ลงชื่อ)................................................         (ลงชื่อ)........................................... 
          (นางรัชฎาพร  ค าอ่าง)          (นายเหลาทอง  ศรีวิเศษ)    
                 ครู โรงเรียนบ้านปากหมาก              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากหมาก 
 

                                   



     
แผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2562 โรงเรียนบ้านปากหมาก 

ชื่อโครงการ   ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาของนักเรียน 
สนองกลยุทธ์ที่  1  จุดเน้นที่  10  ผลผลิตที่ 1, 2 
สนองมาตรฐานการเรียนรู้ข้อท่ี  1,3,4 
แผนงาน   บริหารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ  เป็นโครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านปากหมาก 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางรัชฎาพร  ค าอ่าง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2562 – มีนาคม  2563 
 

***************************************** 
1. หลักการและเหตุผล 

ความในมาตราที่ 24 ข้อ 5 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้ก าหนดให้
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพ แวดล้อม สื่อการ
เรียน และอ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และอยากมีความรู้ 

การศึกษาดูงานนอกสถานที่ หรือเห็นตัวอย่างการจัดกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษาท่ีจัดดีกว่า ซึ่ง
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานทุกด้านของสถานศึกษาได้  โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. บุคลากรได้ศึกษาวิธีการการพัฒนางานทุกด้าน นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข  โดยการไป 
ทัศนศึกษานอกสถานที่ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

2. โรงเรียนมีการพัฒนาการบริหารงานทุกด้าน ทั้งการพัฒนาด้านวิชาการ  การพัฒนาด้านงานบุคลากร 
การพัฒนางานด้านธุรการ  และพัฒนางานด้านบริหารทั่วไป  อย่างเป็นระบบ 

3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดียิ่งขึ้น 
 
3. เป้าหมาย 
        3.1  เชิงปริมาณ 
         - นักเรียนโรงเรียนบ้านปากหมาก จ านวน  28  คน  และครูจ านวน  2  คน ชุมชน จ านวน 30 
คน 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนร้อยละ  100  ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  เช่น  สถานที่ท่องเที่ยว   
ปูชนียสถาน  ภายในจังหวัดเลย  หรือจังหวัดใกล้เคียง 
  3.2.2 นักเรียนและครู  ร้อยละ  100  ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  เพื่อไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
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4. วิธีการและข้ันตอนการด าเนินงาน 
        

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 เสนอโครงการ/ประชุมวางแผน พ.ค. 62 นางรัชฎาพร  ค าอ่าง 
2 แต่งตั้งคณะท างาน 1 – 14 พ.ค. 62 
3 ด าเนินงานตามโครงการ 15 พ.ค. 62 – มี.ค. 63 
4 ติดตามและประเมินผล มี.ค.63 
5 รายงานผลการด าเนินงาน มี.ค.63 

 
5.  งบประมาณที่ใช้ 

1. งบประมาณจากค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และเงินบริจาค  เป็นเงิน  13,000  บาท 
2. เงินบริจาค จากคณะครู และผู้ปกครอง  5,000  บาท 
 

6. การประเมินผล 
           1. สอบถามความพึงพอใจ 
           2. สัมภาษณ์บุคลากร 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          1. บุคลากรได้ศึกษาวิธีการปฏิบัติงาน และนักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข   
         2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดียิ่งขึ้น 
 
 

ผู้เสนอโครงการ            ผู้อนุมัติโครงการ 
 

       (ลงชื่อ)................................................         (ลงชื่อ)........................................... 
          (นางรัชฎาพร  ค าอ่าง)          (นายเหลาทอง  ศรีวิเศษ)    
                 ครู โรงเรียนบ้านปากหมาก             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากหมาก 

  
 

************************** 
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ชื่อโครงการ   ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ที่  1,2  จุดเน้นที่  1,4,5   ผลผลิตที่  1,2 
สนองมาตรฐานการเรียนรู้ข้อท่ี  1,3,4 
แผนงาน   งานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ  เป็นโครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านปากหมาก 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางรัชฎาพร  ค าอ่าง 
ระยะเวลาด าเนินการ  16  พฤษภาคม 2561 – 31  มีนาคม 2562 
 

***************************************** 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ  สพฐ.  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  มี
นโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษา  โดยมุ่งปฏิบัติการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหว่างหลักสูตร  
การเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล  เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์  แก้ปัญหา  และเรียนรู้ด้วยตนเอง
ได้อย่างต่อเนื่อง  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  และมีทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่  21  
ประกอบกับการปลูกฝังศีลธรรมและคุณธรรมให้แก่นักเรียน  ในสังคมปัจจุบันเป็นเรื่องส าคัญและเร่งด่วนมาก  
เนื่องจากสภาพปัจจุบันของสังคมไทย  พบว่าเด็กและเยาวชน  ก าลังหลงใหล  ฟุ้งเฟ้อ  ขาดความรอบคอบ  
ระมัดระวัง  ในการด าเนินชีวิต  และน าไปสู่ความเสื่อมถอยทางศีลธรรม  ขาดความซื้อสัตย์  สุจริต  ขาดความ
ขยันหมั่นเพียร  ไม่อดทนต่อความยากล าบาก  หรืออุปสรรคปัญหา  ไม่สนใจกับภาระหน้าที่ของตนเอง 
 ดังนั้น  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  และการยกระดับคุณภาพการศึกษา  ด้วยความดี  จึงต้องปฏิบัติ
ให้ควบคู่กันไป 
 โรงเรียนบ้านปากหมาก  จึงได้จัดท าโครงการนี้เพ่ือสนองนโยบายดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ 
 
2. วัตถุประสงค์                
 1  เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา นักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม  
 2  เพ่ือส่งเสริม  สนับสนุนให้นักเรียนมีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 3. ส่งเสริมให้ครูใช้หลักความดีสากล  พัฒนากระบวนการเรียนการสอน  และการวัดผลประเมินผล 
 
3. เป้าหมาย 
        3.1  เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและน าหลักการความดีสากลไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันกับตนเองและชุมชน 
  3.1.2 ครูสามารถพัฒนากระบวนการเรียนการสอนด้วยหลักความดีสากลและนักเรียนมี
คุณภาพการศึกษาสูงขึ้น 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามหลักสูตรสถานศึกษา  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  90  ของ
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
  3.2.2 ผู้เรียนมีลักษณะที่พึงประสงค์  ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
4.1  กิจวัตรประจ าวัน 
จากคุณลักษณะอันพึงประสงค์  8  ประการ  ของกระทรวงศึกษาธิการ  สามารถสรุปย่อเป็นคุณธรรม

ส าคัญของโครงการได้  3  ประการ  คือ  วินัย  เคารพ  อดทน  โดยยึดธรรมง่ายๆ เพื่อส่งเสริมความดีสากล  5  
ประการ  คือความสะอาด  ความมีระเบียบ  ความสุภาพนุ่มนวล  ความตรงต่อเวลา  และการมีจิตใจตั้งมั่นด้วย
การปฏิบัติสมาธิ  ให้เกิดข้ึนในกิจวัตรประจ าวันของครูและนักเรียน  จนสามารถเป็นผู้มีศีลธรรมและคุณธรรม
ประจ าใจในที่สุด  โดยความร่วมมือของ  3  สถาบันหลักคือ  บ้าน  วัด  โรงเรียน  โดยผูป้กครอง  ครู  พระภิกษุ   

 
ตารางฝึก / กิจวัตรประจ าวัน  เพื่อพัฒนาศีลธรรมคุณธรรมพื้นฐาน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

บทฝึก / คุณธรรม 
เปรียบเทียบคุณธรรมพื้นฐาน 

วินัย เคารพ อดทน 

กิจวัตร  10  ประการ 

บ้าน ไม่นอนตื่นสาย เก็บท่ี
นอนทันทีหลังตื่น 

กราบไหว้  พ่อ-แม ่
ญาตผิู้ใหญ ่

ช่วยเหลือท างานบ้าน 
รักษาความสะอาดใน
บ้านและพื้นที่สาธารณะ 

วัด สมาทานศลีก่อนออก
จากบา้น 

สวดมนต์ก่อนนอน นั่งสมาธิทุกวัน 

โรงเรียน แต่งกายสุภาพ 
ออมทุกวัน 

เขียนความดีของตนเอง 
พ่อ-แม่  คุณครู  และ
บุคคลรอบข้าง 

อ่านหนังสือเรียนหรือ
หนังสือท่ีมีประโยชน ์

คุณธรรมพื้นฐาน  13  ประการ ประหยดั ซื่อสัตย์  วินัย สุภาพ  มีน้ าใจ สะอาด  ขยัน  สามัคค ี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
(หลักสูตรแกนกลาง) 

ซื่อสัตยส์ุจรติ  มีวินัย 
อยู่อย่างพอเพียง 

รักชาติ  ศาสน์  กษัตรยิ ์
รักความเป็นไทย 

ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการ
ท างาน  มีจิตสาธารณะ 

ความดีสากล  5  ประการ สะอาด  มรีะเบยีบ สุภาพนุ่มนวล   
ตรงต่อเวลา 

จิตตั้งมั่นผ่องใส 

 4.2  กิจกรรมค่านิยมพื้นฐาน  13  ประการ 
                  1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์        

2. ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน มีอุดมการณ์ที่ดีเพ่ือส่วนรวม 
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณไีทยอันงดงาม 

6.มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
          7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง  
          8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  
          9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
         10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ   

    พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย  
    และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  

         11. มีความเข้มแข็งท้ังร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความละอาย 
    เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา  

         12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
                    13. รักสะอาด (รักเลยจริง ไม่ทิ้งขยะ 
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ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 เสนอโครงการ/ประชุมวางแผน พ.ค. 62 นางรัชฎาพร  ค าอ่าง 
2 แต่งตั้งคณะท างาน 1 – 14 พ.ค. 62 
3 ด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมธรรมะวัน

ศุกร์ 
15 พ.ค. 62 – มี.ค. 63 

4 ติดตามและประเมินผล มี.ค.63 
5 รายงานผลการด าเนินงาน มี.ค.63 

 
 
5. งบประมาณที่ใช้ 

เงินงบประมาณ   (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  2,000บาท) 
 

6. การประเมินผล           
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 นักเรียนมีความสะอาดกายสะอาดใจ  มีระเบียบมี

ความสุภาพ  ตรงต่อเวลาและมีจิตตั้งมั่นในการ
ปฏิบัติงาน 

- ดูแบบฝึกคุณธรรม 
- ดูกิจวัตร  10  ประการ 
 

- แบบฝึกคุณธรรม
และกิจวัตร  10  
ประการ 

2 นักเรียนมีคุณธรรมพ้ืนฐาน  คุณธรรมอันพึงประสงค์   - ส ารวจ 
- สังเกต 
-สอบถาม 

3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          1. นักเรียนได้น าหลักคุณธรรมพื้นฐาน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 3. ผู้ปกครอง  ชุมชน  ชื่นชม  และสนับสนุนโครงการ 
 
  
                  ผู้เสนอโครงการ                                            ผู้อนุมัติโครงการ 

 

       (ลงชื่อ)................................................           (ลงชื่อ)................................................ 
          (นางรัชฎาพร  ค าอ่าง)          (นายเหลาทอง  ศรีวิเศษ)        
                 ครู โรงเรียนบ้านปากหมาก             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากหมาก 
 
 

*************************** 
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กลยุทธ์ที่  2 
ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่พึงประสงค์  จิตส านึก  

ในความเป็นชาติไทย  ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  
และวิถชีีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ชื่อโครงการ   สร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเดก็ไทยเพื่อความเป็นไทยและเป็นพลเมือง 
ตามวิถีประชาธิปไตย 

สนองกลยุทธ์ที่  2  จุดเน้นข้อที่  6 , 8 
สนองมาตรฐานการเรียนรู้ข้อท่ี  1,3  
แผนงาน   บริหารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ  เป็นโครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาววราภรณ์  ยศพิมพ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2562 – มีนาคม  2563 
 

***************************************** 
1. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างการ  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  คุณธรรม จริยธรรม
และวัตถนธรรมในการด ารงชีวิตมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาความเพิ่มเติมเป็นไทยและความเป็นพลเมืองตาม
วิถีประชาธิปไตย  ที่เป็นสิ่งส าคัญท่ีทุกฝ่ายมีการปลูกฝังสร้างความตระหนักและปฏิบัติด าเนินการให้บรรลุผล
ตามความต้องการ   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ที่มุ่งพัฒนาให้มีคุณภาพ
มาตรฐานการเรียนรู้ตามมุ่งหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  และ  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2533  และเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สอง (2552-2561)  มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ตลอดทั้งในการพัฒนาคนไทยยุคใหม่  
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2552  ก าหนดการการพัฒนาคนไทยยุคใหม่ที่มีนิสัยไม่เรียนรู้  ตั้งแต่ปฐมวัย
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง  และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง  ตลอดชีวิต  มีความในการสื่อสาร  สารถคิด  
วิเคราะห์  แก้ปัญหา  คิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีจิตสาธารณะ  มีระเบียบวินัย  ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมสามารถ
ท างานกลุ่มได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร  มีศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  มีจิตส านึก  และความความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทยยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นไทยและความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยของ
กระทรวงศึกษาธิการที่ตะผลักดัน  ขับเคลื่อนประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการน านโยบายสู่การปฏิบัติ  
ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการปฏิรูปในทศวรรษที่สอง  ในการพัฒนาคนไทยยุคใหม่ให้ความเป็นไทยและ
ความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย  ที่กระตือรือร้น  มีความตระหนักในพลังของตนเองเพ่ือเปลี่ยนแปลง
สังคมให้สงบ  ร่มเย็น  เคารพกติกา  หลักความเสมอภาค  ภราดรภาพ 
 โรงเรียนบ้านปากหมาก  เห็นความส าคัญท่ีจะพัฒนาและมาตรฐานการเรียนรู้ความเป็นไทย  โดยจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต้อง  มีความภูมิใจในความเป็นไทย  รู้จักรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวมและของประเทศชาติ  รวมทั้งส่งเสริมศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมของชาติ  การกีฬา  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ภูมิปัญญาไทยและความรู้อันเป็นสากล  ตลอดทั้งจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มี
ความสามารถในความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย  คือ  1) พ่ึงตนเองและรับผิดชอบตนเองได้  ไม่อยู่ใต้การ
ครอบง าของระบบอุปถัมภ์  2) เคารพสิทธิผู้อ่ืนไม่ใช่สิทธิเสรีภาพของตน  ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน  3) 
เคารพความแตกต่าง  มีทักษะในการฟังและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากตนเอง  4) เคารพหลักความเสมอ
ภาค  เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น  และเห็นความเท่าเทียมกัน  ของตนเป็นแนวระนาบ  ไม่ใช่นาวดิ่ง  
5) เคารพกติกา  เคารพกฎหมาย  ใช้กติกาในการแก้ปัญหาไม่ใช่ก าลังและยอมรับผลของการระมิดกฎหมาย  6) 
รับผิดชอบต่อสังคม  ตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม  กระตือรือร้นที่จะรับผิดชอบและร่วมแก้ไข
ปัญหาสังคมไทยเริ่มต้นที่ตนเอง  ให้นักเรียนเกิดความตระหนักเห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเอง  โดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้จากกิจกรรมเพ่ือให้เห็นคุณค่า  และปฏิบัติตนเองโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้จากกิจกรรม  
เพ่ือให้เกิดประสบการณ์ตรง  และสร้างเครือข่ายความเป็นไทยและความเป็นพลเมือง  ตามวิถีประชาธิปไตย  จึง
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จัดท าโครงการค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย : การศึกษาเพ่ือความเป็นไทยและเป็นพลเมืองตามวิถี
ประชาธิปไตยข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน  ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ ความเป็นพลเมือง  ตามวิถีประชาธิปไตย 
2.2 เพ่ือพัฒนาผู้น านักเรียนต้นแบบความดี  ผู้น าสภานักเรียนและครูรับผิดชอบโครงการ  ให้มีความรู้

ในการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์  สร้างสรรค์ความเป็นไทย  และความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 นักเรียนโรงเรียนบ้านปากหมาก  ระดับชั้นประถมศึกษา  จ านวน  28  คน  ดังนี้ 

3.2 เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนได้รับการพัฒนาความเป็นไทยและความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย  ร้อยละ  100 
 2. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต  คุณธรรมพ้ืนฐาน  วัฒนธรรมไทย  เอกลักษณ์ไทย  และความ
เป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย  ร้อยละ  100 
 3. ครูผู้สอนได้จัดกิจกรรมสร้างเสริมความเป็นไทยและความเป็นพลเมือง  ตามวิถีประชาธิปไตยได้  
ร้อยละ  100 
 4. นักเรียนรู้จักและปฏิบัติใช้สิทธิเสรีภาพในการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการบริหาร 
สภานักเรียน  สารมารถบริหารสภานักเรียนตามวิถีประชาธิปไตยให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ได้ 
ร้อยละ  100 
 5. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมประจ าวันตามกลุ่มสีที่รับผิดชอบและมีจิตสาธารณะต่อสังคม 
 
4. วิธีการและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 เสนอโครงการ/ประชุมวางแผน พ.ค. 62 นางรัชฎาพร  ค าอ่าง 
2 แต่งตั้งคณะท างาน 1 – 14 พ.ค. 62 
3 ด าเนินงานตามโครงการ 15 พ.ค. 62 – มี.ค. 63 
4 ติดตามและประเมินผล มี.ค.63 
5 รายงานผลการด าเนินงาน มี.ค.63 

 
5. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณอุดหนุนรายหัว (ค่าเอกสาร , อุปกรณ์ , แผ่น ซี.ดี. อื่นๆ   จ านวน  2,000   บาท 
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6. การประเมินผล           
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 
 
2 
 
 
3 

โรงเรียนจัดกิจกรรมความเป็นไทย  และความเป็น
พลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย 
จ านวนนักเรียนมีความรู้ความสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมความเป็นไทยและความเป็นพลเมืองตามวิถี
ประชาธิปไตย 
นักเรียนมีความตระหนักและสามารถปฏิบัติตนเอง
ในความเปน็พลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย  ดังนี้ 
3.1 พ่ึงตนเองและรับผิดชอบตนเองได้  ไม่อยู่ภายใต้
การครอบง าของระบบอุปถัมภ์ 
3.2 เคารพสิทธิผู้อื่น  ไม่ใช่สิทธิเสรีภาพของตนไป
ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน 
3.3 เคารพความแตกต่าง  มีทักษะในการฟังและ
ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากตนเอง 
3.4 เคารพหลักความเสมอภาค  เคารพศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ของผู้อ่ืน  และเห็นคนเท่าเทียมกัน  มอบ
คนเป็นแนวระนามไม่ใช่แนวดิ่ง 
3.5 เคารพกติกา  เคารพกฎหมายใช้กติกาในการ
แก้ปัญหา  ไม่ใช้ก าลัง  และยอมรับผลของการ
ละเมิดกฎหมาย 
3.6 รับผิดชอบต่อสังคม  ตระหนักว่าตนเองเป็นส่วน
หนึ่งของสังคม  กระตือรือร้นที่จะรับผิดชอบและร่วม
แก้ไขปัญหาสังคมไทยเริ่มต้นที่ตนเอง 
3.7 นักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน  
สามารถบริหารจัดการสภานักเรียนได้ตามวิถี
ประชาธิปไตยในโรงเรียน  นักเรียนมีจิตสาธารณะ  
ช่วยเหลือผู้อื่น 
 

การสังเกต  สัมภาษณ์ 
ทดสอบ 
 

แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบทดสอบ 
 

 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนและผู้น านักเรียน  ได้รับพัฒนาความเป็นไทยและความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย  
ร้อยละ  900 
 7.2 หัวหน้านักเรียนใช้สภานักเรียนจัดการด าเนินงานประชาธิปไตยในโรงเรียนได้ร้อยละ  90 
 7.3 นักเรียนและผู้น านักเรียนได้แสดงออกถึงความเป็นไทย  และความเป็นพลเมืองตามวิถี
ประชาธิปไตยได้ร้อยละ  90 
 7.4 ครูผู้สอนเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิตความเป็นไทย  และความเป็นพลเมืองตามวิถี
ประชาธิปไตยได้ร้อยละ  100 
 7.5 หัวหน้าน านักเรียนและครูผู้สอน  สามารถปฏิบัติการเป็นผู้แสดงออกถึงความเป็นไทย  และความ
เป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยได้ร้อยละ  90 
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 7.6  โรงเรียนส่งเสริมความเป็นไทย  และความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่องและมี
คุณภาพ 
 7.7 วัด  บ้านและโรงเรียน  มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย  และความเป็นพลเมือง
ตามวิถีประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ 
 7.8 ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้บูรณาการการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัดในการสร้างความเป็นไทย  และความเป็นพลเมืองตามวิถี
ประชาธิปไตยได้อย่างมีคุณภาพ 
 

ผู้เสนอโครงการ            ผู้อนุมัติโครงการ 
 

       (ลงชื่อ)................................................         (ลงชื่อ)........................................... 
          (นางสาววราภรณ์  ยศพิมพ์)          (นายเหลาทอง  ศรีวิเศษ)    
                 ครู โรงเรียนบ้านปากหมาก             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากหมาก 

  
************************** 
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ชื่อโครงการ   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
สนองกลยุทธ์ที่  2  จุดเน้นที่  1,2,3,4,5   ผลผลิตที่  2 
สนองมาตรฐานการเรียนรู้ข้อท่ี    1 
แผนงาน   งานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ  เป็นโครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านปากหมาก 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางรัชฎาพร  ค าอ่าง 
ระยะเวลาด าเนินการ  16  พฤษภาคม 2562 – 31  มีนาคม 2563 
 

***************************************** 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  3  ปีย้อนหลัง (ปีการศึกษา  2559-2561)  แสดง
ค่าสถิติรายวิชาปรากฏในภาพรวม  โรงเรียนบ้านปากหมากมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น   (ผลรวม  4  วิชา)  
อันเป็นผลมาจากการด าเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   แห่งการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
ประกอบกับปี 2561  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1  ก าหนดให้เป็นปีแห่ง “การอ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้  ต้องไม่มี”  และประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง  แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  โดยมุ่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้เชื่อมโยงกันระหว่างหลักสูตร  และเรื่องการสอบและการวัดผล
ประเมินผล  เพื่อให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์  แก้ปัญหาและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามหลักสูตรและมีทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่  21  นักเรียนทุกคนมีความส านึกในความเป็น
ไทย  มีจิตสาธารณะ  อยู่อย่างพอเพียง  มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงใน
สังคมปัจจุบัน 
 โรงเรียนบ้านปากหมาก  จึงได้จัดท าโครงการนี้เพ่ือสนองนโยบายดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 
2. วัตถุประสงค์                
 1.  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ตามนโยบายแห่งการพัฒนาการเรียนรู้ 
 2.  ส่งเสริม  สนับสนุน  การแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้ 
 3.  ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้  ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและ
ถูกหลักการสอนภาษาไทย 
 
3. เป้าหมาย 
        3.1  เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
  3.1.2 นักเรียนสามารถอ่านและเขียนได้อย่างคล่องแคล่วตามระดับความรู้ของตนเอง 
  3.1.3 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมถูกหลักการ  สามรถแก้ปัญหานักเรียน
“อ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้”  ได้ 
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 3.2  เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
  3.2.2 นักเรียนอ่านได้-เขียนได้อย่างคล่องแคล่ว  ถูกหลัก 
 
4. วิธีการและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 เสนอโครงการ/ประชุมวางแผน พ.ค. 62 นางรัชฎาพร  ค าอ่าง 
2 แต่งตั้งคณะท างาน 1 – 14 พ.ค. 62 
3 ด าเนินงานตามโครงการ  พ.ค. 62 – มี.ค. 63 
4 ติดตามและประเมินผล มี.ค.63 
5 รายงานผลการด าเนินงาน มี.ค.63 

    
5.  งบประมาณที่ใช้ 
 เงินงบประมาณ  อุดหนุนรายหัว 
  - ค่าเอกสาร  ฝึก  สอน  สอบ จ านวน   1,000     บาท 
  - ค่าจัดท าเอกสาร    จ านวน   1,000     บาท 
      รวม       2,000        บาท 
 
6. การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น - ผลการทดสอบระดับชาติ 

(O-NET) 
- แบบทดสอบ   

2 นักเรียนอ่านได้  เขียนได้  อ่านคล่อง  เขียนคล่อง  
ตามมาตรฐานระดับช่วงชั้น 

- แบบทดสอบระดับชาติ 
(NT) 

- แบบทดสอบ 

3 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสมและถูก
หลักการสอบภาษาไทย 

- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 

- แบบประเมินผล
การปฏิบัติ 

  
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

2. นักเรียนสามารถอ่านได้ - เขียนได้  อ่านคล่อง - เขียนคล่อง  ตามมาตรฐานระดับช่วงชั้น 
3. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสมถูกต้อง 

 
  ผู้เสนอโครงการ            ผู้อนุมัติโครงการ 
 

       (ลงชื่อ)................................................         (ลงชื่อ)........................................... 
         (นางรัชฎาพร  ค าอ่าง)          (นายเหลาทอง  ศรีวิเศษ)    
             ครู โรงเรียนบ้านปากหมาก             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากหมาก 
 
                                           ************************** 
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กลยุทธ์ที่  3 
เพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงคุณภาพทางการศึกษาให้ทั่วถึง 

เต็มศักยภาพ 
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ชื่อโครงการ   ส่งเสริมการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สนองกลยุทธ์ที่  3  จุดเน้นข้อที่  6  ผลผลิตที่  1 , 2 
สนองมาตรฐานการเรียนรู้ข้อท่ี    1,2,4  
แผนงาน   บริหารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ  เป็นโครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านปากหมาก 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาววราภรณ์  ยศพิมพ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2562 – มีนาคม  2563 
 

***************************************** 
1. หลักการและเหตุผล 

การเฝ้าระวัง  ดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  ปัญหาการเรียนการสอน ปัญหา
เสี่ยงกับสิ่งเสพติดให้โทษ  ปัญหาการหย่าร้างของบิดามารดา   ปัญหาขาดโอกาสทางการศึกษา  ปัญหาถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ  และอ่ืนๆ  เป็นปัจจัยส าคัญท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ท าให้นักเรียนออกกลางคัน 
เรียนไม่จบหลักสูตรภาคบังคับ  เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาชาติ  โรงเรียนบ้านปากหมากจึงได้จัดท าโครงการนี้
ขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์  

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านปากหมาก  ได้รับการดูแลความประพฤติ และพฤติกรรมเสี่ยงต่อการออก 
กลางคัน  ความประพฤติและยาเสพติด 

2. การเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านปากหมาก บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าประสงค์            
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนเป็นที่น่าพอใจ  
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 นักเรียนโรงเรียนบ้านปากหมาก  จ านวน  28  คน  

3.2 เชิงคุณภาพ 
 นักเรยีนทั้งระดับปฐมวัย  และระดับประถมศึกษา  ร้อยละ  100  ได้รับการช่วยเหลือดูแลในด้าน
คุณธรรมจริยธรรม  การออกกลางคัน  พฤติกรรมเสี่ยวต่อยาเสพติด  และประพฤติกรรมในทางเสื่อมเสีย  การ
ขาดโอกาสทางการศึกษา  โดยการเยี่ยมบ้าน  การให้ทุนการศึกษาและช่วยเหลือเด็กยากจน 
 
4. วิธีการและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 เสนอโครงการ/ประชุมวางแผน พ.ค. 62 นางสาววราภรณ์  ยศพิมพ์ 
2 แต่งตั้งคณะท างาน  พ.ค. 62 
3 ด าเนินงานตามโครงการ พ.ค. 62 – มี.ค. 63 
4 ติดตามและประเมินผล มี.ค.63 
5 รายงานผลการด าเนินงาน มี.ค.63 
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5. งบประมาณที่ใช้ 

เงินงบประมาณ (ปัจจัยพ้ืนฐานเด็กยากจน) และเงินบริจาคจากบุคคลภายนอก  จ านวน 
16,000  บาท 
 
6. การประเมินผล 
           1. สังเกตการปฏิบัติตามโครงการ 
         2. ส ารวจผลความก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์ 
    3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนการท างาน 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      1. นักเรียนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องทุนการศึกษาจากองค์กรต่างๆ    
        2. นักเรียนในโรงเรียนไม่เสพสิ่งเสพติดทุกชนิด  
           3. บุคลากรโรงเรียนบ้านปากหมาก  สามารถคัดกรองนักเรียนแต่ละประเภท และแก้ปัญหา นั้นๆ ได้ 
        4.  นักเรียนโรงเรียนบ้านปากหมาก  เรียนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน 
          

ผู้เสนอโครงการ            ผู้อนุมัติโครงการ 
 

       (ลงชื่อ)................................................         (ลงชื่อ)........................................... 
          (นางสาววราภรณ์  ยศพิมพ์)          (นายเหลาทอง  ศรีวิเศษ)    
                 ครู โรงเรียนบ้านปากหมาก             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากหมาก 

  
 

************************** 
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กลยุทธ์ที่  4 
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
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ชื่อโครงการ   อบรมพัฒนาบุคลากร 
สนองกลยุทธ์ที่  4  จุดเน้นที่  1-11  ผลผลิตที่  1 , 2 
สนองมาตรฐานการเรียนรู้ข้อท่ี    2 
แผนงาน   บริหารบุคคล 
ลักษณะโครงการ  เป็นโครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายเหลาทอง  ศรีวิเศษ 
ระยะเวลาด าเนินการ  เมษายน 2562 – มีนาคม  2563 
 

***************************************** 
1. หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ  ประกอบกับมีการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคเอาเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะน าไปสู่ความเป็นหนึ่ง
เดียวเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนสู่ประชาคมอาเซียน  ให้เกิดวิถีปฏิบัติในห้องเรียนและใน
โรงเรียนเพ่ือผลิตเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะต้องด าเนินชีวิตในสังคมประชาอาเซียน  ในปี  2560  และให้การจัดการ
เรียนการสอนทุกกลุ่มรายวิชา  พร้อมกับการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ในสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงได้
จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือให้ความรู้  ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่ครูและผู้เก่ียวข้องในการเตรียมความพร้อม
ในการขับเคลื่อนสู่ประชาคมอาเซียน 

2.2 เพ่ือพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
2.3 เพ่ือพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.4 เพ่ือให้การด าเนินงานบริหารงานทั้งสี่ด้านของโรงเรียนด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 ครูระดับปฐมวัยและประถมศึกษา  จ านวน  2  คน  ได้เข้ารับการฝึกอบรม 
           3.1.2 นักเรียนปฐมวยัและชั้นประถมศึกษา  ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จ านวน  28 
คนพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 3.1.2 ครูมีความรู้  ความเข้าใจในหน้าที่ในโรงเรียน  เช่น  เจ้าหน้าที่การเงินพัสดุ  ครูวิชาการ  ครูผู้สอน
รายวิชาต่างๆ และอ่ืนๆ ที่ทางราชการจัดอบรมขึ้น 
 3.1.3 ครุสามารถจัดการเรียนรู้สู่วิถีปฏิบัติเตรียมสู่อาเซียนในห้องเรียนทุกห้องเรียน  ห้องคอมพิวเตอร์
อินเทอร์เน็ต  ห้องสมุด  รวมทั้งป้ายนิเทศ  ข้อมูลประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน 
 3.1.4 นิเทศ  ติดตามผลการด าเนินงานของห้องเรียนแต่ละชั้น  ภาคเรียนละ  2  ครั้ง 
 3.1.5 จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินการตามโครงการ 

3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 ครู  ร้อยละ  100  จัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
 3.2.2 ครู  ร้อยละ  100  ที่รับผิดชอบงานวิชาการ  สอนกลุ่มสาระต่างๆ และงานในหน้าที่พิเศษปฏิบัติ
ได้อย่างเต็มความสามารถ  หลังจากได้รับการอบรมพัฒนา 
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4. งาน/กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน/ระยะเวลา 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการ/ประชุมวางแผน พฤษภาคม 2562 

นายเหลาทอง  ศรีวิเศษ 
2 แต่งตั้งคณะท างาน   พฤษภาคม 2562 
3 ด าเนินการตามโครงการ ตลอดปีการศึกษา 2562 
4 ติดตามและประเมินผล มีนาคม 2563 
5 รายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม 2563 

 
5. งบประมาณ 
 จากงบประมาณ  ค่าใช้สอยและวัสดุของ  2,000บาท 
 
6. การประเมินผล           
 1. สังเกตจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 2. สังเกตจากพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของครู 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ครูเกิดความตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ 
 2. ครูขับเคลื่อนแนวด าเนินการสู่วิถีปฏิบัติในห้องเรียนและในโรงเรียนดีขึ้น 
 

 
************************** 
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กลยุทธ์ที่  5 
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยการมี 

ส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 
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ชื่อโครงการ   วันส าคัญ 
สนองกลยุทธ์ที่  5  จุดเน้นข้อที่  5 , 8  ผลผลิตที่  2 
สนองมาตรฐานการเรียนรู้ข้อท่ี  1,3,4  
แผนงาน   บริหารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ  เป็นโครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านปากหมาก 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาววราภรณ์  ยศพิมพ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2562 – มีนาคม  2563 
 

***************************************** 
1. หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรมวันส าคัญ เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร และพัฒนาการของเด็กในด้านต่างๆ เช่น ส่งเสริมการ
แสดงออกตามวัยของเด็ก ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะและสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน การจัด
กิจกรรมวันส าคัญของโรงเรียนบ้านปากหมาก  ได้ด าเนินการมาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา  เช่น วันเด็กแห่งชาติ  
วันพ่อแห่งชาติ  วันแม่แห่งชาติ  วันไหว้ครู  วันส าคัญทางศาสนา (วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันมาฆบูชา วัน
อาสาฬหบูชา วันวิสาขบูชา)  วันลอยกระทง วันสงกรานต์  วันสุนทรภู่  วันภาษาไทย และอ่ืนๆ 
 จากการประชุมคณะครู สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาเห็นว่า “ โครงการวันส าคัญ ” จะต้องปฏิบัติ
ต่อไปเพ่ือส่งเสริมเด็กในด้านต่างๆให้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและเด็กกล้าแสดงออกในทางท่ีถูกต้อง 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้เด็กเห็นความส าคัญของวันส าคัญนั้นๆ 
2. เพ่ือให้เด็กได้แสดงออกตามวัย และถูกต้อง  

     3. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ ความสามัคคีในหมู่คณะ 
      4. เพ่ือให้เด็กเกิดความสนุกสนานรื่นเริง  และมีจิตส านึกความเป็นไทย 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

- นักเรียนโรงเรียนบ้านปากหมาก  จ านวน  28  คน 
- คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  โรงเรียนบ้านปากหมาก  จ านวน  9  คน 
- ผู้ปกครองนักเรียน  จ านวน  30  คน 
3.2 เชิงคุณภาพ 

 - นักเรียนและผู้ปกครอง  ร้อยละ  90  เห็นความส าคัญของวันส าคัญต่างๆ และปฏิบัติตนในทางท่ี
ถูกต้องตามวันส าคัญนั้น 
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4. วิธีการและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 เสนอโครงการ/ประชุมวางแผน พ.ค. 62 นางสาววราภรณ์  ยศพิมพ์ 
2 แต่งตั้งคณะท างาน 1 – 14 พ.ค. 62 
3 ด าเนินงานตามโครงการ พ.ค. 2562- ก.พ.  2563 
4 ติดตามและประเมินผล มี.ค.63 
5 รายงานผลการด าเนินงาน มี.ค.63 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
  1. เงินงบประมาณ  3,000 บาท 
              เงินบริจาคจากคณะครูและบุคคลภายนอก 3,000    บาท 
     กิจกรรมวันส าคัญดังต่อไปนี้ 
  - วันแม่แห่งชาติ  - วันพ่อแห่งชาติ  - วันวิสาขบูชา 
  - วันมาฆบูชา  - วันอาสาฬหบูชา - วันเข้าพรรษา 
  - วันออกพรรษา  - วันเด็กแห่งชาติ  - วันลอยกระทง 
  - วันสงกรานต์  - วันสุนทรภู ่  - วันภาษาไทยแห่งชาติ 
  - วันไหว้ครู 
 
6. การประเมินผล 
       1. สอบถาม 
          2. สัมภาษณ์ 
 3. สังเกต 
 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           1. เด็กกล้าแสดงออกทุกคนและได้แสดงออกตามวัย ถูกต้อง เหมาะสม 
           2. เด็กเห็นคุณค่าและความส าคัญของวันส าคัญต่างๆ 
  3. นักเรียนมีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะมีจิตส านึกความเป็นไทย 
 
 

ผู้เสนอโครงการ            ผู้อนุมัติโครงการ 
 

       (ลงชื่อ)................................................         (ลงชื่อ)........................................... 
          (นางสาววราภรณ์  ยศพิมพ์    )                (นายเหลาทอง  ศรีวิเศษ)    
                 ครู โรงเรียนบ้านปากหมาก             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากหมาก 

  
 

************************** 
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ชื่อโครงการ   ชุมชนสัมพนัธ์ 
สนองกลยุทธ์ที่  5  จุดเน้นที่  5 , 8   ผลผลิตที่  2 
สนองมาตรฐานการเรียนรู้ข้อท่ี  2,4  
แผนงาน   บริหารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ  เป็นโครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านปากหมาก 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาววราภรณ์  ยศพิมพ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2562 – มีนาคม  2563 
 

***************************************** 
1. หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้กลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 5 กลยุทธ์ ได้แก่ 
การเร่งรัดปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมน าความรู้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานอย่างต่อเนื่องทั่วถึง พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การกระจายอ านาจโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
(S.B.M.) และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 จากการด าเนินการในด้านต่างๆ  ของสถานศึกษาจ าเป็นต้องมีการรายงานผลการด าเนินให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาชนและชุมชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงต่อเนื่องตลอดเวลาโครงการประชาสัมพันธ์
สถานศึกษา จึงด าเนินการจัดท าโครงการนี้ขึ้น     
  
2. วัตถุประสงค์               

1. เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของโรงเรียนให้องค์กรต่าง ๆ ชุมชน ประชาชนได้รับทราบผล 
การด าเนินงานของสถานศึกษา 

2. เพ่ือให้ องค์กรต่าง ๆ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน เข้ามามีส่วนให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาได้
ตามความต้องการ 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านปากหมาก  จ านวน  28  คน 
2. ผู้บริหาร ครูโรงเรียนบ้านปากหมาก  จ านวน  3  คน 
3. ชุมชนบ้านปากหมาก  หมู่ที่  6 , 7  จ านวน  200  คน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียน  ครู  และชุมชนบ้านปากหมาก  ร้อยละ  90  ให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันในกิจกรรม
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  อาทิ  กิจกรรมบุญประเพณี  กิจกรรมการพัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชน  และอ่ืนๆ 
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4. วิธีการและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 เสนอโครงการ/ประชุมวางแผน พ.ค. 62 นางสาววราภรณ์  ยศพิมพ์ 
2 แต่งตั้งคณะท างาน พ.ค. 62 
3 ด าเนินงานตามโครงการ  มี.ค. 63 
4 ติดตามและประเมินผล มี.ค.63 
5 รายงานผลการด าเนินงาน มี.ค.63 

 
        5. งบประมาณที่ใช้ 
  1. เงินงบประมาณ   3,000   บาท 
  2. เงินนอกงบประมาณ     -  บาท 

   รวมทั้งสิ้น   3,000   บาท 
 

6. การประเมินผล 
1. สังเกตการปฏิบัติตามโครงการ 
2. ส ารวจผลความก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์ 

   3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนการท างาน 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
            1. ชุมชนได้รับทราบผลการด าเนินงานของโรงเรียน 
            2. องค์กรต่าง ๆ ชุมชน ประชาชน เข้ามามีส่วนให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 
 

 
ผู้เสนอโครงการ            ผู้อนุมัติโครงการ 
 

       (ลงชื่อ)................................................         (ลงชื่อ)........................................... 
          (นางสาววราภรณ์  ยศพิมพ์    )    (นายเหลาทอง  ศรีวิเศษ)    
                 ครู โรงเรียนบ้านปากหมาก            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากหมาก 

  
 

************************** 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาแหล่งเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สนองกลยุทธ์ที่  5  จุดเน้นที่  10  ผลผลิตที่  1 , 2 
สนองมาตรฐานการเรียนรู้ข้อท่ี  1,2,3,4 
แผนงาน   บริหารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ  เป็นโครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านปากหมาก 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาววราภรณ์  ยศพิมพ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2562 – มีนาคม  2563 
 

***************************************** 
 
1. หลักการและเหตุผล 

สถานศึกษาแต่ละแห่งจะประกอบด้วย อาคารเรียน อาคารประกอบต่างๆ ถนน รั้ว และบริเวณ
สถานศึกษา แต่ละส่วนที่ประกอบขึ้นมาจะต้องอยู่ในสภาพที่  คงทน ถาวร สะดวก ปลอดภัยต่อการใช้สอย และ
มีความสวยงามอยู่เสมอ นักเรียน ครู ผู้ปกครองเกิดความภาคภูมิใจและเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน รวมทั้งการสรรหาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการเรียนรู้ของนักเรียน ส่งผลให้คุณภาพ
การศึกษา คุณภาพนักเรียนซึ่งจะเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไป 

แต่จากสภาพปัจจุบัน การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ การจัดท าสวนหย่อมหน้าบริเวณอาคารเรียน การ
ปรับปรุงห้องเรียน การจัดท าป้ายนิเทศ การปรับปรุงห้องสมุด  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และการน าภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นมาสอนในโรงเรียนในกิจกรรมที่ครูขาดทักษะและความรู้จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องจัดท าโครงการนี้ขึ้น    
   
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้สถานมีไม้ยืนต้น  ไม้ดอกไม้ประดับ  ตามความต้องการของชุมชน  และตามนโยบายของทาง
ราชการ 

2. เพ่ือให้สถานศึกษามีภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือวิทยากรภายนอกสอนในโรงเรียน 
3. เพ่ือปรับปรุงตกแต่งบริเวณสถานศึกษาให้สวยงามเป็นแหล่งเรียนรู้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการ 

เรียนการสอนของ และชุมชนมาใช้ประโยชน์ 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

1. โรงเรียนบ้านปากหมาก  มีพ้ืนที่จ านวน  14  ไร่  มีต้นไม้ยืนต้น  จ านวน  100  ต้น  ไม ้
ดอกไม้ประดับจ านวน  3  แปลง  บริเวณโรงเรียนร่มรื่นสวยงาม 

2. โรงเรียนบ้านปากหมากมีแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น  ป้ายนิเทศ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  จ านวน   
3  คน ห้องสมุด  อย่างละ  1  แห่ง  และอ่ืนๆ 
3.2 เชิงคุณภาพ 

 นักเรียน  ครู  และชุมชนบ้านปากหมาก  ร้อยละ  90  ให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันในกิจกรรม
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  อาทิ  กิจกรรมบุญประเพณี  กิจกรรมการพัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชน  กิจกรรมออก
ก าลังกาย และอ่ืนๆ 
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4. วิธีการและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 เสนอโครงการ/ประชุมวางแผน พ.ค. 62 นางสาววราภรณ์  ยศพิมพ์ 
2 แต่งตั้งคณะท างาน 1 – 14 พ.ค. 62 
3 ด าเนินงานตามโครงการ 15 พ.ค. 62 – มี.ค. 63 
4 ติดตามและประเมินผล มี.ค.63 
5 รายงานผลการด าเนินงาน มี.ค.63 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 

1. เงินงบประมาณ  จดัซื้อเอกสาร  กระดาษโปสเตอร์  กระดาษชาร์ท  และอ่ืนๆ จัดท าป้านนิเทศ 
จ านวน  5,000  บาท 
 2. เงินบริจาค  จ านวน  2,000  บาท 
 
6. การประเมินผล 
     1. สังเกตการปฏิบัติตามโครงการ 
   2. ส ารวจผลความก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์ 
     3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนการท างาน 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนได้เรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์ของการยกระดับคุณภาพการศึกษา  ตามมาตรฐานการเรียนรู้   
กลยุทธ์ของโรงเรียน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
 

ผู้เสนอโครงการ            ผู้อนุมัติโครงการ 
 

       (ลงชื่อ)................................................         (ลงชื่อ)........................................... 
          (นางสาววราภรณ์  ยศพิมพ์)          (นายเหลาทอง  ศรีวิเศษ)    
                 ครู โรงเรียนบ้านปากหมาก              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากหมาก 

  
 

************************** 
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ชื่อโครงการ   โรงเรียนปลอดขยะ 
สนองกลยุทธ์ที่  5  จุดเน้นที่  10  ผลผลิตที่  1 , 2 
สนองมาตรฐานการเรียนรู้ข้อท่ี  1,2,3,4 
แผนงาน   บริหารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ  เป็นโครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านปากหมาก 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาววราภรณ์  ยศพิมพ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2562 – มีนาคม  2563 
***************************************** 
1. หลักการและเหตุผล                      

สภาพปัญหาขยะในโรงเรียน นับวันจะมีเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นขยะจาก เศษกระดาษ เศษ
อาหาร หรือขนมที่นักเรียนรับประทานเหลือ แก้วน้ า ขวดน้ า ถุงพลาสติก ส่งผลให้มีขยะเพ่ิมในปริมาณมาก หาก
มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับก าจัดขยะที่ไม่ดี ก็จะท าให้ขยะเหล่านั้นหมักหมม เน่าเหม็นและเป็นแหล่งเพาะเชื้อ
โรคต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ท าให้สภาพแวดล้อมเป็นพิษ และสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีแก่โรงเรียน จากการศึกษา
พบว่าปัญหาขยะในโรงเรียนเกิดจากการขาดจิตส านึกท่ีดีในการทิ้งขยะของเด็ก ๆ การบริหารจัดการของโรงเรียน
ด้านขยะไม่ได้รับการสนใจจากผู้บริหาร หรือคณะครู ดังนั้น การสร้างจิตส านึก และกระตุ้นเตือนในทุกคนใน
โรงเรียนได้ตระหนักถึงผลกระทบเก่ียวกับปัญหาขยะ จึงเป็นเรื่องจ าเป็นที่ต้องกระท าอย่างสม่ าเสมอ และวาง
กรอบแนวทางในการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการรณรงค์ให้มีการทิ้งขยะและแยกขยะ คิด
ก่อนทิ้งว่าขยะช่วยกันแยกประเภทขยะเพ่ือให้ได้ขยะ ที่น าไปขายได้ หรือรีไซเคิลมากที่สุดและเพ่ือช่วยลด
ขัน้ตอนและลดพลังงานในการก าจัดขยะ เนื่องจากขยะแต่ละชนิดมีวิธีการก าจัดที่ไม่เหมือนกัน สร้างธนาคารขยะ
ที่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน เพ่ือการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คัดแยกขยะประเภท
กระดาษ แก้ว โลหะเพ่ือการน ากลับไปรีไซเคิลได้ไม่รู้จบ  หากเราทุกคนในโรงเรียน สถานศึกษา ได้ร่วมมือร่วมใจ
เกี่ยวกับการจัดการขยะ ปัญหาก็จะลดน้อยลง และส่งผลให้โรงเรียนสะอาด สวยงาม น่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี 
ปราศจากมลพิษ และท่ีส าคัญช่วยลดปริมาณขยะให้น้อยลง เป็นการแก้ปัญหาขยะล้นโลกได้ทางหนึ่ง 
 
2. วัตถุประสงค์ 
        2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีจิตส านึกท่ีดีในการรักษาความสะอาดทั้งในโรงเรียน และชุมชน 
        2.2 เพ่ือลดมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม 
        2.3 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักคัดแยกขยะให้ถูกต้อง 
3.เป้าหมาย/ความคาดหวังและภาพที่โรงเรียนต้องการให้เกิดขึ้น 

3.1 โรงเรียนมีการบริหารขยะที่ถูกต้อง เช่น การคัดแยกขยะ การจัดเก็บถูกวิธี การน าขยะกลับมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ หรือน าไปขายเป็นรายได้เสริม 

3.2 นักเรียนและเยาวชนในชุมชนมีจิตส านึกในการรักษาความสะอาด และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
3.3 โรงเรียนสะอาด น่าอยู่  เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชุมชน 
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4. วิธีการและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 เสนอโครงการ/ประชุมวางแผน พ.ค. 62 นางสาววราภรณ์  ยศพิมพ์ 
2 แต่งตั้งคณะท างาน 1 – 14 พ.ค. 62 
3 ด าเนินงานตามโครงการ 15 พ.ค. 62 – มี.ค. 63 
4 ติดตามและประเมินผล มี.ค.63 
5 รายงานผลการด าเนินงาน มี.ค.63 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 

1. เงินงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด  จัดซื้ออุปกรณ์ จ านวน  2,000  บาท 
  
6. การประเมินผล 
     1. สังเกตการปฏิบัติตามโครงการ 
   2. ส ารวจผลความก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์ 
     3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนการท างาน 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีจิตส านึกในการรักษาความสะอาด ทั้งในโรงเรียนและน าไปใช้ในชุมชน 
 
 

ผู้เสนอโครงการ            ผู้อนุมัติโครงการ 
 

       (ลงชื่อ)................................................         (ลงชื่อ)........................................... 
          (นางสาววราภรณ์  ยศพิมพ์)          (นายเหลาทอง  ศรีวิเศษ)    
                 ครู โรงเรียนบ้านปากหมาก              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากหมาก 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านปากหมาก 

ที่        /  2562 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 

…………….………………………………………….. 
 

 ด้วยโรงเรียนบ้านปากหมาก  จะได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 
2562  ขึ้น เพ่ือให้การบริหารงานในโรงเรียนเป็นไปตามกลยุทธ์ของโรงเรียน และมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์  อาศัยอ านาจแห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการ  
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  มาตรา  36  รัฐก าหนดให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคลและอาศัยอ านาจแห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา  พ.ศ. 2546  มาตรา  39(1)  ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและมีอ านาจหน้าที่บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย  กฎ  
ระเบียบ  ข้อบังคับของทางราชการ  จึงขอแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เป็น
คณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประปีการศึกษา 2557  ดังต่อไปนี้  

1. นายเหลาทอง  ศรีวิเศษ        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากหมาก        ประธานกรรมการ 
2. นางนางสาววราภรณ์  ยศพิมพ์  ครูโรงเรียนบ้านปากหมาก    กรรมการ 
3. นางรัชฎาพร  ค าอ่าง  ครูโรงเรียนบ้านปากหมาก    กรรมการและเลขานุการ 
4. นางสาวรัตติยา  จันทร์สว่าง      เจ้าหน้าที่ธุรการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

         สั่ง  ณ วันที่    1   เดือน   พฤษภาคม   พ.ศ.  2562 
 
 
 
          (ลงชื่อ) 
                                                                 (นายเหลาทอง  ศรีวิเศษ) 
                                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากหมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



     
แผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2562 โรงเรียนบ้านปากหมาก 

ค าน า 
 
 แผนปฏิบัติการประจ าปี  2562  ของโรงเรียนบ้านปากหมาก  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1  ได้จัดท าข้ึนเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานของโรงเรียนให้เกิดความก้าวหน้า และ
สอดคล้องกับนโยบายของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 แผนปฏิบัติการฉบับนี้ คณะครูโรงเรียนบ้านปากหมาก พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของโรงเรียน ได้ร่วมกันจัดท าขึ้น โดยศึกษาข้อมูลสภาพปัจจุบันและปัญหา เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของ
นักเรียน โรงเรียนและชุมชน ตามแผนงานนโยบายของทางราชการ 
 แผนปฏิบัติการบางโครงการอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เพ่ือให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อการ
บริหารงานทุกด้าน ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาต่อไป 
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