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 ตามที่ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบ ารุง) ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 
2564) (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๑) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๓/256๑ 
เมื่อวันที่ 2๗  กันยายน  256๑  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2551 โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบ ารุง) จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 
2564) (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๑) เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

ที่มำของวิสัยทัศน์ 
๑. สภำพปัญหำ และควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1. นักเรียนขาดความรับผิดชอบ 
2. ห้องน้ าไม่เพียงพอ 
3. ที่นั่งรับประทานอาหารไม่เพียงพอ 
4. นักเรียนขาดระเบียบวินัย 
5. อบจ.ตอบสนองความต้องการของโรงเรียนล่าช้า 
6. ขาดสื่อเทคโนโลยี 
7. ห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอ 
8. นักเรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ 
9. การจราจรติดขัด 
10. โรงเรียนพ้ืนที่แคบ 
11. ผู้ปกครองไม่ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน 
12.การประสานงานจากหน่วยงานต้นสังกัดล่าช้า 
13.ครูชาวต่างชาติปล่อยประละเลยในการซ่อมเสริม 
14.ชุมชนมีส่วนรว่มกับโรงเรียนน้อย 
15.ครูขาดปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรภายนอก 
16.ครูไม่เพียงพอ 
17.ห้องเรียนไม่เพียงพอ 
18.สิ่งแวดล้อมไม่เอ้ือต่อการเรียน 
19.ผู้ปกครองมีบทบาทมากเกินไป 
20.ขยะมีปริมาณมาก 
21.ไม่มีที่จอดรถ 
22.นักเรียนมาสาย 
23.การจัดการเรียนการสอนของครูต่างชาติขาดความต่อเนื่อง 
24.ขาดห้องพยาบาล 
25.ขาดห้องสื่ออนุบาล 
26.นักเรียนไม่กล้าแสดงออก 
27.โรงยิมไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ 
28.สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่ทั่วถึงไม่เสถียร 
29.นักเรียนขาดทักษะการเขียน 
30.ครูใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า 
31.นักเรียนใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า 
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32.ครูขาดการแนะแนวอย่างสม่ าเสมอ 
33.ครูมาสาย 
34.ครูออกออกข้างนอกบ่อย 
35.ครูขาดสื่อการสอนที่หลากหลาย 
36.ครูไม่ส่งแผนการสอน 
37.การเข้าร่วมกับชุมชนน้อย 
38.ขาดห้องสมุด 
39.ขาดสถานที่ในการท ากิจการ 
40.ขาดช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย 
41.ระบบเครื่องเสียง 
42.ครูสอนไม่ตรงกลุ่มสาระ 
43.นักเรียนขาดสมาธิในการเรียน 
44.ครูขาดทักษะการท าวิจัยในชั้นเรียน 
45.ครูขาดการพัฒนาตามกลุ่มสาระ 
46.วัสดุส านักงานไม่เพียงพอ 
47.ขาดวัสดุอุปกรณ์ห้องเรียน 
48.น้ าท่วมเข้าห้องเรียน 
49.ระบบรักษาความปลอดภัยไม่ได้คุณภาพ 
50.กิจกรรมของโรงเรียนมากเกินไป 
51.นักเรียนมีเวลาเรียนไม่ครบตามหลักสูตร 
52.ครูชาวต่างชาติไม่เข้าสอนไม่ตรงเวลา 
53.ไม่มีหลังคาเชื่อมระหว่างอาคาร 
54.เอกสารการแข่งขันประกวดมาล่าช้า 
55.ระบบไฟฟ้าไม่ปลอดภัย 
56.ห้องเรียนไม่มีม่านบังแสง 
57.ชั้นวางรองเท้าไม่เพียงพอ 
58.ผู้ปกครองท าการบ้านให้นักเรียน 
59.ครูขาดทักษะการจัดการเรียนการสอนเป็นส าคัญ 
60.เด็กน าโทรศัพท์มาใช้ในห้องเรียน 
61.เด็กพูดค าหยาบคาย 
62.พัดลมไม่เพียงพอ 
63.ครูไม่ท างานให้เป็นปัจจุบัน 
64.โรงอาหารมีอาหารจ าหน่ายไม่หลากหลาย 
65.ราคาหารสูงกว่าจ าเป็น 
66.น้ าดื่มไม่เพียงพอ 
67.ห้องเรียนอาคารเรียนช ารุด 
68.ขาดการประสานของครูไทยกับครูต่างชาติ 
69.ครูต่างชาติขาดทักษะการดูแลชั้นเรียน 
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70.เด็กขาดทักษะการใช้ห้องน้ าที่ถูกต้อง 
71.เด็กใช้เวลาว่างไม่เป็นประโยชน์ 
72.ขาดคุรภุัณฑ์ของห้องเรียน 
73.ครูขาดการซ่อมเสริมนักเรียน 
74.ผู้ปกครองขาดความร่วมมือ 
75.กระดานไวท์บอร์ดช ารุดในห้องเรียน 
76.นักเรียนออกนอกโรงเรียน 
77.ผู้ปกครองส่งเอกสารช้า 
78.ผู้ปกครองมารับนักเรียนช้า 
79.ผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือในการประชุม 
80.การจัดเอกสารไม่เป็นระบบ 
81.ไม่มีบอร์ดความรู้ในห้องเรียน 
82.ป้ายนิเทศในห้องเรียนไม่ครบ 
83.ตู้เก็บเอกสารไม่เพียงพอ 
84.น้ าขังบนพ้ืน 
85.ผู้ปกครองชอบเปรียบเทียบผลการเรียน 
86.ผู้ปกครองไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นครู 
87.ยุงเยอะ 
88.ทางเดินข้ึนบันไดไม่มีไฟฟ้า 
89.ถังดับเพลิงไม่พร้อมใช้งาน 
90.ความสว่างไม่เพียงพอ 
91.ห้องเรียนขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
92.สีอาคารเรียนช ารุด 
93.ครูประจ าวิชาขาดความเข้มงวดในการดูแลเด็ก 
94.เด็กลืมอุปกรณ์การเรียน 
95.บุคคลากรสนับสนุนไม่เพียงพอ 
96.บุคคลากรขาดทักษะการปฏิบัติงาน 
97.เด็กน าอาหารมารับประทานในห้องเรียน 
98.แหล่งเรียนรู้ไม่เพียงพอ 
99.เด็กกินแล้วไม่เก็บ 
100.ครูไม่มีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
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๒. นโยบำยและทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
 ๒.๑ แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 
  แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติยึดหลัก 
ส าคญัในการจัดการศึกษา ประกอบด้วยหลักการจดัการศกึษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการ
จัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและท่ัวถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของ สังคม (All for Education) อีกท้ัง
ยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็น
ภายในประเทศ (Local Issues) อาท ิคุณภาพ ของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของ
ประเทศ ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ และวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม โดยน ายุทธศาสตร์ชาติ 
(National Strategy)  มาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ  

จากแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้จึงได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ดังนี้ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต  
 อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 
๒๑”  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ๔ ประการ คือ ๑) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ๒) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองทีดี่ มีคุณลักษณะ ทักษะ
และสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ ๓) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรยีนรู้และคุณธรรม 
จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และ ๔) เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดัก ประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความ
เหลื่อมล้ าภายในประเทศลดลง     เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัด
การศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษา แห่งชาติได้วางเป้าหมายไว้ ๒ ด้าน คือ เป้าหมายด้านผู้เรียน 
(Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มี คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
๒๑ (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและ คุณลักษณะต่อไปนี้   

✥ 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น   
(Arithmetics)    

✥ 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา  
(Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and 
Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural 
Understanding)ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration,
 Teamwork and Leadership)ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ 
(Communications, Information and  Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ 
(Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)  
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๒.๒ มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ พ.ศ. 2561 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่ง ยึดเป็นแนวทางส าหรับการ

พัฒนาผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา และให้หน่วยงานต้นสังกัดใช้เป็นเป้าหมายในการจัด
การศึกษา โดยการก าหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของผู้เรียนที่เหมาะสมตามช่วงวัยในแต่ละระดับ และ
ประเภทการศึกษา และใช้เป็นเป้าหมายในการสนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถด าเนินการต่าง ๆ  ได้อย่าง
สะดวกเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ในการจัด
การศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม การก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล  และการประกัน
คุณภาพการศึกษา  เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการในการจัดการศึกษา ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึง
ไดจ้ัดท า มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ในรูปของผลลัพธ์ที่พึงประสงคข์องการศึกษา เพ่ือให้ 
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาและจัดท า
มาตรฐานการศึกษาขั้นต่ าที่จ าเป็นของแต่ละระดับและประเภทการศึกษา เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะที่พึง
ประสงคข์ึ้นกับผู้เรียนทั้งในระหว่างที่ก าลังศึกษา และเพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนในระหว่างที่ก าลังศึกษา 
เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์หลังจากส าเร็จการศึกษา ซึ่งถือเป็น “คุณลักษณะของคนไทย ๔.๐” ที่
สามารถสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้กับประเทศ 

 
๒.๓ มำตรฐำนกำรศึกษำ 
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก  
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  

รายละเอียดแต่ละมาตรฐาน มีดังนี้  
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของเด็ก  

๑.๑ มีพัฒนาการดา้นรา่งกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีี และดแูลความปลอดภัยของตนเองได้
 ๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบค ุ และแสดงออก ทางอารมณ์ได้   

๑.๓ มีพัฒนาการดา้นสังคมช่วยเหลือตนเอง และเปน็สมาชิก ที่ดีของสังคม   
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญาสื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

 
มำตรฐำนที ่๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  

๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านสอดคล้อง กับบริบทของท้องถิ่น  
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน   
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ   
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๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือ สนับสนุนการจัด
ประสบการณ์  

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 

มำตรฐำนที่ ๓ กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ  
๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

 ๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ ปฏิบัติอย่างมีความสุข  
๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย  
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าาผล การประเมินพัฒนาการเด็กไป

ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจ านวน ๓ มาตรฐาน 

ได้แก่ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน     
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน     
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

ภาษาเลิศ  เชิดชูคุณธรรม  เลิศล้ าวิชาการ  สืบสานวัฒนธรรม  น้อมน าตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
พันธกิจ (Mission) 

1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพท้ังด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
2. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้จัดการเรียนรู้ได้มาตรฐานการศึกษา บนพ้ืนฐานของการมี

คุณธรรมและจริยธรรม 
3. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา มีศักยภาพใน

การเป็นประชาการโลก 
4. ส่งเสริมในด้านความร่วมมือกับชุมชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
5. ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน ชุมชน และสังคมโลก โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการ

จัดการศึกษา 
6. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ 



แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564 ) (เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑  พ.ศ. ๒๕๖๑)   
โรงเรียน อบจ. บ้านไมเ้รียบ (ตันตโิกวิทบ ารุง)  7 

 

เป้ำประสงค์ 
๑. ผู้เรียนมีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๒. ผู้เรียนมีศักยภาพด้านวิชาการ 
๓. ผู้เรียนมีสุขภาพจิตสดใส สุขภาพกายแข็งแรง 
๔. ผู้เรียนมีศักยภาพตามความแตกต่าง ความถนัด และความสนใจ 
๕. สถานศึกษามีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และสื่อเทคโนโลยีที่เพียงพอและทันสมัย 
๖. สถานศึกษามีอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอ ปลอดภัย และเอ้ือต่อ

การจัดการเรียนการสอน 
๗. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพ และมีประสิทธิภาพด้านการจัดการเรียนการสอน 
๘. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
๙. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
๑๐. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
๑๑.  ผู้เรียนมีจิตส านึกรักท้องถิ่น ร่วมสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
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ผลกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค ( SWOT  Analysis ) 
 โรงเรียน  อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบ ารุง)   ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรียน ดังนี้ 

ปัจจัยภำยในสถำนศึกษำ 
จุดแข็ง  (Strengths) 

- มีครูผู้สอนเป็นชาวต่างชาติจ านวนมาก 
- โรงเรียนมีหลักสูตรสองภาษา 
- ครูผู้สอนมีความสามารถในการสอนได้ตามหลักสูตร

และตัวชี้วัด 
- ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมได้หลากหลาย 
- นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่าง ๆ จ านวนมาก 
- ครูมีประสิทธิภาพในการสอน 
- ผลคะแนน O-net รายวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี 
- จ านวนนักเรียนต่อห้องมีจ านวนเหมาะสมไม่มากเกินไป 
- โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมร่มรื่น น่าอยู่ 
- นักเรียนมีความกล้าแสดงออก 
- นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารใน

ชีวิตประจ าวันได้ 
- นักเรียนมีความสามารถในการสอบแข่งขันสามารถเข้า

ศึกษาต่อในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง 
- โรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอ 
- โรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งชุมชน 
- โรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว 
-  

จุดอ่อน (Weaknesses) 
- นักเรียนขาดความรับผิดชอบ 
- วัสดุ อุปกรณ์ สื่อ ไม่เพียงพอ 
- นักเรียนขาดทักษะการคิด วิเคราะห์ 
- ขาดการสื่อสารภาษาอังกฤษระหว่างครูไทย

และครูชาวต่างชาติ 
- ครูผลิตสื่อการสอนน้อย 
- ครูไม่เพียงพอ สอนไม่ตรงเอก 
- ห้องเรียนไม่เพียงพอ 
- นักเรียนยังขาดทักษะชีวิต 

 โอกำส (Opportunities) 
- ผู้ปกครองมีความพร้อม สามารถให้การสนับสนุนได้ 
- ชุมชนมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน 
- กรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม 
- มีโรงเรียนในสังกัดเป็นต้นแบบในการให้ความรู้ด้าน

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

อุปสรรค (Threats) 
- ผู้ปกครองท าการบ้านให้นักเรียน 
- ผู้ปกครองไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
- การเมืองเข้ามามีบทบาทมากเกินไป 
- โรงเรียนมีพ้ืนที่จ ากัด 
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เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด ข้อมูลปัจจุบัน 
เป้ำหมำย 

ปี 61 -
64 

ปี 61 ปี 62 ปี 63 
ปี 

64 
1.  ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาด้านภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ
เต็มศักยภาพ 
 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของ
ผู้เรียนมีการพัฒนาด้าน
ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ร้อย
ละ 2 ต่อปี 

92 100 94 96 98 100 

2. ครูและบุคลากรมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมและจัดการ
เรียนการสอนได้ตาม
มาตรฐานการศึกษา 
 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของ
บุคลากรที่มีคุณธรรม 
จริยธรรมจัดการเรียน
การสอนตามมาตรฐาน
การศึกษา ร้อยละ 3 
ต่อปี 

91 100 93 95 97 100 

3. ผู้เรียนเป็นผู้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา เป็นคนเก่ง 
คนด ีมีความสุข มี
ความรู้ 
 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของ
ผู้เรียนที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 
ร้อยละ 3 ต่อปี 

91 100 93 95 97 100 

4. ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม จิต
สาธารณะ ค่านิยม 
เจตคติที่ดี การปรับตัว
ในการใช้
ชีวิตประจ าวัน 
และการเป็นพลเมืองที่
ดี 
 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของ
ผู้เรียนที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม เจตคติที่ดี
การปรับตัวในการเป็น
พลเมืองที่ดี ร้อยละ 3 
ต่อปี 

91 100 93 95 97 100 
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เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด ข้อมูลปัจจุบัน 
เป้ำหมำย 

ปี 61 -
64 

ปี 61 ปี 62 ปี 63 
ปี 

64 
5. สถานศึกษา
สนับสนุนและส่งเสริม
ด้านความร่วมมือกับ
ชุมชนในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและ 
ประเพณีท้องถิ่น 
 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของ
สถานศึกษาท่ีได้รับ
ความร่วมมือกับชุมชน
ในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น ร้อย
ละ 3 ต่อปี 

91 100 93 95 97 100 

6.สถานศึกษามีการ
ระบบการบริหาร
จัดการอย่างมีคุณภาพ 
 
 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของ
การบริการที่ดี มี
คุณภาพของ
สถานศึกษา 
ร้อยละ 2 ต่อปี 

92 100 94 96 98 100 

7.สถานศึกษา
สนับสนุนและประสาน
ความร่วมมือระหว่าง 
ชุมชน ผู้ปกครอง 
องค์กรภายนอกและ 
เครือข่ายที่มีส่วนร่วม
ในการพัฒนา 
 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของ
สถานศึกษาท่ีได้รับ
ความร่วมมือระหว่าง
ชุมชน ผู้ปกครอง 
องค์กรภายนอกและ
เครือข่ายที่มีส่วนร่วม
ในการพัฒนา
สถานศึกษา  
ร้อยละ 1 ต่อปี 
 

96 100 97 98 99 100 
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รำยละเอียดตัวชี้วัด 
 

1.ตัวชี้วัด   :   ร้อยละของผู้เรียนมีการพัฒนาด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
2.ขอบเขตควำมหมำย    
   2.1. ผู้เรียนมีพัฒนาการ หมายถึง ผู้เรียนที่มีพัฒนาการในด้านการเรียนดีขึ้น 
   2.2. ภาษาไทย หมายถึง วิชาภาษาไทยในทุกระดับชั้นเรียน 
   2.3. ภาษาต่างประเทศ หมายถึง ภาษาอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้ใช้สื่อสารพูดคุยในเวลาปกติเป็นภาษาหลัก จะถือว่า
ภาษาต่างประเทศ ไม่เพียงเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น 
3.หน่วยวัด   :   คน 
4.ค่ำเป้ำหมำย (ปี 2561 – 2564)   :   ร้อยละ 2 
5.วิธีกำรค ำนวณ   :   หาผลรวม 
6.ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน)  :   ร้อยละ 92 
7.แหล่งข้อมูล / วิธีกำรเก็บข้อมูล   :   ฝ่ายวิชาการ 
8.ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล / รำยงำน   :   ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 
 

 
รำยละเอียดตัวชี้วัด 

 
1.ตัวชี้วัด   :   ร้อยละของบุคลากรที่มีคุณธรรม จริยธรรมจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษา 
2.ขอบเขตควำมหมำย    
   2.1. บุคลากร หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงเรียน 
   2.2. คุณธรรม จริยธรรม หมายถึง คุณงามความดีที่กระท าลงไปด้วยความมีส านึกดีในจิตใจ ประพฤติปฏิบัติ
เป็นแบบอย่างที่ดี   
   2.3. การเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
เกิดทักษะและเจตคติท่ีดี..  
   2.4. มาตรฐานการศึกษา หมายถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพท่ีพึงประสงค์ เพ่ือใช้เป็นหลักใน
การเทียบเคียง ส าหรับส่งเสริม ก ากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล และเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 
3.หน่วยวัด   :   คน 
4.ค่ำเป้ำหมำย (ปี 2561 – 2564)   :   ร้อยละ 3 
5.วิธีกำรค ำนวณ   :   หาผลรวม 
6.ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน)  :   ร้อยละ 91 
7.แหล่งข้อมูล / วิธีกำรเก็บข้อมูล   :   ฝ่ายวิชาการ 
8.ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล / รำยงำน   :   ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 
รำยละเอียดตัวชี้วัด 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
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1.ตัวชี้วัด   :   ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
2.ขอบเขตควำมหมำย    
   2.1. ผู้เรียน หมายถึง เด็กนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียน 
   2.2. มาตรฐานการศึกษา หมายถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพท่ีพึงประสงค์ เพ่ือใช้เป็นหลักใน
การเทียบเคียง ส าหรับส่งเสริม ก ากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล และเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา   
   2.3. คุณภาพ หมายถึง การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามข้อก าหนด 
3.หน่วยวัด   :   คน 
4.ค่ำเป้ำหมำย (ปี 2561 – 2564)   :   ร้อยละ 3 
5.วิธีกำรค ำนวณ   :   หาผลรวม 
6.ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน)  :   ร้อยละ 91 
7.แหล่งข้อมูล / วิธีกำรเก็บข้อมูล   :   ฝ่ายวิชาการ 
8.ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล / รำยงำน   :   ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
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รำยละเอียดตัวชี้วัด 

 
1.ตัวชี้วัด   :   ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติที่ดีการปรับตัวในการเป็นพลเมืองที่ดี 
2.ขอบเขตควำมหมำย    
   2.1. ผู้เรียน หมายถึง เด็กนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียน 
   2.2. คุณธรรม จริยธรรม หมายถึง คุณงามความดีที่กระท าลงไปด้วยความมีส านึกดีในจิตใจ ประพฤติปฏิบัติ
เป็นแบบอย่างที่ดี   
   2.3. การเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
เกิดทักษะและเจตคติท่ีดี..  
   2.4. เจตคติที่ดี หมายถึง ความรู้สึกท่ีมีต่อบุคคล วัตถุสิ่งของ ความรู้สึก หรือสถานการณ์ต่างๆเป็นไปในทาง
ที่ดี  
   2.5. การปรับตัว หมายถึง พฤติกรรมปรับตัว ที่ใช้เปลี่ยนพฤติกรรม หรือใช้ปรับพฤติกรรมให้เข้ากับ
สถานการณ์ 
   2.6. พลเมืองที่ด ีหมายถึง ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่เป็นกฎระเบียบหรือข้อบังคับให้ถือปฏิบัติ
ร่วมกัน รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง เคารพความคิดเห็นของผู้อื่นและด ารงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม  
3.หน่วยวัด   :   คน 
4.ค่ำเป้ำหมำย (ปี 2561 – 2564)   :   ร้อยละ 3 
5.วิธีกำรค ำนวณ   :   หาผลรวม 
6.ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน)  :   ร้อยละ 91 
7.แหล่งข้อมูล / วิธีกำรเก็บข้อมูล   :   ฝ่ายวิชาการ 
8.ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล / รำยงำน   :   ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 
  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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รำยละเอียดตัวชี้วัด 

 
1.ตัวชี้วัด   :   ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับความร่วมมือกับชุมชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น 
2.ขอบเขตควำมหมำย    
   2.1. สถานศึกษา หมายถึง หน่วยงานตามกฎหมายที่มีหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 
   2.2. ความร่วมมือกับชุมชน หมายถึง การท างานช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความเต็มใจเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
   2.3. การอนุรักษ์ หมายถึง การรักษาและใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดและนานที่สุด 
   2.4.วัฒนธรรม หมายถึง รูปแบบของกิจกรรมที่เด่นชัดและมีความส าคัญ วิถีการด าเนินชีวิต เป็นพฤติกรรม
ที่สร้างขึ้นด้วยการเรียนรู้จากกันและกัน 
   2.5.ประเพณี หมายถึง ระเบียบแบบแผนที่ก าหนดพฤติกรรมในสถานการณ์ต่างๆ ที่คนในสังคมยึดถือ
ปฏิบัติสืบกันมา 
   2.6.ท้องถิ่น หมายถึง ถิ่นฐานที่อยู่ของมนุษย์ที่ตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่กันเป็นกลุ่มหรือหน่วยของพ้ืนที่ 
3.หน่วยวัด   :   ร้อยละ 
4.ค่ำเป้ำหมำย (ปี 2561 – 2564)   :   ร้อยละ 3 
5.วิธีกำรค ำนวณ   :   หาผลรวม 
6.ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน)  :   ร้อยละ 91 
7.แหล่งข้อมูล / วิธีกำรเก็บข้อมูล   :   ฝ่ายบริหาร 
8.ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล / รำยงำน   :   ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
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รำยละเอียดตัวชี้วัด 

 
1.ตัวชี้วัด   :   ร้อยละของการบริการที่ดี มีคุณภาพของสถานศึกษา 
2.ขอบเขตควำมหมำย    
   2.1. การบริการที่ดี หมายถึง การกระท าหรือด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
บุคคลหรือองค์กรให้ได้รับความพึงพอใจ 
   2.2. คุณภาพ หมายถึง การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามข้อก าหนด 
   2.3. สถานศึกษา หมายถึง หน่วยงานตามกฎหมายที่มีหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 
3.หน่วยวัด   :   ร้อยละ 
4.ค่ำเป้ำหมำย (ปี 2561 – 2564)   :   ร้อยละ 2 
5.วิธีกำรค ำนวณ   :   หาผลรวม 
6.ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน)  :   ร้อยละ 92 
7.แหล่งข้อมูล / วิธีกำรเก็บข้อมูล   :   ฝ่ายบริหาร 
8.ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล / รำยงำน   :   ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 

 
รำยละเอียดตัวชี้วัด 

 
1.ตัวชี้วัด   :   ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับความร่วมมือระหว่างชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรภายนอกและ
เครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา  
2.ขอบเขตควำมหมำย    
   2.1. สถานศึกษา หมายถึง หน่วยงานตามกฎหมายที่มีหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 
   2.2. ความร่วมมือกับชุมชน หมายถึง การท างานช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความเต็มใจเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
   2.3. ผู้ปกครอง หมายถึง บุคคลที่ดูแลเด็กท่ีอายุยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
   2.4.เครือข่าย หมายถึง การประสานงานรูปแบบหนึ่งที่โยงใยการท างานของกลุ่มบุคคล  หรือ องค์กรหลาย
องค์กร 
   2.5.พัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่มีการกระท าให้เกิดข้ึน หรือมีการวางแผนก าหนดทิศทางไว้ล่วงหน้า 
โดยการเปลี่ยนแปลงนี้ต้องเป็นไปในทิศทางที่ดี 
3.หน่วยวัด   :   ร้อยละ 
4.ค่ำเป้ำหมำย (ปี 2561 – 2564)   :   ร้อยละ 1 
5.วิธีกำรค ำนวณ   :   หาผลรวม 
6.ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน)  :   ร้อยละ 96 
7.แหล่งข้อมูล / วิธีกำรเก็บข้อมูล   :   ฝ่ายบริหาร 
8.ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล / รำยงำน   :   ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
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บทท่ี 2 
ผลการจัดการศึกษาในรอบแผนที่ผ่านมา 

 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  โรงเรียนอบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบ ารุง) ได้น าโครงการที่ได้รับการบรรจุใน

แผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2563) มาด าเนินการจริงตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ซึ่งน าเสนอในรูปแบบตาราง ดังนี้ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา คุณภาพของ สื่อ การเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ 
1.1. กลยุทธ์จัดหาและพัฒนาอาคารสถานที่ สื่อ วัสดุ และแหล่งเรียนรู้ 

โครงการ/กิจรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลด าเนินการ 

1. โครงการเช่ารถตู้
โรงเรียน อบจ.บ้าน
ไม้เรียบฯ 

๑. เพื่อเช่ารถตู ้ ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว ้

มีรถตู้เช่า จ านวน ๑ 
คัน 
 

บรรลเุป้าหมาย
ตามที่ก าหนด 

ด าเนินการเรียบร้อย
ตามโครงการ 

๒. โครงการปรับปรุง
รั้วโรงเรียน 

๑.เพื่อปรับปรุงรั้ว
โรงเรียน 

ด าเนินการยังไม่
แล้วเสร็จ 

ปรับปรุงรั้วโรงเรยีนที่
ช ารุดให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน มีความ
แข็งแรง และ
ปลอดภัย 

ด าเนินการยังไม่
แล้วเสร็จ 

ก าลังด าเนินการ 

๓. โครงการพัฒนา
สื่อการเรียนรู้ ใน
ห้องสมุดโรงเรียน 
 

1.เพื่อให้ห้องสมดุเป็น
แหล่งค้นคว้าความรู้ด้วย
ตนเองของครู นักเรียน
และชุมชน 
2.เพื่อพัฒนานักเรยีนครู 
และบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยใช้ความรู้และ
เทคโนโลยีสู่ความ
ทันสมัย 
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ได้มาตรฐาน
และเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษา และการ
เรียนรู ้

บรรลุ
วัตถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว ้

มีจ านวนหนังสือ
ภาษาต่างประเทศ 
และสื่อภาษาต่าง 
ประเทศเพิม่ขึ้น 300 
เล่ม 

บรรลเุป้าหมาย
ตามที่ก าหนด 

ด าเนินการเรียบร้อย
ห้ อ ง ส มุ ด มี ห นั ง สื อ
ภาษาต่างประเทศและ
สื่อภาษาเพิ่มขึ้น 

๔. โครงการปรับปรุง
ทางเท้ารอบอาคาร
เรียนพร้อมก่อสร้าง
ทางเท้ารอบอาคาร 

1. เพื่อปรับปรุงทางเท้า
รอบอาคารและทางเชื่อ
ต่อระหว่างอาคารเรยีน 

ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว ้

มีทางเท้ารอบ
อาคารเรยีนและ
ทางเชื่อต่อระหว่าง
อาคารเรยีน 

ไม่ได้ด าเนินการ ด า เ นิ น ก า ร ไ ม่ ทั น
ภายในปีงบประมาณ
เนื่องจากสถานที่ยังไม่
พร้อม 

๕. โครงการพัฒนา
ทักษะกระบวนการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร ์

 

1.เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
และสารเคมีทาง
วิทยาศาสตร ์

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

มีวัสดุอุปกรณ์และ
สารเคมีทาง
วิทยาศาสตร์เพียงพอ
ส าหรับการจัดการ
เรียนการสอน 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ครูผูส้อนควรใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการจดัการ
เรียนการสอนให้เกดิ
ประโยชน์แก่ผู้เรยีน
มากที่สุด 
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โครงการ/กิจรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผล
ด าเนินการ 

๖. โครงการปรับปรุง
สนามกีฬากลางแจ้ง 

๑. เพื่อให้มีสนามกีฬา
กลางแจ้งที่ได้มาตรฐานและ
อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน 

ยังไม่ด าเนินการ มีสนามกีฬา
กลางแจ้งที่ได้
มาตรฐานและอยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช้งาน 

ยังไม่
ด าเนินการ 

- 

๗. โครงการส่งเสรมิ
การเรยีนรู้ เพิ่ม
ทักษะการเรยีนรู ้

1. เพื่อจัดซื้อวัสดสุื่อ 
วารสารและต ารา ส าหรับ
การเรยีนการสอนที่
หลากหลาย 

ไม่ได้ด าเนินการ นักเรียนทุกคนมีวสัดุ
สื่อ วารสารและ
ต ารา ส าหรับการ
เรียน ท่ีหลากหลาย 

ยังไม่
ด าเนินการ 

 

๘.โครงการพัฒนา
และซ่อมแซม
ครุภณัฑ ์

1.เพื่อซ่อมบ ารุงครุภณัฑ์ให้
มีมาตรฐานพร้อมต่อการใช้
งาน 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ครุภณัฑ์ที่
เสื่อมสภาพตามอายุ
การใช้งานได้รับการ
ซ่อมบ ารุงให้มี
มาตรฐานในการใช้
งานได้ตามปกต ิ

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ควรตรวจสอบ
สมรรถนะการใช้งาน
ครุภณัฑ์ทุกชนิดอย่าง
สม่ าเสมอ 

๙.โครงการพัฒนา
และซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้างโรงเรียน 

1.เพื่อซ่อมแซมอาคาร 
สิ่งก่อสร้างที่ช ารุด 

ไม่ได้ด าเนินการ ซ่อมแซมอาคาร 
สิ่งก่อสร้าง ท่ีช ารุด 
ภายในสถานศึกษา 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ควรตรวจสอบความ
ช ารุด บกพร่องของ
อาคาร สิ่งก่อสร้าง
อย่างสม่ าเสมอเพื่อรีบ
ด าเนินการซ่อมแซม
ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้
งานได้ตามปกต ิ

๑๐. โครงการพัฒนา
สาธารณูปโภคและ
สิ่งแวดล้อม 

1.เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุง 
บ ารุงอาคารสถานท่ี
สาธารณูปโภค และ
สิ่งแวดล้อมใหส้วยงามและ
เพียงพออยู่ในสภาพด ี
2 .เพื่อให้มีความปลอดภัย
ต่อผู้ใช้บริการ 
3.เพื่อให้ผู้ใช้บริการและ
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ตาม
ที่ตั้งไว ้
 
 
 

-โรงเรียนมีอาคาร
สถานท่ี 
สาธารณูปโภคและ
สิ่งแวดล้อมอยู่ในเส
ภาพดีและปลอดภัย 

บรรลุ
เป้าหมาย
ตามที่ก าหนด 
 
 

ด าเนินการเรียบร้อย
ตามโครงการ 

1๑.โครงการพัฒนา
สื่อการเรียนการสอน 
โรงเรียน อบจ.บ้าน
ไม้เรียบฯ 
 

1. เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์ 
เพื่อใช้ประกอบการเรยีน
การสอน การทดสอบ 
2. เพื่อให้การด าเนินงาน 
การเรยีนการสอนเป็นไป
ด้วยดีและมีประสิทธิภาพ 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ตาม
ที่ตั้งไว ้
 
 
 

-มีวัสดุอุปกรณ์
เพียงพอตลอดปี
การศึกษา  

บรรลุ
เป้าหมาย
ตามที่ก าหนด 
 
 

ด าเนินการเรียบร้อย
ตามโครงการ 
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โครงการ/กิ
จรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผล
ด าเนินการ 

ที่ตั้งไว้ ผล
ด าเนินการ 

12.โครงการวัสดุ
สื่อการเรียนการ
สอน 

1. เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์ 
เพื่อใช้ประกอบการเรยีน
การสอน การทดสอบ 

2. เพื่อให้การด าเนินงาน 
การเรยีนการสอนเป็นไป
ด้วยดีและมีประสิทธิภาพ 

บรรลุ
วัตถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว ้
 
 
 

-มีวัสดุอุปกรณ์
เพียงพอตลอดปี
การศึกษา  

บรรลุ
เป้าหมาย
ตามที่ก าหนด 
 
 

ด าเนินการเรียบร้อย
ตามโครงการ 
 

13.โครงการ
ซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ส าหรับ
นักเรียน 

1. เพื่อให้วัสดุครุภณัฑไ์ด้รับ
การซ่อมแซมเมื่อช ารดุ และ
นักเรียนมีวสัดุอุปกรณ์พร้อม
ส าหรับการเรียนรู้
ตลอดเวลา 

บรรลุ
วัตถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว ้
 

ซ่อมแซมครภุณัฑ์ที่
ช ารุด 
เช่น เครื่องดนตรไีทย  
เครื่องดนตรีสากล 
 อื่นๆ 

บรรลุ
เป้าหมาย
ตามที่ก าหนด 
 

ครู และนักเรียนควร
ใช้วัสดุ สื่อ และ
อุปกรณ์อย่างประหยดั
และคุ้มค่า 
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2. ยุทธศาสตร์ คุณภาพการบริหารจัดการ 
2.1.กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน

เชิงคุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลด าเนินการ 

1.โครงการพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษา 
 

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 
2. เพื่อให้สามารถก าหนด
วัตถุประสงค์และขอบเขตใน
การเรยีนการสอน รวมทั้งสิ่งที่
คาดหวังให้ผู้เรียนบรรลตุาม
จุดประสงค ์
3.ก าหนดแนวทางการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อให้ผูเ้รียนมี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และทัศนคตติามเป้าหมาย
ก าหนดไว ้

บรรลุวตัถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว ้
 

1. โรงเรียนมี
หลักสตูรสถานศึกษา
ที่มีคุณภาพ
สามารถน าไปใช้
จัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
2.นักเรยีนมีความรู้ 
ความสามารถตาม
หลักสตูร  

บรรลเุป้าหมาย
ตามที่ก าหนด 
 
 

สถานศึกษามีการ
พัฒนาหลักสตูร
อย่างต่อเนื่อง 

2.โครงการนิเทศการ
สอน 
 

1. เพื่อปรับปรุงคุณภาพการ
เรียนการสอนของครู สู่การ
พัฒนาทักษะที่เป็นเลิศ 
2. เพื่อน าผลการนเิทศมา
ปรับเปลีย่นการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาผู้เรียนใหเ้ต็มตาม
ศักยภาพ 
3. เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ
งานวิชาการและพัฒนาระบบ
การศึกษา 

บรรลุวตัถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว ้
 

1.ครูทุกคนมีความ
เข้าใจและให้
ความส าคญัต่อการ
นิเทศการเรียนการ
สอนและน าผลการ
นิเทศมาปรับปรุงการ
เรียนการสอน 

บรรลเุป้าหมาย
ตามที่ก าหนด 
 
 

ครูทุกคนไดร้ับการ
นิเทศในห้องเรียน
ภาคเรยีนละ 1 
ครั้ง  

3.โครงการส่งเสรมิ
บริการสานสุขภาพ 

1.เพื่อให้นักเรยีน ทุกคนไดร้ับ
การบริการด้านสุขภาพอนามัย
ที่ดีและเพยีงพอต่อความ
ต้องการ 
2.เพื่อให้นักเรยีน ในโรงเรยีน
มีสุขภาพท่ีดีทั้งร่างกายและ
จิตใจ 

บรรลุวตัถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว ้
 

นักเรียนทุกคนได้รับ
การดูแลด้านสุขภาพ
อนามัยที่ด ี

 

บรรลเุป้าหมาย
ตามที่ก าหนด 
 
 

 

4. โครงการพัฒนา
งานสนับสนุนการ
สอน 

1. เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การ
จัดการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพและเพยีงพอต่อการใช้
งาน 

บรรลุวตัถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว ้
 

ครู นักเรียนมีวัสดุ
อุปกรณ์การจัดการ
เรียนการสอนที่มี
คุณภาพและเพยีงพอ
ต่อการใช้งาน 

บรรลเุป้าหมาย
ตามที่ก าหนด 
 
 

ครู นักเรียน ควร
ใช้วัสดุอุปกรณ์
อย่างประหยดั 
และคุ้มค่า 
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2.2.กลยุทธ์จัดหาและพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

โครงการ/กิจรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลด าเนินการ 

1.โครงการ
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนกลุม่
สาระดนตรีนาฏศลิป ์

1.  เพื่อจัดซื้อชุดร า
มโนราห์ พร้อม
เครื่องประดับ 
 

บรรลุ
วัตถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว ้
 

มีชุดร ามโนราห์ 
พร้อมเครื่องประดับ
เพื่อใช้ประกอบจัด
จัดการเรียนรู้  
 

บรรลเุป้าหมาย
ตามที่ก าหนด 
 
 

 

2. โครงการส่งเสรมิ
และพัฒนาการเรียน
การสอน สื่อ 
เทคโนโลย ี

1.เพื่อให้นักเรยีนทุก
ระดับชั้น มีความรู้
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลย ี
 

บรรลุ
วัตถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว ้
 

นักเรียนทุกคน
สามารถน าความรู้
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศไป
ประยุกต์ใช้ได ้

บรรลเุป้าหมาย
ตามที่ก าหนด 
 
 

ผู้เรยีนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการ
น าเสนอผลงานได ้

3. โครงการพัฒนา
สื่ออุปกรณ์กีฬาเพื่อ
จัดการเรียนการสอน 

1.เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
กลุ่มสาระสุขศึกษา พละ
ศึกษา 

บรรลุ
วัตถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว ้
 

นักเรียนมอีุปกรณ์
กีฬาเพียงพอต่อการ
จัดการเรียนรู ้

บรรลเุป้าหมาย
ตามที่ก าหนด 
 
 

ครู ผู้เรียน ควรหมั่น
ดูแลรักษาวสัดุอุปกรณ์
อย่างคุ้มค่า 

4. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน 

1.เพื่อส่งเสรมิและพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีนตามกลุ่ม
สาระใหส้ามารถจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างม ี
คุณภาพ 

บรรลุ
วัตถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว ้
 

ผู้เรยีนมีความรู้ 
ความสามารถและ
สามารถน าเสนอ
ผลงานท่ีมีคณุภาพ 

บรรลเุป้าหมาย
ตามที่ก าหนด 
 
 

ผู้เรยีนไดร้ับการเรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพ 

5. โครงการปรับปรุง
ระบบสื่อสารทาง
โทรศัพท์ 
อินเตอร์เนต็ 

1.เพื่อเพ่ิมและปรับปรุง
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
ให้ก้าวทันยุคสมัย 
2.เพื่อให้บุคลากร
สามารถใช้งาน
อินเตอร์เนต็ไดม้ี
เสถียรภาพเพื่อการ
ท างานอย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ 

ยังไม่ด าเนินการ บุคลากรสามารถใช้
งานอินเตอร์เน็ตไดม้ี
เสถียรภาพเพื่อการ
ท างานอย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 
และสามารถรับ 
เข้าถึง และมีส่วนร่วม
ในข่าวสารข้อมูล  

 ไม่บรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนด 
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2.3.กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย 
 

โครงการ/กิจรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลด าเนินการ 

1.โครงการพัฒนาสื่อ
ประชาสมัพันธ์ 
โรงเรียน อบจ.บ้าน
ไม้เรียบฯ 
 

1.เพื่อบริการด้าน
ข่าวสารประชาสมัพันธ์ 
2. เพื่อจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ในการจดัท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์ 

บรรลุ
วัตถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว ้
 

นักเรียน ครู ได้รบั
การข้อมูลข่าวสาร
ร้อยละ 80  
 
 

บรรลเุป้าหมาย
ตามที่ก าหนด 
 
 

ด าเนินการเรียบร้อย
ตามโครงการ 

3. โครงการพัฒนา
คุณภาพงาน
ประชาสมัพันธ์”เสียง
ดี มีสาระ” 
 

1.เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
เครื่องเสยีง ล าโพง ไมค ์
และอุปกรณ์การสื่อสาร
ต่างๆ 
 

ไม่ได้ด าเนินการ 
 

นักเรียนและครมูีวัสดุ
อุปกรณ์เครื่องเสยีง 
ล าโพง ไมค์ และ
อุปกรณ์การสื่อสาร
ต่างๆ ที่เพียงพอต่อ
การเรยีนการสอน 
 

ไม่บรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนด 
 
 

 

 

3. ยุทธศาสตร์คุณภาพคร ู
3.1 กลยุทธ์พัฒนาครูที่มีความสามารถในการปฏิบัติการสอนและจ านวนครูที่เพียงพอต่อนักเรียน 
 

โครงการ/กิจรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลด าเนินการ 

1.โครงการจัดหาครู
เพื่อจัดการเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพ 

1. เพื่อจ้างครูผู้สอนและ
บุคลากรส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้เพียงพอกับ
ความต้องการของโรงเรียน 
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ตาม
ท่ีตั้งไว้ 
 

- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยู่ใน
ระดับดี  
- จัดจ้างครูสอนท่ีมี
ความเชี่ยวชาญใน
สาขาเฉพาะ  

บรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีก าหนด 
 
 

ด าเนินการเรียบร้อย
ตามโครงการ 

2.โครงการจ้างครู
ชาวต่างชาติเพื่อสอน
ภาษาอังกฤษให้กับ
นักเรียนโรงเรียน อบจ.
บ้านไม้เรียบฯ 

1. เพื่อจ้างครูผู้สอน
ชาวต่างชาติเพื่อจัดการ
เรียนการสอนแก่นักเรียน 
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ตาม
ท่ีตั้งไว้ 
 

- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยู่ใน
ระดับดี  
- มีครูผู้สอน
เพียงพอต่อการ
จัดการสอน 

บรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีก าหนด 
 
 

ด าเนินการเรียบร้อย
ตามโครงการ 
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3.2 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 

โครงการ/กิจรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลด าเนินการ 

1.โครงการพัฒนาครู
และบุคลากร 
 
 

1.เพื่อให้บุคลากรน า
ความรู้ที่ได้รับการพัฒนา
มาปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 
2.เพื่อให้บุคลากรครูได้
ศึกษาสภาพภมูิประเทศ 
ภูมิอากาศ   ความ
เป็นอยู่ในแต่ละภาค 
 

บรรลุ
วัตถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว ้
 

กิจกรรมที่ 1  
กิจกรรมทัศนศึกษาดู
งานภาคเหนือ คณะ
ครูโรงเรียน อบจ.
บ้านไม้เรียบ (ตันติ
โกวิทบ ารุง)  จ านวน 
40  คน 
 

บรรลเุป้าหมาย
ตามที่ก าหนด 
 
 

ด าเนินการเรียบร้อย
ตามโครงการ 

2.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการ
เรียนการสอน 
2. ค่าหนังสือเรียน 
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน 
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
5. ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ตาม
ท่ีตั้งไว้ 
 

- ผู้เรียนมีหนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน และ
เครื่องแบบนักเรียนท่ี
เพียงพอ 
- ผู้เรียนได้รับการ
เรียนรู้ตามกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างมี
คุณภาพ 
 

บรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีก าหนด 
 
 

ครูควรก ากับดูแลให้
นักเรียนมีหนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน และ
เครื่องแบบนักเรียนท่ี
เพียงพอ 100% 
 

3. โครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน 

1. เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ 
สื่อการเรียนการสอน
เพียงพอ 
2.พัฒนาการจดัการเรียน
การสอนให้มี
ประสิทธิภาพสูงสดุ   

บรรลุ
วัตถุประสงค์ตาม
ท่ีตั้งไว้ 
 

มีวัสดุอุปกรณ์ สื่อ
การเรยีนการสอน
เพียงพอ ต่อความ
ต้องการของผู้เรียน 
 

บรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีก าหนด 
 
 

ครู นักเรียน สามารถใช้
วัสดุอุปกรณ์ สื่อการ
เรียนการสอนได้อย่าง
ประหยัด คุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

4. โครงการพัฒนา
ทักษะชีวิต (งาน
บ้าน) โรงเรียน อบจ.
บ้านไม้เรียบฯ 
 

1.เพื่อให้นักเรยีนและครู
แต่ละสายชั้นเลือกวัสดุ
สื่อการสอนและอุปกรณ์
การจัดการเรยีนการสอน
ตามความต้องการและ
มุ่งเน้นให้นักเรียนได้
ปฏิบัติจริง 
2.เพื่อให้มีวัสดุงานบ้าน 
งานครัวที่เพียงพอ 
 

บรรลุ
วัตถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว ้
 

-  นักเรียนและครูมี
วัสดุ งานบ้าน งาน
ครัว ที่ เพียงพอต่อ
การเรียนการสอน 
 

บรรลเุป้าหมาย
ตามที่ก าหนด 
 
 

ด าเนินการเรียบร้อย
ตามโครงการ 

5.โครงการสนับสนุน
เครื่องเขียนนักเรียน 

1. เพื่อสนองต่อนโยบาย
ของรัฐบาล 
2. เพื่อแบ่งเบาภาระของ
ผู้ปกครอง 
3. เพื่อให้นักเรียนมีเครื่อง
เขียน 

บรรลุ
วัตถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว ้
 
 

นักเรียน โรงเรียน 
อบจ.บ้านไมเ้รียบ 
(ตันติโกวิทบ ารุง)
จ านวน 646 คน มี
วัสดุใช้อย่างเพียงพอ 
 

บรรลเุป้าหมาย
ตามที่ก าหนด 
 
 

ด าเนินการเรียบร้อย
ตามโครงการ 
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โครงการ/กิจรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลด าเนินการ 

6. โครงการ
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุ
อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส าหรับการ
เรียนการสอน 

บรรลุ
วัตถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว ้
 
 

ผู้เรยีนมีวัสดุอุปกรณ์
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส าหรับ
การเรยีนการสอน 
ครบถ้วน เพียงพอ 

บรรลเุป้าหมาย
ตามที่ก าหนด 
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3.3 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีคุณธรรมจริยธรรม 

โครงการ/กิจรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลด าเนินการ 

1.โครงการ
เสรมิสร้างคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อเพ่ิม
ศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอน 

1.   ปลูกฝังคณุธรรม 
จริยธรรม ความส านึกใน
ความเป็นชาตไิทย และ
วิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จรยิธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

บรรลุ
วัตถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว ้
 

-ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยม
ที่พึงประสงค์  

บรรลุ
วัตถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว ้
 

ด าเนินการเรียบร้อย
ผู้เรยีนมีคณุธรรม 
จริยธรรมและค่านิยม
ที่พึงประสงค์ ร้อยละ 
80 

 

3.4 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนและก าลังใจ 

โครงการ/กิจรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลด าเนินการ 

1.โครงการระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
 

1. เพื่อให้นักเรียนรู้จัก
ตนเองและพึ่งตนเองได ้
2. .เพื่อให้มีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต และสุขนิสัยที่
ด ี
3.เพื่อให้นักเรยีนมีทักษะ
ชีวิตสามารถหลีกเลี่ยง 
ป้องกันภัยอันตรายและ
พฤติกรรมทีไ่ม่พึง
ประสงค ์
4. .เพื่อให้นักเรยีนเป็น
สมาชิกที่ดีของครอบครัว 
ชุมชนและสังคม 
5  เพื่อให้นักเรียนมเีจต
คติที่ดีและทักษะพื้นฐาน
ในการประกอบอาชีพ 

บรรลุ
วัตถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว ้
 

1.นักเรยีนโรงเรียน  
อบจ. บ้านไม้เรียบ 
(ตันติโกวิทบ ารุง)  
ทุกคน 
2.นักเรยีนโรงเรียน 
อบจ.บ้านไมเ้รียบ 
(ตันติโกวิทบ ารุง) ทุก
คน สามารถพัฒนา
ตนเองไดต้าม
ศักยภาพและ
สามารถปรับตัวอยู่ใน
สังคมได ้
 

บรรลเุป้าหมาย
ตามที่ก าหนด 
 
 

ด าเนินการเรียบร้อย
นักเรียนทุกคนได้มี
การช่วยเหลือ แนะน า 
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4 ยุทธศาสตร์คุณภาพนักเรยีน 
4.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 

โครงการ/กิจรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลด าเนินการ 

1.โครงการส่งเสรมิ
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 

1 เพื่อให้นักเรียนมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ ์
2. เพื่อสร้างรากฐาน
ความพร้อมในการ
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 

บรรลุ
วัตถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว ้
 

เด็กระดับอนุบาล
จ านวน 120 คนมี
อาหารเสริมเพียงพอ
และมีพัฒนาการดี
ครบถ้วนท้ัง 4 ด้าน 

บรรลุ
วัตถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว ้
 

ด าเนินการเรียบร้อย
นักเรียนได้รับ
สารอาหารครบตาม
โครงการ 
 
 

2.โครงการอาหาร
กลางวัน 

1.เพื่อให้นักเรยีนทุกคน
ได้รับประทานอาหาร
กลางวัน ท่ีมีคุณภาพ
อย่างเพียงพอเหมาะสม
ต่อความ 
ต้องการของร่างกายและ
สุขภาพอนามัยทีด่ ี
2.เพื่อให้นักเรยีนมี
อาหารกลาวงวัน
รับประทานทุกวัน  
3.เพื่อให้นักเรยีนมี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 
มีภาวะโภชนาการตาม
มาตรฐาน  

บรรลุ
วัตถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว ้
 

นักเรียนโรงเรียน 
อบจ. บ้านไม้เรียบ 
(ตันติโกวิทบ ารุง) ทุก
คนได้รบัประทาน
อาหารกลางวัน 
จ านวน 560 คน 

บรรลุ
วัตถปุระสงค์
ตามที่ตั้งไว ้
 

ด าเนินการเรียบร้อย
นักเรียนมสีุขภาพ
แข็งแรงมีภาวะ
โภชนาการ 
 
 

3.โครงการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ 
 

1. เพื่อพัฒนาพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ได้
มาตรฐานและเพิ่มโอกาส
ทางการเรียนรู้  
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะใน
การท างาน ร่วมกับผู้อื่นได้ 
มีความคิดสร้างสรรค์ และ
ได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง  
 

บรรลุ
วัตถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว ้
 

นักเรียนร้อยละ 80 ได้
เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 
-กิจกรรมค่ายอาเซียน  
-กิจกรรมสัปดาห์
ห้องสมุด   
-กิจกรรมส่งเสริมการ
อ่าน  
-กิจกรรมค่ายภาษาไทย   

บรรลุ
วัตถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว ้
 

ด าเนินการเรียบร้อย
ทุกกิจกรรมที่ตั้งไว้ 
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โครงการ/กิจรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลด าเนินการ 

4.โครงการธรรม
ประยุกต ์
 

1. เพื่อให้เด็กได้มี
คุณธรรม จรยิธรรมใน
การด าเนินชีวิตร่วมกับ
ผู้อื่นได ้
2. เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม  ของผู้เรียน  
ให้ส านึกและเห็นคณุค่า
ความส าคญัของธรรมะ 
3. เพื่อปรับเปลี่ยน  เจต
คติที่ดีต่อการใช้
ชีวิตประจ าวันและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

บรรลุ
วัตถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว ้
 

นักเรียนโรงเรียน 
อบจ.บ้านไมเ้รียบ 
(ตันติโกวิทบ ารุง) 
จ านวน 570 คน 

บรรลุ
วัตถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว ้
 

ด าเนินการเรียบร้อย
นักเรียนมีคณุธรรม 
จริยธรรมในการ
ด าเนินชีวิต เห็นคณุค่า
ความส าคญัของ
ธรรมะ ศาสนา 
 

5.โครงการส่งเสรมิ
การจัดการเรยีนการ
สอนตามกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา 

1.เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาสังคมศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรมให้สูงข้ึน 

บรรลุ
วัตถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว ้
 

ผู้เรยีนทุกคนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในรายวิชา
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรมสูงขึ้น 

บรรลุ
วัตถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว ้
 

 

6.โครงการสร้าง
ความคุ้มกันยาเสพ
ติด 
 

1  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยา
เสพติดให้นักเรียนก่อนวัย
เสี่ยง ได้รับรู้รับทราบถึง
ปัญหาและพิษภัยของยา
เสพติด 
2.เพื่อสร้างเครือข่าย
นักเรียนในการป้องกันและ
แก้ไขต่อต้านยาเสพติด 
3.เพื่อพัฒนานักเรียน ให้
สามารถป้องกันตนเองไม่
เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพ
ติด 
4เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้สถานศึกษาใน
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

บรรลุ
วัตถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว ้
 

นักเรียน โรงเรียน 
อบจบ้านไม้เรียบ
(ตันติโกวิทบ ารุง)  
 

บรรลุ
วัตถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว ้
 

ด าเนินการเรียบร้อย
นักเรียนมีความรูเ้รื่อง
ยาเสพตดิและการ
ป้องกันตัวเองให้
ห่างไกลจากยาเสพติด 
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โครงการ/กิจรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลด าเนินการ 

7.โครงการทักษะ
ชีวิตโดยใช้เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

1.เพื่อให้นักเรยีนมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่อง
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
2.เพื่อให้นักเรยีนได้ฝึก
ทักษะ ปฏิบัติจริงใน
กิจกรรมต่างๆ 
3.เพื่อให้นักเรยีนมีทักษะ
ด้านคุณธรรมด้าน อดทน 
ความเพียร  ความ
รับผิดชอบ  การประหยดั
และออม 
4.เพื่อให้โรงเรียนมีแหล่ง
เรียนรู ้

บรรลุ
วัตถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว ้
 

นักเรียนช้ันอนุบาล 
และ นักเรยีนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1- 
6   
 
 

บรรลุ
วัตถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว ้
 

ด าเนินการเรียบร้อย
นักเรียนได้เข้าใจการ
ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
 
 

8.โครงการส่งเสรมิ
วินัยการขับข่ี
ปลอดภัยในโรงเรยีน   
 

1.  เพื่อให้นักเรียน เกดิ
ความรู้ ความตระหนัก 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายจราจร มารยาท
ในการขับขี่และรูจ้ัก
วิธีการป้องกันตัวเองขณะ
ขับข่ียานพาหนะ 
2.  เพื่อสร้างแกนน า
นักเรียนในการรณรงค์ 
ประชาสมัพันธ์เกี่ยวกับ
การป้องกันควบคุม
อุบัติเหตุจราจร ต่อ
ผู้ปกครองและบุคคลที่
รู้จัก 

บรรลุ
วัตถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว ้
 

การอบรมให้ความรู้
ในการป้องกัน
ควบคุมอบุัติเหตุ
จราจร แก่นักเรียน 
ครู  และบุคคลากร
อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 
 

บรรลุ
วัตถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว ้
 

ด าเนินการเรียบร้อย
นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎจราจร ระเบียบ
วินัย มารยาทในการ
ขับข่ี 
 
 

9.โครงการส่งเสรมิ
ความรู้ด้าน
สาธารณสุข(กิจกรรม
เด็กน้อยรักสุขภาพ) 
 

1.เพื่อให้นักเรยีนมี
สุขภาพกายที่ด ี
2.เพื่อให้นักเรยีนมี
ความรู้ที่ถูกต้องสามารถ
น าไปปฏิบตัิใน
ชีวิตประจ าวันได ้
3.เพื่อให้นักเรยีนรู้จัก
การดูแลความสะอาด
ร่างกายของตนเอง 
4.ปลูกฝังให้นักเรียน
รักษาสุขภาพร่างกาย
และจิตใจให้แข็งแรงอยู่
เสมอ 
 

บรรลุ
วัตถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว ้
 

นั ก เ รี ย น โ ร ง เ รี ยน
อบจ.  บ้านไม้เรียบ 
(ตันติโกวิทบ ารุง) 
 

บรรลุ
วัตถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว ้
 

ด าเนินการเรียบร้อย
นักเรียนหันมาดูแล
สุขภาพของตนเองให้
แข็งแรง ไร้โรคภัย 
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โครงการ/กิจรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลด าเนินการ 

10.โครงการส่งเสริม
การออกก าลังกาย
ด้วยการเล่นกีฬา 
 

- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ได้ออกก าลังกายและเล่น
กีฬาอย่างสม่ าเสมอ และ
มีนิสัยในการออกก าลัง
กายและเล่นกีฬาอยูเ่ป็น
นิจ 

บรรลุ
วัตถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว ้
 

นักเรียนโรงเรียน 
อบจบ้านไม้เรียบ
(ตันติโกวิทบ ารุง) 
จ านวน 50 คน 
 

บรรลุ
วัตถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว ้
 

ด าเนินการเรียบร้อย
ตามโครงการ 
 
 

11.โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
 

1. เพื่อให้นักเรียนมีเจต
คติที่ดีเกี่ยวกับการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
2. เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้และฝึกตนเอง
เกี่ยวกับการใช้สิทธิ
เสรภีาพ  ความเสมอภาค
และ 
หน้าท่ีตามระบบ
ประชาธิปไตย 
3. เพื่อแสดงพฤติกรรมที่
เด่นชัดของนักเรียน
เกี่ยวกับลักษณะการมีวิถี
ชีวิตประชาธิปไตย 
4. เพื่อให้นักเรียนเกิด
การเรยีนรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยโดยการ
ปฏิบัติจริง 

บรรลุ
วัตถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว ้
 

นักเรียน คณะครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา  และบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ประมาณ
ร้อยละ 80 ของ
โรงเรียน 
อบจ.บ้านไมเ้รียบ 
(ตันติโกวิทบ ารุง) 
 

บรรลุ
วัตถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว ้
 

ด าเนินการเรียบร้อย
นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับ
การปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข 
 
 
 

12.โครงการค่าย
ลูกเสือและค่ายยุว
กาชาด 

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์
จริง 
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้การอยู่ร่วมกันเป็น
หมู่คณะ 
3. เพื่อให้ผู้เรียนฝึกความ
อดทน ความมีวินัย ความ
กล้าแสดงออก และความ
รับผิดชอบ 
4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
เจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
5. เพื่อให้นักเรียนตระหนัก
และเห็นคุณค่าของวิชา
ลูกเสือ – เนตรนารี 
 

บรรลุ
วัตถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว ้
 

- นักเรียนโรงเรียน  
อบจ.บ้านไม้เรียบ 
(ตันติโกวิทบ ารุง) 
ระดับชั้น ป.1-6 
จ านวน 414 คน เข้า
ร่วมกิจกรรม 
- นักเรียน โรงเรียน 
อบจ.บ้านไม้เรียบ(ตันติ
โกวิทบ ารุง) ร้อยละ 
80 เกิดการเรียนรู้จาก
สภาพจริง 

บรรลุ
วัตถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว ้
 

ด าเนินการเรียบร้อย
นักเรียนได้เรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์จริง  
เรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จัก
การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่
คณะ มีความอดทน มี
วินัย  
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โครงการ/กิจรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลด าเนินการ 

13.โครงการพัฒนา
คุณธรรม จรยิธรรม 
และค่านิยมอันพึง
ประสงค ์
 
 

1.เพื่อพัฒนานักเรยีน
ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 – 
ป.6 ให้มีคณุธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมอัน
พึงประสงค์ ผ่านเกณฑ์
การประเมินคณุลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามที่
หลักสตูรก าหนด 
2. เพื่อลดปัญหาสังคม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์
ที่เกิดขึ้นในครอบครัว 
โรงเรียน ท้องถิ่น และ
ชุมชน 

บรรลุ
วัตถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว ้
 

นักเรียนได้อบรม
อย่างน้อยคนละ 1 
โครงการ 
 

บรรลุ
วัตถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว ้
 

ด าเนินการเรียบร้อย
ตามโครงการ 
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4.2 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทั้งด้านวิชาการและกิจกรรม 
 

โครงการ/กิ
จรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลด าเนินการ 

1.โครงการส่งเสรมิ
ความรู้ด้านวิชาการ 
 
 

1.  เพื่อให้เด็กมีจติส านึก
ความรักชาติ เทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์มี
ความส านึกในการตอบ
แทนคุณ  
2.  เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนเกดิการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองและ
สนุกกับการเรียนรู้  
3. เพื่อปลูกฝังความเป็น
ไทย การอนุรักษ์ จารีต
ประเพณี การมีศลีธรรม
และคณุธรรม 

บรรลุวตัถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว ้
 

กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมวันสุนทร
ภู่ นักเรียน ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
จ านวน    570 
คน 
กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ  
นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้ปกครอง 
จ านวน 805 คน 

บรรลุวตัถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว ้
 

ด าเนินการเรียบร้อย
นักเรียนได้สนุกกับ
การศึกษาค้นคว้า มี
ทักษะกระบวนการคดิ 
การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์  และเกิด
การเรยีนรู้ และมี
ความรอบรู ้
 
 

2.โครงการส่งเสรมิ
การจัดการเรยีนรู้
บูรณาการนอก
ห้องเรียน 
 
 

1.นักเรยีนได้เรยีนรู้จาก
ประสบการณ์จริง 
 

บรรลุวตัถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว ้
 

ผู้เรยีนสามารถน า
ความรู้จาก
ประสบการณ์จริง
มาประยุกติใช้กับ
แผนการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนได้ดี
ยิ่งข้ึน 

บรรลุวตัถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว ้
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โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลด าเนินการ 

3.โครงการส่งเสรมิ
ศักยภาพของ
นักเรียนทุกกลุม่
สาระ 

1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เกดิ
ทักษะและ
ประสบการณ์ ในการ
ด าเนินชีวิต  
2. เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถ
ตลอดจนประสบการณ์
ให้นักเรียนได้น า
ความรู้ไปใช้ได้ใน 
ชีวิตประจ าวันอย่าง
ยั่งยืน       
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ได้
มาตรฐานและเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษา
และการเรียนรู ้
4. เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการเรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้นอก
สถานท่ี 
5. เพือ่สร้างช่ือเสียง
ในทางวิชาการให้
โรงเรียน 

บรรลุวตัถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว ้
 

นักเรียนมีการพัฒนา
ศักยภาพ ตาม
ความสามารถและ
ความถนัด ทุกกลุ่ม
สาระฯ  

บรรลุวตัถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว ้
 

ด าเนินการเรียบร้อย
นักเรียนได้ฝึกทักษะ
เพื่อน าไปพัฒนาต่อ
ยอดตามโครงการ 
 
 

4.โครงการส่งเสรมิ
ความส าคญัของการ
จัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยจนจบระดับ
ประถมศึกษา 

1.เพื่อเสริมสร้างความ
ตระหนักรู้และความ
เข้าใจหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัยจน
จบระดับประถมศึกษา 
2.เพื่อสร้างการมสี่วน
ร่วมและแสวงหา
ความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ชุมชนและ
ท้องถิ่น 

บรรลุวตัถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว ้
 

ผู้ปกครอง ชุมชน
และท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมในการจดั
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 ระดับปฐมวยัจนจบ
ระดับประถมศึกษา 

บรรลุวตัถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว ้
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โครงการ/กิ
จรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลด าเนินการ 

5.โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

1. เพื่อเป็นการส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กให้มี
ความพร้อมท้ังร่างกาย 
จิตใจ สังคม อารมณ์ 
และ 
สติปัญญา อีกท้ังยังเป็น
การเพิ่มโอกาสการ
แสดงออกถึง
ความสามารถในด้าน
ต่าง ๆ ตามวัยที่
เหมาะสม 

บรรลุวตัถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว ้
 

นักเรียนได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน และ
เกิดความสามัคคีใน
หมู่คณะ 

บรรลุวตัถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว ้
 

ด าเนินการเรียบร้อย
นักเรียนได้แสดงออก
ถึงความสามารถในด้าน
ต่าง ๆ ตามวัยที่
เหมาะสม  
 
 

6.โครงการวัน
ส าคัญทางพระพุทธ 
ศาสนาวัฒนธรรม
และ
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณ ี
 

1. เพื่อสืบสานรักษา
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีอันดีงามของ
ไทย 
2. เพื่อเป็นการปลุก
ฝังจิตใจ ความศรัทธา
ของผู้เรียนให้ยดึมั่นใน
พระพุทธศาสนา 
3. เพื่อให้นักเรียนได้
ระลึกถึงความส าคญั
และทราบถึงประวัติ
ความเป็นมาของวัน
ส าคัญทางศาสนา 

บรรลุวตัถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว ้
 

นักเรียน คณะครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา และบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ประมาณ
ร้อยละ 80 ของ
โรงเรียน 
อบจ.บ้านไมเ้รียบ 
(ตันติโกวิทบ ารุง) 
 

บรรลุวตัถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว ้
 

ด าเนินการเรียบร้อย
นักเรียน ครู เข้าใจ
การการปฏิบัติตน
เกี่ยวกับศาสนาต่างๆ 
 
 

7.โครงการวันสิ้นปี
และวันข้ึนปีใหม่  
 

1  เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนเกดิการ
แสวงหาความรูด้้วย
ตนเองและสนุกกับ
การเรยีนรู้  
2.เพื่อปลูกฝังความ
เป็นไทย การมี
คุณธรรม น้ าใจ การ
แบ่งปัน 
3.เพื่อส่งเสรมิให้
ผู้เรยีนเกิดการเรยีนรู้ 
และมีความรอบรู้  

บรรลุวตัถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว ้
 

นักเรียน ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา โรงเรียน 
อบจบ้านไม้เรียบ
(ตันติโกวิทบ ารุง)  
ประมาณ  600 
คน 
 

บรรลุวตัถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว ้
 

ด าเนินการเรียบร้อย
ตามโครงการ 
 
 

 

 

 



แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564 ) (เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑  พ.ศ. ๒๕๖๑)   
โรงเรียน อบจ. บ้านไมเ้รียบ (ตันตโิกวิทบ ารุง) 33 

 

โครงการ/กิ
จรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลด าเนินการ 

8.โครงการส่งเสรมิ
ทักษะทางด้าน
ดนตรีนาฏศิลป ์
 
 

1. เพื่อเปิดโอกาส 
ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีโอกาสไดร้ับการฝึก
ทักษะทางด้าน
นาฏศิลป์ท่ีถูกต้อง 
2. เพื่อให้นิสิต 

ผู้ช่วยสอนได้รับ
ประสบการณ์ตรงใน
ฐานะผู้ถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรม 
3. เพื่อสร้าง 

เครือข่ายทางด้าน
นาฏศิลปไ์ทย ไปสู่
นักเรียนท่ีสนใจ 
4. ผู้เข้าร่วม

โครงการ 
ได้เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม โดย
การแสดง
ความสามารถบนเวท ี
5.  เผยแพร่ชื่อเสียง
ของโรงเรียนในด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

บรรลุวตัถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว ้
 

1.นักเรยีนมีความ
มั่นใจในการ
แสดงออกบนเวที
มากขึ้น ร้อยละ 

80 ขึ้นไป  
2 นักเรียนสามารถ
ฝึกทักษะในการ
แสดงได ้

บรรลุวตัถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว ้
 

ด าเนินการเรียบร้อย
ตามโครงการ 
 
 

9.โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษตาม
ความถนัดของ
นักเรียน 

1. เพื่อฝึกทักษะผู้เรียน
ในการสื่อสารด้าน
ภาษาอังกฤษ 
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
กล้าคิด กล้าท า กล้า
แสดงออก 
3. เพื่อส่งเสริมความเป็น
ผู้น าและผู้ตามที่ด ี
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
คิดวิเคราะห์ แกป้ัญหา 
ค้นหาค าตอบอย่างเป็น
ระบบ 
5. เพื่อส่งเสริม
ประสบการณ์ผู้เรียนใน
การท างานเป็นหมู่คณะ 

บรรลุวตัถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว ้
 

ผู้เรยีนร้อยละ 70  มี
ทักษะด้านการฟัง พูด 
อ่าน เขียน 
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 

บรรลุวตัถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว ้
 

ผู้เรยีนควรได้รับการ
พัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อความมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
5. 1 กลยุทธ์เสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครอง ชุมชน 
 

โครงการ/กิจรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลด าเนินการ 

1.โครงการสุขภาพดี 
ชีวี มีสุข  (SBMLD) 

1. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
ผู้ปกครอง ประชาชน
ทั่วไปหรือผู้ที่เกีย่วข้อง 
มีสุขภาพแข็งแรงโดย
การออกก าลังกาย
อย่างสม่ าเสมอ 
2. เพื่อส่งเสริมความ
สามัคคี ปรองดอง ใน
หมู่คณะ 
3. เพื่อสร้างความมี
ระเบียบวินยั และ
ความเข็มแข็งทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

ไม่ได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตาม
ที่ตั้งไว ้
 

นักเรียน ครู  
บุคลากรทางการ 
ศึกษา ผู้ปกครอง  
และบุคคลที่เกี่ยว 
ข้อง จ านวน  
100 คน 

ไม่ได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตาม
ที่ตั้งไว ้
 

ไม่ได้ด าเนินการ
เนื่องจากโรงเรยีนมี
การเรยีนการสอนเต็ม
อัตรา 
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6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาษาอังกฤษสู่อาเซียน 
6. 1 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาภาษาอังกฤษสู่อาเซียน 
 

โครงการ/กิจรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลด าเนินการ 

1.โครงการพัฒนา
ทักษะการเรยีนรู้
ภาษา 

1. เพื่อฝึกทักษะผู้เรียนใน
การสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ 
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้า
คิด กล้าท า กล้าแสดงออก 
3. เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้น า
และผู้ตามที่ด ี
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิด
วิเคราะห์ แก้ปัญหา ค้นหา
ค าตอบอยา่งเป็นระบบ 
5. เพื่อส่งเสริมประสบการณ์
ผู้เรียนในการท างานเป็นหมู่
คณะ 
6. เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

บรรลุ
วัตถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว ้
 

นักเรียนร้อยละ 80 
ได้รับการพัฒนาทักษะ
การเรยีนรู้ด้านภาษา
เพิ่มขึ้น 
 

บรรลุ
วัตถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว ้
 

 

  



แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564 ) (เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑  พ.ศ. ๒๕๖๑)   
โรงเรียน อบจ. บ้านไมเ้รียบ (ตันตโิกวิทบ ารุง)  36 

 

บทท่ี 3 
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

 
 

ในปีงบประมาณ 256๒ โรงเรียน อบจ. บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบ ารุง) มียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในแผนพัฒนา
การศึกษาสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

1.1 เสริมสร้างผู้เรียนให้มีวินยั มี 
      คุณธรรมจริยธรรม และ  
      คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1.2 ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้าน 
      วิชาการ 
1.3 ส่งเสริมสุขภาพจิตให้สดใส   
     สุขภาพกายให้แข็งแรง 
1.4 กลยุทธ์ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน

ตามความแตกต่าง ความถนัด 
และความสนใจ 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 
โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติ
โกวิทบ ารุง) 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน แหล่ง
เรียนรู้ และการบริหารจัดการ 

๒.1. กลยุทธ์จัดหาและพัฒนาสื่อ วัสดุ 
อุปกรณ ์และสื่อเทคโนโลยีให้เพียงพอ
และทันสมัย 
๒.2 กลยุทธ์พัฒนาอาคารสถานที่ 
สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อ
การจัดการเรียนการสอน 
 
 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 
 
โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติ
โกวิทบ ารุง) 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๓.1 กลยุทธ์ส่งเสริมศักยภาพครู เพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการจัดการเรียน
การสอน 
 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 
 
โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติ
โกวิทบ ารุง) 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการ
บริหารจัดการและการมสี่วนร่วม 

๔.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของทุก
ภาคส่วน 
 
๔.๒ ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ 
 

กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดภูเก็ต 

โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติ
โกวิทบ ารุง) 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะ
ผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษสู่สากล 

๕.1 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ 

 
 

กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดภูเก็ต 

โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติ
โกวิทบ ารุง) 

๖. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนรู้
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๖.๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตส านึกรัก
ท้องถิ่น และร่วมสืบทอดวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดภูเก็ต 

โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติ
โกวิทบ ารุง) 
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บทท่ี 4 
บัญชีโครงการ / กิจกรรม 

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงเรียน อบจ. บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบ ารุง) มีโครงการ / กิจกรรม
ตามยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่๑ พ.ศ.
256๑  เพ่ือเชื่อมโยงสู่มาตรฐานการศึกษา โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

4.1. บัญชสีรุปโครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์
 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2561 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 

รวม 4 ปี 

งบประมา
ณ (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน 
  1.1 เสริมสร้างผู้เรยีน
ให้มวีินัย มีคุณธรรม
จริยธรรม และ 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์
1.2 ส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรยีนด้านวิชาการ 
1.3 ส่งเสริมสุขภาพจิต
ให้สดใส  สุขภาพกายให้
แข็งแรง 
๑.๔ กลยุทธ์ส่งเสริม
ศักยภาพผูเ้รียนตาม
ความแตกต่าง ความ
ถนัด และความสนใจ 

   
 
 

๒๔๒,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑,๒๔๑,๐๐๐ 
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๒ 

 
 
 

๒๔๒,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑,๒๔๑,๐๐๐ 
 
 

๓,๙๗๖,๕๒๒ 
 
 

๔๗,๒๐๐ 

 
 
 

๘ 
 
 
 
 

๖ 
 
 

๕ 
 
 

๒ 

 
 
 

๒๔๒,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑,๒๔๑,๐๐๐ 
 
 

๓,๙๗๖,๕๒๒ 
 
 

๔๗,๒๐๐ 

 
 
 

๘ 
 
 
 
 

๖ 
 
 

๕ 
 
 

๒ 

 
 
 

๗๒๖,๐๐๐ 
 
 
 
 

๓,๗๒๓,๐๐๐ 
 
 

๑๑,๙๒๙,๕๖๖ 
 
 

๑๔๑,๖๐๐ 

๒. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพการเรยีน
การสอน แหล่งเรียนรู้ 
และการบริหารจัดการ 
  ๒.1. กลยุทธ์จัดหา
และพัฒนาสื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์ และสื่อ
เทคโนโลยีให้เพียงพอ
และทันสมัย 
๒.2 กลยุทธ์พัฒนา
อาคารสถานท่ี 
สิ่งแวดล้อม และแหล่ง
เรียนรู้ใหเ้อื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

   
 
 
 
 
 
 

๒,601,08๐ 
 
 
 
 
 

๑๘,๕๒๗,๙๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๙ 
 
 
 
 
 

๑๐ 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

๗๓๖,๘๐๐ 
 
 
 
 
 

๕๒๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 

๔ 

 
 
 
 
 
 
 

๗๓๖,๘๐๐ 
 
 
 
 
 

๕๒๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 

๔ 

 
 
 
 
 
 

๔,๐๐๖,๗๐๐ 
 
 
 
 
 

๑๙,๕๖๗,๙๐๐ 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์
 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2561 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 

รวม 4 ปี 

งบประมา
ณ (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
  3.1.กลยุทธ์ส่งเสริม
ศักยภาพครเูพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านการ
จัดการเรียนการสอน 
   

   
 
 
 

๓๙๔,๐๐๐ 

 
 
 
 

๓ 

 
 
 
 

๓๙๔,๐๐๐ 

 
 
 
 

๓ 

 
 
 
 

๓๙๔,๐๐๐ 

 
 
 
 

๓ 

 
 
 
 

๑,๑๘๒๐๐๐ 

๔..ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมการบริหาร
จัดการ และการมีส่วน
ร่วม 

๔.๑ กลยุทธ์
เสรมิสร้างความเขม้แข็ง
ของทุกภาคส่วน 
    ๔.๒ กลยุทธ์ส่งเสรมิ
และพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ 

 

   
 
 
 

๑๘๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๔๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๓ 
 
 
 

๒ 

 
 
 
 

๑๘๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๔๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๓ 
 
 
 

๒ 

 
 
 
 

๑๘๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๔๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๓ 
 
 
 

๒ 

 
 
 
 

๕๔๐,๐๐๐ 
 
 
 

๔๒๐,๐๐๐ 

๕. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษสู่สากล 
  ๕.๑ กลยุทธ์ส่งเสริม
ความเป็นเลิศด้าน
ภาษาอังกฤษ 

   
 
 

๕,๐๕๒,๐๐๐ 

 
 
 

๒ 

 
 
 

๕,๐๕๒,๐๐๐ 

 
 
 

๒ 

 
 
 

๕,๐๕๒,๐๐๐ 

 
 
 

๒ 

 
 
 
 

๑๕,๑๕๖,๐๐๐ 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์
 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2561 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 

รวม 4 ปี 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๖. ยุทธศาสตรส์่งเสริม
การเรยีนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๖.๑ กลยุทธ์ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีจิตส านึกรัก
ท้องถิ่น และร่วมสืบ
ทอดวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

   
 
 
 
 
๖๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

๓ 

 
 
 
 
 
๖๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

๓ 

 
 
 
 
 
๖๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

๓ 

 
 
 
 
 
๑๘๐,๐๐๐ 
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  1.1 กลยุทธ์เสริมสร้างผู้เรียนให้มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

(Outcome) 

หน่วยงานที ่
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการโรงเรียน
คุณธรรม 

    ๑ . เพื่ อ ให้ นั ก เรียน ครู  มี
ความตระหนักรู้ เข้าใจ และมี
กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล 
ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความ
ดีอย่างเป็นธรรมชาติ   สร้าง
ความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี   และ
ภูมิใจในการท าความดี   
     ๒. เพื่อลดปัญหาสังคมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
อั น พึ งป ระส งค์ ที่ เกิ ด ขึ้ น ใน
ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและ
สังคม   

    ๓. เพื่อเสริมสร้างให้เด็กเป็น
คนมี มีคุณธรรม เป็นเยาวชนท่ีดี
ของประเทศชาติต่อไป 

 
 

นักเรียน ครู โรงเรยีน 
อบจ.บ้านไมเ้รียบ 
(ตันติโกวิทบ ารุง) 
ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 
๑ ถึงประถมศึกษาปีท่ี 
๖ จ านวน ๗๐๐ คน มี
การด าเนินกิจกรรม
ดังนี ้
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรม
คุณธรรมยามเช้า 
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรม
คุณธรรมในห้องเรียน 
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรม
ค่ายคุณธรรม 
 

- ๔๕,000 
-กิจกรรมพัฒฯ- 

๔๕,000 
-กิจกรรมพัฒฯ- 

๔๕,000 
-กิจกรรมพัฒ

ฯ- 

    ๑ . นั ก เรี ย น  ค รู  มี ค ว า ม
ต ร ะ ห นั ก รู้  เ ข้ า ใ จ  แ ล ะ มี
กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึม
ซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดี
อ ย่ า ง เป็ น ธ ร ร ม ช า ติ   ส ร้ า ง
ความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี  และภูมิใจ
ในการท าความดี   
     ๒ . ล ด ปั ญ ห า สั ง ค ม ด้ า น
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
อั น พึ งป ร ะ ส งค์ ที่ เกิ ด ขึ้ น ใน
ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและ
สังคม   
     ๓ . เด็กเป็นคนมี มีคุณธรรม 
เป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติ
ต่อไป 

 
 
 
 

น.ส.ญาณกร 
คงเสน 
 
โรงเรียน อบจ.
บ้านไม้เรียบ 
(ตันติโกวิทบ ารุง) 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

(Outcome) 

หน่วยงานที ่
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๒ โครงการส่งเสริม
ค่านิยม ๑๒ 
ประการด้วย
กระบวนการลูกเสือ
ตัวน้อย 

     1. เพื่อให้นักเรียนไดเ้รียนรู้
วิชาลูกเสือครบตามกระบวนการ
ของหลักสูตร  

     2. เพื่อใหน้ักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ 

     3. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ
ในการแก้ปัญหาด้วยตนเองฝึก
ความเป็นผู้น าผูต้ามและการ
แสดงออก  

     4. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนา
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา  

เชิงปริมาณ 

นั ก เรี ย น โรงเรี ย น 
อ บ จ .บ้ า น ไม้ เรี ย บ 
(ตั น ติ โก วิ ท บ า รุ ง ) 
ร ะ ดั บ ช้ั น อ นุ บ า ล 
จ านวน 120   คน 

เชิงคุณภาพ 

นั ก เรียนระดั บ ช้ัน
อ นุ บ า ล  โ ร ง เรี ย น 
อ บ จ .บ้ า น ไม้ เรี ย บ 
(ตันติโกวิทบ ารุง) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มี
คุณ ลั ก ษ ณ ะอั น พึ ง
ป ร ะ ส งค์ ต าม ห ลั ก
ค่านิยม ๑๒ ประการ  

 

- 1๒,000 
-กิจกรรมพัฒน

ฯ- 

1๒,000 
-กิจกรรมพัฒน

ฯ- 

1๒,000 
-กิจกรรม
พัฒนฯ- 

     1. นักเรียนไดเ้รียนรู้วิชา
ลูกเสือครบตามกระบวนการของ
หลักสตูร  

     2. นักเรียนมีคณุลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามค่านิยมหลัก ๑๒ 
ประการ 

     3. นักเรียนมีทักษะในการ
แก้ปัญหาด้วยตนเองฝึกความเป็น
ผู้น าผูต้ามและการแสดงออก  

     4. นักเรียนได้พัฒนาทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา  

น.ส.ศรันยา 
สาระวารี 
 
โรงเรียน อบจ.
บ้านไม้เรียบ 
(ตันติโกวิทบ ารุง) 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

(Outcome) 

หน่วยงานที ่
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๓ โครงการค่าย
ลูกเสือและยุว
กาชาด 

     1. เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนได้
เรียนรูผ้่านประสบการณ์จริง
และได้เรียนรูด้้วยตนเอง 
     2. เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนได้
เรียนรู้การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่
คณะ 
     3. เพื่อให้ผู้เรียนฝึกความ
อดทน ความมีวินัย ความกล้า
แสดงออก และความรับผิดชอบ 
     4. เพื่อใหผู้้เรียนมีทักษะการ
ใช้ชีวิต และการแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง 
     5. เพื่อใหผู้้เรียนตระหนัก
และเห็นคุณค่าของวิชาลูกเสือ – 
เนตรนาร ี

 

นั ก เรี ย น โรงเรี ย น 
อ บ จ .บ้ า น ไม้ เรี ย บ 
(ตั น ติ โก วิ ท บ า รุ ง ) 
ร ะ ดั บ ช้ั น  ป .๑ -๖ 
จ านวน ๕๗๙ คน เข้า
ร่วมกิจกรรม 

นักเรียนโรงเรียน 
อบจ.บ้านไมเ้รียบ 
(ตันติโกวิทบ ารุง) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ คืออดทน มี
วินัย กล้าแสดงออก มี
ความรับผิดชอบ และ
มีทักษะการใช้ชีวิต 
สามารถแก้ปัญหาด้วย
ตนเองได ้

 

- 
 

100,000 
-ข้อบัญญัติ- 

100,000 
-ข้อบัญญัติ- 

100,000 
-ข้อบัญญัติ- 

     1. ผู้ เ รี ย น ได้ เรี ย น รู้ ผ่ า น
ประสบการณ์จริงและได้เรียนรู้
ด้วยตนเอง 
     2. ผู้ เรียนได้ เรียนรู้การอยู่
ร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
     3. ผู้เรียนได้ฝึกความอดทน 
ความมีวินัย ความกล้าแสดงออก 
และความรับผิดชอบ 
     4. ผู้เรียนมีทักษะการใช้ชีวิต 
การแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
     5. ผู้เรียนตระหนักและเห็น
คุณค่าของวิชาลูกเสือ – เนตรนารี 

 

นายธีรวัฒน์  แซ่ตี ่
 
โรงเรียน อบจ.บ้าน
ไม้เรียบ (ตันตโิกวิท
บ ารุง) 
 



แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564 ) (เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑  พ.ศ. ๒๕๖๑)   
โรงเรียน อบจ. บ้านไมเ้รียบ (ตันตโิกวิทบ ารุง)   45 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

(Outcome) 

หน่วยงานที ่
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๔ โครงการ
เสรมิสร้างความ
ปลอดภัยใน
สถานศึกษา 

     1. เพื่อเสริมสร้างการมีวินัย
จราจรให้กับนักเรียนและบุคลากร
ได้เคารพกฎจราจร 

     2. เพื่อให้นักเรียนและบคุลากร
ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับ
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

     3. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อ
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนตอ่
การมีส่วนร่วมในการป้องกัน
อัคคีภัย 

     4. เพื่อให้นักเรียนและบคุลากร
ได้รับความรู้ และฝึกปฏิบตัิในการ
ซ้อมแนวทางการป้องกันอัคคีภัย 

     ๕. เพื่อลดอัตราการเสี่ยงของ
การเกิดอุบัตเิหตุ และเสรมิสร้าง
ความปลอดภัยจากการจราจร 
อัคคีภัย 

 

นักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียน อบจ.บ้านไม้
เรียบ (ตันตโิกวิทบ ารุง) 
จ านวน ๗๐๐ คน 
ได้รับความรู้ ความ
เข้าใจ และในทาง
ปฏิบัติในการด าเนิน
กิจกรรม 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรม
ส่งเสริมวินัยการขับขี่
ปลอดภัย 
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรม
เสรมิสร้างความรูด้้าน
อัคคีภัย 

- 1๐,000 
 

1๐,000 
 

1๐,000 
 

     1.  นักเรียน ครู และบคุลากร
มีวินัย และเคารพกฎจราจร 

     2.  นักเรียน ครู และบคุลากร
ได้รับความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับ
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

     3.  นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนมีสร้างทัศนคติที่ดตี่อการ
มีส่วนร่วมในการป้องกันอัคคีภัย 

     4.  นักเรียนและบุคลากร
ได้รับความรู้ และฝึกปฏิบตัิในการ
ซ้อมแนวทางการป้องกันอัคคีภัย 

     ๕.  อัตราการเกิดอุบตัิเหตจุาก
การจราจรและอัคคีภยั ลดลง 

นายวีรวัฒน์  
ด้วงอินทร์ 
โรงเรียน อบจ.
บ้านไม้เรียบฯ 
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ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

(Outcome) 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๕ โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

     1. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย 
     2. เพื่อให้นักเรียนไดเ้รียนรู้ถึง
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบท่ี
พึงมีตามระบอบประชาธิปไตย 
     ๓. เพื่อให้นักเรียนไดฝ้ึกปฏิบตัิ
จริงตามกระบวนการของระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข  

นักเรียน คณะครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
ประมาณร้อยละ 80 
ของโรงเรียน 
อบจ.บ้านไมเ้รียบ 
(ตันติโกวิทบ ารุง) มี
ส่วนร่วมในการส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
สถานศึกษา โดยการ
เลือกตั้งสภานักเรียน 

 ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐      1. นักเรียนมีเจตคติทีถู่กต้อง
เกี่ยวกับการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
     2. นักเรียนไดเ้รียนรู้ถึงสิทธิ 
หน้าท่ี และความรับผดิชอบท่ีพึงมี
ตามระบอบประชาธิปไตย 
     ๓. นักเรียนไดฝ้ึกปฏิบตัิจริง
ตามกระบวนการของระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข  

น.ส.สุนันทา  
กองสุวรรณ 
 
โรงเรียน อบจ.
บ้านไม้เรียบ 
(ตันติโกวิทบ ารุง) 
 

6 โครงการโรงเรยีน
สะอาด 

     1. เพื่อฝึกให้นักเรียนมีความ
รับผิดชอบต่อหนา้ที่ท่ีไดร้ับ
มอบหมาย  
     ๒. เพื่อให้ห้องเรียน และ
บริเวณโรงเรียนมีความสะอาดอยู่
เสมอ 
     3. เพื่อใหผู้้เรียนได้รูจ้ัก
ประเภทของขยะ และมีการคัดแยก
ขยะก่อนน าไปทิ้ง 
     4. เพื่อสร้างความตระหนักให้
นักเรียนรูจ้ักการดูแลรักษาความ
สะอาดในโรงเรียน 

นักเรียนโรงเรียน อบจ.
บ้านไม้เรียบ (ตันติ
โกวิทบ ารุง) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ ร่วม
กิจกรรมดังนี ้
     กิจกรรมที่ 1  
กิจกรรมเขตพื้นท่ีรักษา
ความสะอาด 
     กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมห้องเรียนตดิ
ดาว 
     กิจกรรมที่ ๓ 
กิจกรรมคดัแยกขยะ 
 

- ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000      1. นักเรียนมีความรับผดิชอบ
ต่อหน้าท่ีที่ไดร้ับมอบหมาย  
     ๒. ห้องเรียน และบรเิวณ
โรงเรียนมีความสะอาดอยู่เสมอ 
     ๓. ผู้เรียนได้รูจ้ักประเภทของ
ขยะ และมีการคดัแยกขยะก่อน
น าไปทิ้ง 
     ๔. นักเรียนมีความตระหนักใน
การดูแลรักษาความสะอาดใน
โรงเรียน 

น.ส.สินีนาถ 
สุวรรณมณ ี
 
โรงเรียน อบจ.
บ้านไม้เรียบ 
(ตันติโกวิทบ ารุง) 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

(Outcome) 

หน่วยงานที ่
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๗ โครงการส่งเสริม
สถาบันชาติ และ
พระมหากษตัริย ์

๑. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจถึงความส าคัญของวัน
ส าคัญต่าง ๆ  

๒. เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย น  แ ล ะ
บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ไ ด้
แสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อ
ส ถ า บั น ช า ติ  แ ล ะ ส ถ า บั น
พระมหากษัตริย์ 

๓. เ พื่ อ ใ ห้ นั ก เ รี ย น ไ ด้
แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวที
ต่อแม่ของแผ่นดิน และผู้มีพระคุณ 

นักเรียนโรงเรียน
อบจ.บ้านไมเ้รียบ(ตันติ
โกวิทบ ารุง)  ร้อยละ 
90 ได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันชาติ และ
พระมหากษตัริย์ ผ่าน
กิจกรรม 

 
กิจกรรมที่ 1  
กิจกรรมวันชาติ ๕ 

ธันวาคม 
 
กิจกรรมที่ 2 

กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาล 
ที่ ๑๐ 

 
กิจกรรมที่ ๓ 

กิจกรรมกรรมวันแม่
แห่งชาติ 

 

 ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑. นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจถึงความส าคญัของวัน
ส าคัญต่าง ๆ ของชาติ และ
พระมหากษตัริย ์

๒. นั ก เ รี ย น  ค รู  แ ล ะ
บุ ค ล าก รท างก ารศึ ก ษ า ได้
แสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มี
ต่อสถาบันชาติ  และสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

๓. นักเรียนได้แสดงออกซึ่ง
ความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ของ
แผ่นดิน และผู้มีพระคุณ 

นางพรทิพย์ 
เดชะเสน ์
 
โรงเรียน อบจ.
บ้านไม้เรียบ 
(ตันติโกวิทบ ารุง) 
 



แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564 ) (เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑  พ.ศ. ๒๕๖๑)   
โรงเรียน อบจ. บ้านไมเ้รียบ (ตันตโิกวิทบ ารุง)   48 

 

 

 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

(Outcome) 

หน่วยงานที ่
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๘ โครงการวันส าคัญ
ทางศาสนา 
วัฒนธรรม และ
ประเพณีท้องถิ่น 

     1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับวันส าคัญ
ทางศาสนาและมีส่วนร่วมในการ
สืบสานรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของไทย 
     2. เพื่อระลึกถึงบุญคณุของ
ครูบาอาจารย์ผู้ที่ให้วิชาความรู้
และสร้างความสัมพันธ์อันดีงาม
ระหว่างลูกศิษย์และคร ู
     3. เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตใจ 
ความศรัทธาของนักเรียนใหย้ึด
มั่นในหลักศาสนา รักษาศลี ละ
เว้นอบายมุขของมึนเมาทั้งปวง  

 

 นักเรียน คณะครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา และบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ของโรงเรียน 
อบจ.บ้านไมเ้รียบ 
(ตันติโกวิทบ ารุง) เข้า
ร่วมกิจกรรมดังต่อไปนี้  

     กิจกรรมที่ ๑ 
กิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา วันมาฆบูชา 
วันอาสาฬหบูชา  
วันเข้าพรรษา  
     กิจกรรมที่ ๒ 
กิจกรรมวันไหว้คร ู
     กิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมถือศลีกินผัก 
 

- ๑0,000 ๑0,000 ๑0,000      1. นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับวันส าคญัทาง
ศาสนาและมสี่วนร่วมในการสืบ
สานรักษาขนบธรรมเนยีม
ประเพณีอันดีงามของไทย 
     2. นักเรียนระลึกถึงบุญคณุ
ของครูบาอาจารยผ์ู้ที่ให้วิชา
ความรู้และสร้างความสัมพันธ์
อันดีงามระหว่างลูกศิษย์และคร ู
     3. ได้ปลูกฝังจิตใจ ความ
ศรัทธาของนักเรียนให้ยึดมั่นใน
หลักศาสนา รักษาศลี ละเว้น
อบายมุขของมึนเมาทั้งปวง  

 

น.ส.สุกญัญา 
เงินคีร ี
 
โรงเรียน อบจ.บ้าน
ไม้เรียบ (ตันตโิกวิท
บ ารุง) 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  1.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ 

 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

(Outcome) 

หน่วยงานที ่
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการส่งเสริม
การจัดการเรยีนรู้
บูรณาการนอก
ห้องเรียน 
(กิจกรรมอบรมทัศน
ศึกษาแหล่งเรยีนรู้) 

     1. เพื่อเพิ่มพูนทักษะ และ
เปิดโลกทัศน์ของผู้เรียน สร้าง
ประสบการณ์ใหม่ๆนอกช้ันเรียน
ที่น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
และเกิดเป็นแนวคิดใหม่ๆได้ 
     2. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
จริง 
     3. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความ
สนุกสนานควบคู่กับการได้รับ
ความรู้ในกลุ่มสาระต่าง ๆ  
     4 . เพื่ อ พั ฒ น าคุ ณ ภ าพ
การศึกษาให้ได้มาตรฐานและ
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและ
การเรียนรู้ 
 

นักเรียน ครู โรงเรียน 
อบ จ . บ้ าน ไม้ เรี ย บ  
(ตั น ติ โก วิ ท บ า รุ ง ) 
จ านวนประมาณ ๗๕0 
คนได้ ออกไปศึ กษา
เรี ย น รู้ จ า ก แ ห ล่ ง
เรียนรู้จริง 

     กิ จ ก ร ร ม ที่  ๑ 
กิจกรรมอบรมทัศน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

     กิ จ ก ร ร ม ที่  ๒ 
กิ จ ก ร ร ม สั ป ด า ห์
วิทยาศาสตร์ 

 

 
 

 2๖๐,000.- 
  

-งบกิจกรรม
พัฒนา- 

2๖๐,000.- 
  

-งบกิจกรรม
พัฒนา- 

2๖๐,000.- 
  

-งบกิจกรรม
พัฒนา- 

     1. ผู้เรียนมคีวามรู้ ทักษะ 
และมโีลกทัศน์ในการสร้าง
ประสบการณ์ใหม่ ๆ นอกช้ันเรียน
ที่น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงและ
เกิดเป็นแนวคิดใหม่ ๆ ได ้

     2. ผู้ เรียนได้มี โอกาสศึกษา
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จริง 

     3 . เพื่ อให้ผู้ เรียนเกิดความ
สนุกสนานควบคู่กับการได้รับ
ความรู้ในกลุ่มสาระต่าง ๆ  
 
     4 . เพื่ อ พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
การศึกษาให้ได้มาตรฐานและเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาและการ
เรียนรู้ 
 

 

น.ส.อาซูรา  มะ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

(Outcome) 

หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๒ โครงการส่งเสริม
ความรู้ด้าน
วิชาการ 

1. เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียน
ได้แสดงความรู้ ความสามารถ
พิเศษตามความถนัด ความ
สนใจและศักยภาพผู้เรยีนเตม็
ตามศักยภาพ  

2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของทุกภภาคส่วน 

3. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนเกดิการเรียนรู้ โดยใช้
ภูมิปัญญา วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและความคดิ
สร้างสรรค ์

4. เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ได้มาตรฐานและ
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและ
การเรยีนรู ้

 

กิจกรรมที่ ๑  กิจกรรม
เปิดประตสูู่สถานศึกษา 
(Open House) นักเรยีน 
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผู้ปกครอง จ านวน 
800 คน 
 
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรม
เตรียมความพร้อม
นักเรียนใหม่ นักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล ๑ และ
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
 
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรม
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
 
กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรม
ค่ายคณติ - วิทยาศาสตร ์

 845,000 
(งบ อบจ.) 

845,000 
(งบ อบจ.) 

845,000 
(งบ อบจ.) 

๑.  ผู้เรียนได้แสดงความรู้ 
ความสามารถพิเศษตามความ
ถนัด ความสนใจและศักยภาพ
ผู้เรยีนเตม็ตามศักยภาพ  

๒.  เพื่อส่งเสรมิการมีส่วน
ร่วมของ ทุกภภาคส่วน 

๓.  เพื่อส่งเสรมิให้นักเรยีน
เกิดการเรียนรู้ โดยใช้ภมูิปัญญา 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ความคิดสร้างสรรค ์

๔.  เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ได้มาตรฐานและเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาและการ
เรียนรู ้

 

น.ส.ปาณิภา 
สินศิริคณุากร 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

(Outcome) 

หน่วยงานที ่
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๓ โครงการส่งเสริม
ความรู้วันส าคัญ
ต่าง ๆ  

     ๑.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
เกิดการแสวงหาความรู้ด้ วย
ตนเองและสนุกกับการเรียนรู้     
     ๒.  เพื่อปลูกฝังความเป็น
ไทย การอนุรักษ์ จารีตประเพณี 
การมีศีลธรรมและคุณธรรม 
     ๓ .  เพื่ อ ส่ ง เส ริ ม ค ว า ม
ร่วมมื อ บนพื้ น ฐานของการ
พึ่งพาซึ่งกันและกัน ร่วมกันคิด 
ร่วมกันท า 
     ๔ .  เพื่ อพัฒ นาคุณ ภาพ
การศึกษาให้ได้มาตรฐานและ
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและ
การเรียนรู้ 
     ๕ . เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย น เห็ น
ความส าคัญ และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของวันส าคัญต่าง ๆ  
 

นักเรียน โรงเรียน 
อบจ.บ้านไมเ้รียบ 
(ตันติโกวิทบ ารุง) ทุก
คนด าเนินกิจกรรม
ดังนี ้
     กิจกรรมที่ ๑ 
กิจกรรมวันสุนทรภู ่
     กิจกรรมที่ ๒ 
กิจกรรมวันภาษาไทย 
     กิจกรรมที่ ๓ 
กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 
     กิจกรรมที่ ๔ 
กิจกรรมวันข้ึนปีใหม่  

 ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐      ๑.  นักเรียนเกิดการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองและสนุกกับการ
เรียนรู้     
     ๒.  นักเรียนเห็นความส าคัญ
ของความเป็นไทย การอนุรักษ์ 
จารีตประเพณี การมีศีลธรรมและ
คุณธรรม 
     ๓ .  เกิ ดความร่ วมมื อ  บน
พื้นฐานของการพึ่งพาซึ่งกันและ
กัน ร่วมกันคิด ร่วมกันท า 
     ๔.  การศึกษามีคุณภาพ ได้
มาตรฐานและเพิ่ ม โอกาสทาง
การศึกษาและการเรียนรู้ 
     ๕.  นักเรียนเห็นความส าคญั 
และมสี่วนร่วมในกิจกรรมของวัน
ส าคัญต่าง ๆ  
 
 

น.ส.เสาวนีย ์
หูเขียว 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

(Outcome) 

หน่วยงานที ่
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๔ โครงการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
โรงเรียนอบจ.บ้าน
ไม้เรียบ (ตันติ
โกวิทบ ารุง) 
 

     1. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีวสัดุ อุปกรณ์ 
ส าหรับฝึกฝนทักษะกระบวนการคดิ 
วางแผน และทักษะการท างานด้านต่าง 
ๆ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้
     2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีทักษะ 
ความสามารถได้เข้าร่วมการแข่งขันกับ
โรงเรียนอื่น และสร้างช่ือเสียงให้แก่
โรงเรียน 

     นักเรียนโรงเรียน
อบ จ .บ้ าน ไม้ เรี ย บ 
(ตันติโกวิทบ ารุง) มี
วัสดุอุปกรณ์ส าหรับ
การฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับ
การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการทุกระดับ 
 

 
 

๒๐,000 
 
 

๒๐,000 
 

๒๐,000 
 

     1. ผู้เรียนมีวสัดุ อุปกรณ์ 
ส าหรับฝึกฝนทักษะกระบวนการคดิ 
วางแผน และทักษะการท างานด้าน
ต่าง ๆ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้
     2. ผู้ เรียนได้รับการส่งเสริม
ทักษะ ความสามารถ และสามารถ
เข้าร่วมการแข่งขันกับโรงเรียนอื่น 
และสร้างช่ือเสียงให้แก่โรงเรียน 

น.ส.สาธกา 
อธิศเมธากุล 
 
โรงเรียน อบจ.
บ้านไม้เรียบ 
(ตันติโกวิท
บ ารุง) 
 

๕ โครงการพัฒนา
ทักษะการเรยีนรู ้
สู่ศตวรรษที่ ๒๑ 

     1. เพื่ อ พั ฒ น าพั ฒ น าคุ ณ ภ าพ
การศึกษาให้ได้มาตรฐานและเพิ่มโอกาส
ทางการเรียนรู้  
     2. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมีความ
พร้อมท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ 
     3. เพื่ อ ให้ ผู้ เรียนมีทั กษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
     4. เพื่ อ ให้ ผู้ เรียนมีทั กษะในการ
ท า งาน ร่ วม กั บ ผู้ อื่ น ได้  มี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ และได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติ
จริง  
     5. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการ
อ่าน รักการอ่านอย่างต่อเนื่อง 

นักเรียนโรงเรียน 
อบจ.บ้านไมเ้รียบฯ 
ทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี ้
     กิจกรรมที่ ๑ 
กิจกรรมสัปดาห์
ห้องสมุด 
     กิจกรรมที่ ๒ 
กิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา 
     กิจกรรมที่ ๓ 
กิจกรรมสังคมสู่การ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 
๒๑ 
 

 ๘0,000 ๘0,000 ๘0,000 ๑. การศึกษาได้มาตรฐานและเพิ่ม
โอกาสทางการเรียนรู้ 
2. นั ก เรี ยนมี ภู มิ คุ้ ม กันต่ อการ
เปลี่ ยนแปลงทางสั งคมมีความ
พร้อมท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ 
3. ผู้เรียนเกิดทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4. ผู้เรียนเกิดทักษะในการท างาน
ร่ ว ม กั บ ผู้ อื่ น ไ ด้  มี ค ว า ม คิ ด
สร้างสรรค์ และได้เรียนรู้โดยการ
ปฏิบัติจริง  
5. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการอ่าน 
รักการอ่านอย่างต่อเนื่อง 

น.ส.ศิโรรัตน ์



แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564 ) (เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑  พ.ศ. ๒๕๖๑)   
โรงเรียน อบจ. บ้านไมเ้รียบ (ตันตโิกวิทบ ารุง)   53 

 

 

 

 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

(Outcome) 

หน่วยงานที ่
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

  

๖ โครงการส่งเสริม
ความส าคญัของการ
จัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

     1.  เพื่อสร้างเสรมิความร่วมมอืการ
จัดการศึกษาระหว่าง สถานศึกษา 
ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นและผู้เกีย่วข้อง
มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กอยา่งรอบ
ด้าน 
     2.  เพื่อสร้างความตระหนักแก่
นักเรียนและผู้ปกครองให้เห็น
ความส าคญัของการศึกษา 
     3.  เพื่อเป็นการสร้างความสมัพันธ์
ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
     4.  เพื่อให้นักเรียนตระหนักเห็น
คุณค่าของตนเองและสถาบันการศึกษา 
     5.  เพื่อให้นักเรียนเห็นความส าคัญ
ของการศึกษาต่อ 
 

      กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม
ก้าวแห่งความส าเร็จ–นักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล 2 จ านวน 
60 คน  
 
     กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมน า
ร่องการศึกษาเพื่อก้าวสู่
อนาคต- นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน 
อบจ.บ้านไมเ้รียบ (ตันติโกวิท
บ ารุง) 
 

 
 

๖,000 
 
 

๖,000 
 

๖,000 
 

     1.  เกิดความร่วมมือการจัด
การศึกษาระหว่าง สถานศึกษา 
ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นและ
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 
     2.  นักเรียนและผู้ปกครอง
มีความตระหนักเห็น
ความส าคญัของการศึกษา 
     3.  เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและ
ชุมชน 
     4.  นักเรียนตระหนักเห็น
คุณค่าของตนเองและ
สถาบันการศึกษา 
     5.  นักเรียนเห็น
ความส าคญัของการศึกษาต่อ 
 

น.ส.สุจญัญา 
โรงเรียน อบจ.บ้านไม้
เรียบ (ตันตโิกวิท
บ ารุง) 
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1.3 กลยุทธ์ส่งเสริมสุขภาพจิตให้สดใส สุขภาพกายให้แข็งแรง 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

(Outcome) 

หน่วยงานที ่
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการส่งเสริม
ความรู้ด้านยาเสพ

ติด 
 

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจ ถึงพิษภัยของยา
เสพติด 

2. เพื่อสร้างภมูิคุ้มกันให้กับ
นักเรียนในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

๓. เพื่อสร้างเครือข่ายในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

๔. เพื่อพัฒนานักเรียน ให้
สามารถป้องกันตนเองไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพตดิ 

๕. เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้สถานศึกษาในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ตดิ 

นักเรียน โรงเรียน 
อบจ.บ้านไมเ้รียบ 
(ตันติโกวิทบ ารุง) ทุก
คน มีความรู้ความ
เข้าใจและมีภูมิคุม้กัน
จากยาเสพติด โดย
การด าเนินกิจกรรม
ดังนี้  
     กิจกรรมที่ ๑ 
กิจกรรมรณรงค์วันงด
สูบบุหรีโ่ลกนักเรียน
โรงเรียน อบจ. บ้านไม้
เรียบ (ตันตโิกวิท
บ ารุง) จ านวน 700 
คน 
 
     กิจกรรมที่ ๒ 
กิจกรรมรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

- ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 1. นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจ ถึงพิษภัยของยาเสพติด 

2. นักเรียนมภีูมิคุม้กันในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

๓. มีเครือข่ายในการป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติด 

๔. นักเรียนสามารถป้องกัน
ตนเองไม่เข้าไปเกีย่วข้องกับยา
เสพติด 

๕. สถานศึกษามีความ
เข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

 

นายวีรวัฒน์ ด้วงอินทร ์
 
โรงเรียน อบจ.บ้านไม้
เรียบ (ตันติโกวิทบ ารุง) 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

(Outcome) 

หน่วยงานที ่
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๒ โครงการเด็กน้อย
รักสุขภาพ 

2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
มีสุขภาพกาย สุขภาพจติที่ด ี

2.2 เพื่อให้นักเรียนมคีวามรู้
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

2.3 เพื่อให้นักเรียนมคีวามรู้ 
และทักษะเกี่ยวกับการดูแล 
รักษา สุขภาพรา่งกายของ
ตนเอง 

2.4 เพื่อรณรงค์ให้ผู้มสี่วน
เกี่ยวข้องตระหนักถึงการป้องกัน
การเกดิไข้เลือดออก 

 

นักเรียน ครู และ
บุคลากรโรงเรียน 
อบจ. บ้านไม้เรียบ 
(ตันติโกวิทบ ารุง) 
จ านวน ๗๐๐ คน 
ด าเนินกิจกรรมดังนี ้

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรม
ตรวจสุขภาพ 
 
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรม
รณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก  
 
 

- ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ 1 นักเรียนมีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตทีด่ ี

2 นักเรียนมีความรู้ที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

3 นักเรียนมีความรู้ และทักษะ
เกี่ยวกับการดูแล รักษา สุขภาพ
ร่างกายของตนเอง 

4 ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องตระหนักถึง
การป้องกันการเกิดไข้เลือดออก 

 

นางสาวชนัญชิดา 
ธีระนันทกุล 
 
โรงเรียน อบจ.บ้าน
ไม้เรียบ (ตันตโิกวิท
บ ารุง) 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

(Outcome) 

หน่วยงานที ่
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๓ โครงการ
ส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย
และเล่นกีฬา 

 

๑.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกก าลัง
กายและเล่นกีฬาอย่าสม่ าเสมอ และมี
นิสัยรักการออกก าลังกาย 

๒.  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎ  กติกา การเล่น
กีฬาแต่ละประเภท   มีน้ าใจเป็น     
นักกีฬา รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย 

๓.  เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ โดยในช่วงปิดเรียนภาคฤดูร้อน 
ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สื่อออนไลน์ 
การพนันและการทะเลาะวิวาท โดย
ใช้กิจกรรมทางการกีฬาและ
นันทนาการเป็นสื่อ 

๔.  เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ใน
สถาบันครอบครัว 

๕. เพื่อส่งเสริมด้านกีฬาสู่ความเปน็เลิศ 

๖. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนไดเ้รียนรู้
การอยู่ร่วมกันในสังคม 

นักเรียน ครู โรงเรยีน 
อบจ. บ้านไม้เรียบ 
(ตันติโกวิทบ ารุง) 
จ านวน 7๕0 คนร่วม
กิจกรรมดังนี ้

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรม
ออกก าลังกายยามเช้า 

 

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรม
แข่งขันกีฬาสีภายใน
โรงเรียนฯ 

- ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๑  นักเรียนได้ออกก าลังกายและเล่น
กีฬาอย่าสม่ าเสมอ และมีนสิัยรักการ
ออกก าลังกาย 

๒  นักเรียนมคีวามรูค้วามเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎ  กติกา การเล่นกีฬา
แต่ละประเภท   มีน้ าใจเป็น 
นักกีฬา รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย 

๓  นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
โดยในช่วงปิดเรียนภาคฤดูร้อน ไม่ไปยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด สื่อออนไลน์ การ
พนันและการทะเลาะวิวาท โดยใช้
กิจกรรมทางการกีฬาและ
นันทนาการเป็นสื่อ 

๔   นักเรียนมีความสมัพันธ์ใน
ครอบครัวมากขึ้น 

๕.   นักเรียนมีการพัฒนาด้านกีฬา 
สามารถเป็นตัวแทนแข่งขันในระดบั
ต่าง ๆ ได้มากข้ึน 

๖.   นักเรียนเรียนรู้การอยูร่วมกัน
ในสังคมอย่างมีความสุข 

น.ส.พรเพญ็  อภิ
นันทน์ถิระ 

โรงเรียน อบจ.บ้าน
ไม้เรียบ (ตันตโิกวิท
บ ารุง) 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

(Outcome) 

หน่วยงานที ่
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๔ โครงการระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

2.1 เพ่ือให้ครูได้รู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล 
และมีข้อมูลในการน าไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

๒.๒ เพ่ือให้นักเรียน
ได้รับการดูแล ช่วยเหลือ 
แนะน า และส่งเสริมพัฒนา
ได้เต็มตามศักยภาพ 

๒.๓ เพ่ือเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บ้าน โรงเรียน ผู้ปกครอง 
ครู และนักเรียน 

 

     กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
ติดตามดูแล
นักเรียนโรงเรียน 
อบจ.บ้านไม้เรียบ 
(ตันติโกวิทบ ารุง)  
ทุกคน 
     กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมหา
ทุนการศึกษา 
นักเรียนที่ได้รับการ
พิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนด      
กิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมสนับสนุน
ปัจจัยนักเรียน
ยากจน นักเรียนที่
ได้รับการพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์ที่ 

 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑. ครูได้รู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคล และมีข้อมูลใน
การน าไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

๒. นักเรียนได้รับการ
ดูแล ช่วยเหลือ แนะน า และ
ส่งเสริมพัฒนาได้เต็มตาม
ศักยภาพ 

๓. เกิดความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างบ้าน โรงเรียน 
ผู้ปกครอง ครู และนักเรียน 

 

นายอัฐพร  แซอุ้ย 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

(Outcome) 

หน่วยงานที ่
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๕ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมสวสัดิการ
แก่ผู้เรยีน 

๑. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มี
ภาวะทุพโภชนาการเหมาะสม 
ได้รับสารอาหารครบถ้วน 

 
๒. เพื่อให้นักเรียนมี

เครื่องแบบนักเรยีนที่ตรงกับ
รูปแบบของสถานศึกษา 

 
๓. เพื่อให้นักเรียนมีอุปกรณ์

การเรยีนที่จ าเป็นต้องใช้ในการ
เรียนการสอนตามความ
เหมาะสมแต่ละระดับชั้น 

๔. เพื่อให้นักเรียนไดม้ีหนังสือ
เรียนส าหรับจัดประสบการณ์
เรียนรู้ทีม่ีความหลากหลายและ
เพียงพอต่อ 

 

นักเรียนทุกคนได้รับ
การศึกษาตั้งแตร่ะดับ
อนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่
มีคุณภาพและ 

มาตรฐาน โดยรัฐ
สนับสนุนค่าใช่จ่ายใน
รายการพื้นฐานดังนี ้
 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรม
อาหารกลางวัน 
 
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรม
จัดหาเครื่องแบบ
นักเรียน 
 
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรม
จัดหาอุปกรณ์การ
เรียน 
 
กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรม
จัดซื้อหนังสือเรียน
และแบบฝึกหัด 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

๒,๙๒๘,๐๐๐ 
 
 

๒๕๖,๓๒๐ 
 
 
 

๒๖๒,๖๘๐ 
 
 
 

๔๔๒,๕๒๒ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒,๙๒๘,๐๐๐ 
 
 

๒๕๖,๓๒๐ 
 
 
 

๒๖๒,๖๘๐ 
 
 
 

๔๔๒,๕๒๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒,๙๒๘,๐๐๐ 
 
 

๒๕๖,๓๒๐ 
 
 
 

๒๖๒,๖๘๐ 
 
 
 

๔๔๒,๕๒๒ 
 

๑. นักเรียนมสีุขภาพร่างกาย
แข็งแรง มีภาวะทุพโภชนาการ
เหมาะสม ได้รับสารอาหาร
ครบถ้วน 

 
๒. นักเรียนมเีครื่องแบบ

นักเรียนท่ีตรงกับรูปแบบของ
สถานศึกษา 

 
๓. นักเรียนมีอุปกรณ์การเรียน

ที่จ าเป็นต้องใช้ในการเรียนการ
สอนตามความเหมาะสมแตล่ะ
ระดับชั้น 

๔. นักเรียนไดม้ีหนังสือเรียน
ส าหรับจัดประสบการณ์เรยีนรู้ที่มี
ความหลากหลายและเพียงพอต่อ 

 

น.ส.รตัติยา 
เกตุเนตร 



แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564 ) (เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑  พ.ศ. ๒๕๖๑)   
โรงเรียน อบจ. บ้านไมเ้รียบ (ตันตโิกวิทบ ารุง)   59 

 

๑.๔ กลยุทธ์ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนตามความแตกต่าง ความถนัด และความสนใจ 

 
 
 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

(Outcome) 

หน่วยงานที ่
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการส่งเสริม
ทักษะด้านศิลปะ 
ดนตรี และ
นาฏศิลป ์

1. เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
และทักษะการสรา้งสรรค์
ด้านศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป์ของนักเรยีน 

๒. เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการ
แสดงออกด้านศลิปะ ดนตรี
และนาฏศิลปต์่อสาธารณะ
ชนของนักเรียน 
    ๓. เพื่อสร้างความ
ตระหนักในการอนุรักษ์
ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 

 

     กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์ นักเรียน
ระดับช้ันอนุบาล จ านวน 
๑๒๐ คน และครูจ านวน 
๑๐ คน  
 
     กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรม
ส่ งเสริมดนตรี ไทยและ
ดนตรีสากล นักเรียน และ
ครู จ านวน ๓๕ คน 
 
     กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรม
ส่งเสริมนาฏศิลป์ นักเรียน 
และครู จ านวน ๓๕ คน 
 

 ๓๗,๒๐๐ ๓๗,๒๐๐ ๓๗,๒๐๐ 1. นักเรียนมีศักยภาพและ
ทักษะการสร้างสรรค์ด้านศิลปะ 
ดนตรี และนาฏศิลป ์

๒. นักเรียนสามารถแสดงออก
ด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศลิป์
ต่อสาธารณะชน 
   ๓. นักเรียนมีความตระหนักใน
การอนุรักษ์ศิลปะ และวัฒนธรรม
ไทย 

 

น.ส.สุนันทา 
กองสุวรรณ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

(Outcome) 

หน่วยงานที ่
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๒ โครงการส่งเสริม
ทักษะด้านกีฬา 

     1. เพื่อพัฒนา
ความสามารถทักษะทางด้าน
กีฬาของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น 

     2. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพทั้ง
ด้านร่างกาย   จิตใจ   และ
สติปัญญา จนน าไปสู่ความ
เป็นเลิศทางดา้นกีฬา 

    3. เพื่อส่งเสรมิและ
สนับสนุนให้นักเรียนได้เล่น
กีฬาและออกก าลังกายอยา่ง
สม่ าเสมอ 

     4. เพื่อให้นักเรียนได้ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่
ไปมั่วสมุการใช้สารเสพติด  
การใช้สื่อลามกอนาจาร  การ
พนัน  และการทะเลาะวิวาท  
โดยใช้กิจกรรมทางการกีฬา
เป็นสื่อ 

นักเรียน โรงเรียน อบจ.
บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิท
บ ารุ ง ) ทุ กคน  มี ทั กษะ
ทางด้านกีฬาดีขึ้นพัฒนา
ไปสู้ความเป็นเลิศทางด้าน
กีฬาได้รับพัฒนาศักยภาพ
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และ
สติปัญญา 

 ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐      1. เพื่อพัฒนาความสามารถ
ทักษะทางด้านกีฬาของนักเรียนให้
ดียิ่งขึ้น 

     2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้
พัฒนาศักยภาพท้ังด้านร่างกาย   
จิตใจ   และสติปัญญา จนน าไปสู่
ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

     3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้นักเรียนได้เล่นกีฬาและออก
ก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 

     4. เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ ไมไ่ปมั่วสุม
การใช้สารเสพตดิ  การใช้สื่อลามก
อนาจาร  การพนัน  และการ
ทะเลาะวิวาท  โดยใช้กิจกรรม
ทางการกีฬาเป็นสื่อ 

 

นายวีรวัฒน์ 
ด้วงอินทร์ 
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๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ และการบริหารจัดการ 
  ๒.๑. กลยุทธ์จัดหาและพัฒนาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีให้เพียงพอและทันสมัย 

 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

(Outcome) 

หน่วยงานที ่
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการจดัหา
สื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์การ
เรียนการสอน
ตามกลุม่สาระ  

1.  เพื่อให้ทุกกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ มีวสัดุ อุปกรณ์ 
ส าหรับจัดการเรียนการสอน
อย่างเพียงพอ 

2.  เพื่อใหน้ักเรียนมีวสัดุ
การศึกษา อุปกรณ์ ส าหรับ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
เพียงพอ 

 

นักเรียน ครู โรงเรยีน 
อบจ.บ้านไมเ้รียบฯ มี   
วัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอตาม
ความต้องการของแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ดังนี ้
     กิจกรรมที่ ๑ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
     กิจกรรมที่ ๒ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์
     กิจกรรมที่ ๓ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์
     กิจกรรมที่ ๔ กลุ่ม
สาระการเรียนรูส้ังคม
ศึกษา 

 ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ 1. ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ มี
วัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับ
จัดการเรียนการสอนอย่าง
เพียงพอ 

2. นักเรียนมีวสัดุการศึกษา 
อุปกรณ์ ส าหรับจดั
กิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
เพียงพอ 
 

น.ส.นัชชา 
เกื้อกูล 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

(Outcome) 

หน่วยงานที ่
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

        กิจกรรมที่ ๕ กลุ่ม
สาระการเรียนรูสุ้ขศึกษา
และพลศึกษา 
     กิจกรรมที่ ๖ กลุ่ม
สาระการเรียนรูศ้ิลปะ 
     กิจกรรมที่ ๗ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพฯ 
     กิจกรรมที่ ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

      

๒ โครงการส่งเสริม
และสนบัสนุนการ
บริหารจดัการ 

๑. เพื่อให้มีวัสดสุ านักงาน
ส าหรับให้บริการจัดการ
เรียนการสอน 
 

  โรงเรียนมีวสัดุอุปกรณ์ที่
มีคุณภาพและเพียงพอ 
ต่อการใช้งานใน
สถานศึกษาสามารถ
ด าเนินกิจกรรม 
ตามโครงการตา่ง ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 

 ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๑. มีวัสดสุ านักงาน
ส าหรับให้บริการ
จัดการเรียนการสอน
อย่างเพียงพอ 

 

น.ส.นุชร ี
บุตรหมัน 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

(Outcome) 

หน่วยงานที ่
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๓ โครงการพัฒนา
ทักษะคุณภาพ
ชีวิต 

1.  เพื่อให้นักเรียนและครูแตล่ะ
สายชั้นมีวัสดุและอุปกรณ์งานบ้าน
งานครัวใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยมุ่งเน้นให้
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
2.  เพื่อให้มีวัสดุงานบ้าน งานครัว
ที่เพียงพอต่อความต้องการ 

 

ครู นักเรียน โรงเรียน 
อ บ จ .บ้ า น ไม้ เรี ย บ
(ตันติ โกวิทบ ารุง) มี
วัสดุงานบ้าน งานครัว
ที่เพียงพอ 

 ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑. นักเรียนและครูแตล่ะสาย
ช้ันมีวัสดุและอุปกรณ์งานบ้านงาน
ครัวใช้ในการจัดกิจกรรมการเรยีน
การสอน โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้
ลงมือปฏิบัตจิริง 

2.  มีวัสดุงานบา้น งานครัวที่
เพียงพอต่อความต้องการใช้ใน
โรงเรียน 

 

น.ส.มนนิพา 
ทองมณี 

๔ โครงการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยี
เพื่อการจัดการ
เรียนการสอน 

1. เพื่อให้โรงเรียนมรีะบบ
อินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียร 
สามารถให้บริการจัดการเรยีนรู้แก่
นักเรียนได ้

2. เพื่อนักเรียนมีความรู้และ
นักเรียนมีทักษะด้านการใช้
คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมลูที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู ้

3.  เพื่อให้นักเรียน ครู มีวัสดุ 
อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีเพียงพอต่อการจัด
กิจกรรม 

๑. ค่าอินเตอร์เนต็
โรงเรียน 

๒. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลย ี

 ๕๖,๘๐๐ ๕๖,๘๐๐ ๕๖,๘๐๐      1 โรงเรียนมรีะบบอินเทอรเ์นต็
ทีม่ีความเสถียร สามารถให้บริการ
จัดการเรียนรู้แก่นักเรียนได ้

2. นักเรียนมีความรู้และ
นักเรียนมีทักษะด้านการใช้
คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมลูที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู ้

3.  นักเรียน ครู มีวัสดุ 
อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีเพียงพอต่อการจัด
กิจกรรม 

 

น.ส.ณัฐกฤตา 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

(Outcome) 

หน่วยงานที ่
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๕ โครงการ
ซ่อมแซม
ครุภณัฑ์ส าหรับ
นักเรียน 

    1. เพื่อให้มีครุภณัฑ์ที่พร้อมใช้
งานส าหรับจดัการเรียนการสอน 
และจัดกจิกรรมส าหรับนักเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก และ
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมครุภัณฑ์ของโรงเรียน  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐
๐ 

    1. มีครุภณัฑ์ที่พร้อมใช้
งานส าหรับจดัการเรียนการ
สอน และจดักิจกรรมส าหรับ
นักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สะดวก และ
ปลอดภัย 

น.ส.นุชร ี
บุตรหมัน 

๖ โครงการจดัซื้อ
เครื่องขยาย
เสียง 

1. เพื่อจัดซื้อชุดเครื่องขยาย
เสียงส าหรับไว้ใช้งานนอกสถานที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การจัดกิจกรรมกลางแจ้งของ
โรงเรียนมี การสื่ อสารได้อย่าง
ชัดเจน 

 

๑. ล าโพง 2 ทาง ขนาด 15 
นิ้ว จ านวน ๒ ตัว 

๒. ล าโพง Subwoofer ขนาด 
18 นิ้ว จ านวน ๒ ตัว 

๓. เครื่องผสมสญัญาณเสียง
ขนาด 12 ช่อง จ านวน ๑ 
เครื่อง 

๔. ไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือ 
จ านวน ๒ ตัว 

๕. เครื่องปรับแต่งและควบคมุ
เสียงระบบดิจติอล ขนาด 2 
Input และ 6 Output  
จ านวน ๑ เครื่อง 

๖. ขาตั้งล าโพง jblpole ma 
จ านวน ๒ ตัว 

 3๐๑,๓๘๐ 
ข้อบัญญัต ิ

- - 1. มี ชุ ด เค รื่ อ งขย าย
เสียงส าหรับไว้ใช้งานนอก
ส ถ า น ที่ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

2. อ านวยความสะดวก
ในการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง
ของโรงเรียนมีการสื่อสารได้
อย่างชัดเจน 

 

นายธีรวัฒน์ 
แซ่ตี ่
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

(Outcome) 

หน่วยงานที ่
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

  

   ๗. ตู้แร็คอลมูิเนียม มีล้อพร้อมเบรค 
ด้านบนมีฝา วาง มิกเซอรไ์ด้ จ านวน ๑ ตู ้

๘. สายล าโพง จ านวน ๔ ตัว 
๙. สายสญัญาณ จ านวน ๔ ตัว 

      

๗ โครงการส่งเสริม
และอ านวย
ความสะดวกใน
การจัดกิจกรรม
การเรยีนการ
สอนโรงเรียนฯ 

2.1 เพื่อจดัหาวัสดุ ครภุัณฑ์ 
และสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่ 
นักเรียน ครู ในการส่งเสริมและจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ใหเ้กิด
ประสิทธิภาพ   

2 .2 เพื่ อ ให้ สถานศึ กษ ามี
ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 

1.บอร์ดอคลลิิก ขนาด 1.2 x 1.2 เมตร 
จ านวน 10 บอรด์ 

2.บอร์ดอคลลิิก ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร  
จ านวน 3 บอร์ด 

3.บอร์ดติดประกาศตู้กระจกบุก ามะหยี่ 
ขอบอลูมิเนียมสีขาว ขนาด 120 x 120 
จ านวน 15 บอรด์ 

4.เครื่องปั๊มลม ขนาด 3 แรงม้า 30 ลิตร 
จ านวน 1 เครื่อง 

5.เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง 

6.เครื่องโทรสาร จ านวน 1 เครื่อง 

7. บอร์ดติดประกาศนอกสถานท่ี  ขนาด 
120 x 240 CM  จ านวน 2 บอร์ด 

 5๖๓,๗00 - - 2.1 มีวัสดุ ครุภัณฑ์ 
และสิ่งอ านวยความ
สะดวกให้แก่ นักเรียน 
ครู  ใน การส่ งเส ริ ม
และจัดกิจกรรมการ
เ รี ย น รู้ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพ   

2 .2 สถานศึ กษามี
ท รั พ ย า ก ร แ ล ะ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

นายวัลลภ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

(Outcome) 

หน่วยงานที ่
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   8.โพเดี้ยม จ านวน 2 ตัว 

9.ป้ายช่ือห้องเรียน ห้องประกอบ แขวน
หน้าห้องโครงขาเหล็ก จ านวน 30 ป้าย 

1๐.โต๊ะขาว ขนาด60x150x75 จ านวน
12 ตัว 

11.เก้าอี้นวมพร้อมผ้าคลุม  จ านวน 100 
ชุด 

12.ขาตั้งกระถาง ปีกผีเสื้อ  จ านวน 2 ตัว 

13.ขาตั้งกระถาง ปีกผเีสื้อ ขนาดปากกว้าง
ไม่น้อยกว่า 11 นิ้ว จ านวน 2 ตัว 

14.สแตนทรงขวดแต่งขอบ  แป้นบนขนาด
ไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า 1.25 
เมตร จ านวน 2 ตัว 

15.สแตนทรงขวดแต่งขอบ  แป้นบนขนาด
ไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า 1 
เมตร จ านวน 2 ตัว 

16.ซุ้มโค้งขนาดไซด์ L ขนาด 2.4 x 2.4 
เมตร ถอดประกอบ 4 ช้ิน  จ านวน 1 ชุด 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

(Outcome) 

หน่วยงานที ่
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๘ โครงการพัฒนา
ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เนต็
และเทคโนโลย ี
 

๑.เพื่อปรับปรุง พัฒนา 
ระบบเครือข่ายสญัญาณ
อินเทอร์เน็ตให้มรีะบบท่ี
ครอบคลมุพื้นท่ีทุกอาคาร
เรียน และบรเิวณภายใน
โรงเรียน มีสญัญาณ
รวดเร็ว และมเีสถียรภาพ 
สามารถใช้งานได้ดีมี
คุณภาพ 

 

๑. สาย Fiber 4 Core 
๒. สายสัญญาณ UTP Cat 6 
๓. ท่อร้อยสายสัญญาณ 
๔. ตู้ใส่อุปกรณ์ ขนาด 27 U 
๕. ตู้ใส่อุปกรณ์ ขนาด 12 U 
๖. ตัวจัดการระบบภายในและสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต 
๗. ตัวแปลงสัญญาณ fiber เป็น สายแลนด์ 
5 Port 
๘. อุปกรณ์เช่ือมต่อ fiber 1.25Gbps SFP, 
SC Connector,1310nm/1550nm 
3KM, 
๙. ตั วขยายสัญญาณอินเตอรเ์น็ต 
๑๐. อุปกรณ์แยกสัญญาณ 24 Port 
๑๑. อุปกรณ์แยกสัญญาณ 16 Port 
๑๒. เซฟเวอรร์ะบบจดัการอินเตอร์เนต็ 
๑๓. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน 
๑๔. เครื่องส ารองไฟขนาด 1000VA 
๑๕. UTP Cat 5e Patch Cord 
๑๖. อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด ตู้ใส่อุปกรณ์ระบบ
เครือข่าย 

 ๔๙๙,๒๐๐ - - ๑. เพื่อปรับปรุง พัฒนา ระบบ
เครือข่ายสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตให้มรีะบบท่ี
ครอบคลมุพื้นท่ีทุกอาคาร
เรียน และบรเิวณภายใน
โรงเรียน มีสญัญาณรวดเร็ว 
และมเีสถียรภาพ สามารถ
ใช้งานได้ดีมีคณุภาพ 

 

นายอัฐพร 
แซ่อุ้ย 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

(Outcome) 

หน่วยงานที ่
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   ๑๗. อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด จับยึด เดินสาย 
๑๘. ค่าแรงเดินสายสัญญาณพร้อมติดตั้ง 

      

๙ โครงการติดตั้ง
ระบบขยาย
เสียงอาคาร
อเนกประสงค์ 
ฯ 

1. เพื่อให้มีชุดเครื่อง
ขยายเสยีงอาคาร
อเนกประสงค์ ให้
สามารถรองรับการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียน 

 

1. mixer จ านวนไม่น้อยกว่า 8 ช่องเสียบ 
จ านวน ๑ เครื่อง 

2. power ขนาดไม่น้อยกว่า 500 วัตต์ 
จ านวน ๑ เครื่อง 

3. power ขนาดไม่น้อยกว่า 850 วัตต์ 
จ านวน ๑ เครื่อง 

4. ชุด eq ปรับความถี่ได้ไม่น้อยกว่า 31 
ช่องความถี่ จ านวน ๑ ตัว 

5. crossover สามารถปรับสัญญาณได้ไม่
น้อยกว่า 3 ย่านความถี่ จ านวน ๑ ตัว 

6. ล าโพงขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้วทน
ก าลังขับไม่ต่ ากว่า 850 วัตต์ จ านวน ๔ ตู้ 

7. ล าโพงขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้วทน
ก าลังขับได้ไม่น้อยกว่า 500 วัตต์ จ านวน ๖ 
ตู้ 
   ๘. Mic wireless สามารถรับสญัญาณ
ไกลไม่น้อยกว่า 20 เมตร จ านวน ๔ ชุด 
   ๙. mic สาย  จ านวน ๔ ตัว 

๑๐. rack  ข น า ด ไม่ น้ อ ย ก ว่ า  14 u 
จ านวน ๑ กล่อง 
๑๑. สายมันนิคอสามารถเสียบไมค์ได้ไม่
น้อยกว่า 6 ช่องไมค์ความยาวไม่น้อยกว่า 
10 เมตร จ านวน ๑ ชุด 

 ๕๐๐,๐๐๐ - - -  มี ระบบ เครื่ อ งขยาย
เสียงในอาคารอเนกประสงค์
ที่สามารถใช์งานได์อย์างมี
ประสิทธิภาพ 

 

นายธีรวัฒน์ 
แซ่ตี ่
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

(Outcome) 

หน่วยงานที ่
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   ๑๒. สายสัญญาณเสียง 
จ านวน ๒ ม้วน 

๑๓. ขั้วต่อ
สายสญัญาณเสียง 
จ านวน ๑๘ ตัว 
๑๔. สายไมค์ยาว 

10 เมตร จ านวน ๔ 
เส้น 
๑๕. ปลั๊กสามขา 

จ านวน ๒ ชุด 
๑๖. อุปกรณ์ในการ
เดินสายสญัญาณ 
จ านวน ๑ ชุด 
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๒.๒ กลยุทธ์พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

(Outcome) 

หน่วยงานที ่
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการ
ปรับปรุง 
ซ่อมแซม พัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค 

๑ เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม 
พัฒนา ระบบสาธารณูปโภคของ
โรงเรียนสามารถใช้งานได ้

๒ เพื่อจัดซื้อ จัดหา วัสดุ 
อุปกรณ์ส าหรับปรับปรุง ซ่อมแซม
ระบบสาธารณูปโภคของโรงเรยีน 

๓ เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียนให้มีความสวยงาม 
ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้
และการจัดการเรยีนการสอน 

 
 

เชิงปริมาณ 

      โรงเรียนมีวัสดุ 
อุปกรณ์ ทีเ่หมาะสม 
เพียงพอต่อการน ามา
ปรับปรุง ซ่อมแซม
และพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคที่ช ารุด
ให้อยู่ในสภาพท่ี
สามารถใช้งานได้  

เชิงคุณภาพ 

     โรงเรียนมี ระบบ
ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค ที่
สามารถใช้งานได้ดี มี
ประสิทธิภาพ 

 ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๒.๑ โรงเรยีนมีระบบ
สาธารณูปโภคทีส่ามารถใช้งาน
ได ้

๒.๒ มวีสัดุ อุปกรณส์ าหรับ
ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบ
สาธารณูปโภคของโรงเรยีน 

๒.๓ มสีภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนใหม้ีความสวยงาม 
ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้
และการจัดการเรยีนการสอน 

 

นายธีรวัฒน์  แซ่ตี่ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

(Outcome) 

หน่วยงานที ่
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

๒ โครงการพัฒนา 
ห์องพยาบาล 

 

1. เพื่อให้โรงเรียนมีห้องพยาบาล 
เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เพียงพอ 
2. เพื่อเป็นแหล่งเสริมสร้างความรู้
ความ เข้ า ใจ เกี่ ย วกั บการดู แล 
รักษาสุขภาพของตนเองให้แก่
นักเรียน ครู  บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้ปกครอง 
3. เพื่อเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดี
ให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากร
ทุกคน 

 

1. เตียง ขนาด 3.5 ฟุต 
พร้อมท่ีนอน จ านวน 2 ชุด 
 2. ฉากก้ัน จ านวน 2 ชุด 
 3. ตู้ยา จ านวน 1 ตู ้
 4. โตะ๊ท างาน พร้อมเก้าอี้ 
จ านวน 2 ชุด 
 5. ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก 
จ านวน 2 ชุด 
 6. ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 
จ านวน 2 ชุด 
 7. พัดลมขนาดใบพัด 20 
นิ้ว จ านวน 4 ตัว 
 8. เครื่องช่ังน้ าหนัก 
จ านวน 1 ตัว 
  9. เวชภัณฑ์ยา 

 

 1๖๑,900 ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 1. โรงเรียนมีห้องพยาบาล 
เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเพียงพอ 
2. นักเรียน ครู และบุคลากร มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ดูแล รักษาสุขภาพของตนเอง
อย่างทั่วถึง 
3. นักเรียน ครู และบุคลากร
ทุกคนมีสุขภาพอนามัยที่ดี 

 

น.ส.ซูไฮนะ  อาล ี
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

(Outcome) 

หน่วยงานที ่
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๓ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา 

 1. เพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายและเอื้อต่อการเรยีนรู้ 
 2. เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนได้
เลือกเรยีนรู้จากแหล่งเรียนรู้จริง 
   3. เพื่อให้โรงเรียนมีสภาพ
บรรยากาศที่สวยงาม น่าดู น่าอยู่ 
น่าเรียน 
   4. เพื่อกระตุ้นใหผู้้เรยีนมีความ
สนใจท่ีจะเรียนรู้และค้นควา้หา
ความรู ้
   5. เพื่อให้มีห้องสมุดที่มีชีวิตชีวา 
น่าอยู่ 
 
 

     กิจกรรมที่ ๑ 
กิจกรรมพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน 
 
     กิ จ ก ร ร ม ที่  ๒ 
กิจกรรมพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน 
   นักเรียนทุกคนได้ใช้
แ ห ล่ ง เรี ย น รู้ อ ย่ า ง
หลากหลายและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

 ๑๕๐,๐๐๐ 
อุดหนุน 

๑๕๐,๐๐๐ 
อุดหนุน 

๑๕๐,๐๐๐ 
อุดหนุน 

     1. โรงเรียนมีแหล่งเรยีนรู้ที่
หลากหลายและเอื้อต่อการ
เรียนรู ้
      2. นักเรียนไดเ้ลือกเรียนรู้
จากแหล่งเรยีนรู้จริง 
     3. โรงเรียนมสีภาพ
บรรยากาศที่สวยงาม น่าดู น่า
อยู่ น่าเรียน 
     4. ผู้เรียนมคีวามสนใจท่ีจะ
เรียนรู้และค้นคว้าหาความรู ้
     5. โรงเรียนมีห้องสมุดที่มี
ชีวิตชีวา น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน 
 

น.ส.สินีนาถ 

๔ โครงการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ
ห้องสมุดโรงเรียน 

     1. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศ
ห้องสมุดให้น่าอยู่ น่าใช้บริการ 
และส่งเสรมิบรรยากาศการเรียนรู ้
    2. เพื่อให้บริการและอ านวย
ความสะดวกให้กับนักเรยีน ครู 
ผู้ปกครองที่เข้ามาใช้บริการ 
    3. เพื่อให้โรงเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการจดัการเรียนการ
สอน 

 

ติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศใหม่
ที่สามารถใช้งานไดเ้ต็ม
ศักยภาพ ขนาด 
60,000 BTU จ านวน 
8 ชุด 

 

 ๖๕๐,๐๐๐ 
ข้อบัญญัต ิ

- -    1.เพื่อเสรมิสร้างบรรยากาศ
ห้องสมุดให้น่าอยู่ น่าใช้บริการ 
และส่งเสรมิบรรยากาศการ
เรียนรู ้
   2.เพื่อให้บริการและอ านวย
ความสะดวกให้กับนักเรยีน ครู 
ผู้ปกครองที่เข้ามาใช้บริการ 
   3.เพื่อให้โรงเรยีนมีแหล่ง
เรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการจดัการเรียน
การสอน 

น.ส.ศิโรรัตน ์
ใหม่ละเอยีด 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

(Outcome) 

หน่วยงานที ่
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๕ โครงการติดตั้ง
ครุภณัฑ์
ห้องสมุด 

     1. เพื่อให้มีครุภัณฑ์
เฟอร์นิเจอรส์ าหรับวางหนังสือ 
วารสาร อย่างเพียงพอและ
เหมาะสม 
     2. เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครองที่มา
ใช้บริการศึกษา ค้นคว้าหาความรู ้
     3. เพื่อให้ห้องสมุดมีความ
สวยงาม ปลอดภัย มรีะบบการ
จัดเก็บ ค้นหา ท่ีเหมาะสม 
 

   ห้ องสมุด โรงเรียน 
อบจ.บ้านไม้เรียบฯ มี
ค รุ ภั ณ ฑ์ ห้ อ ง ส มุ ด
บริการแก่นักเรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา
และผู้ปกครอง ดังนี ้
1. เก้าอ้ีล้อมวง  
จ านวน  1 ชุด 
2. ท่ีนั่งจ านวน  3 ชุด 
3. ช้ันวางหนังสือ 
จ านวน  8 ชุด 
4. ช้ันวาง
อเนกประสงค์ จ านวน  
6 ชุด 
5. ชุดนั่งอ่านหนังสือ
วงกลม จ านวน 1 ชุด 
6. ท่ีวางของพร้อมท่ีนั่ง
จ านวน 1 ชุด 
7. เคาน์เตอร์
บรรณารักษ์  จ านวน 
1 ชุด 
8. ตู้เก็บของ  จ านวน 
1 ชุด 
9. โตะ๊ท างาน  จ านวน 
1 ชุด 

 ๓๙๗,๐๐๐ 
ข้อบัญญัต ิ

- -    1. เพื่อให้มีครุภณัฑ์
เฟอร์นิเจอรส์ าหรับวางหนังสือ 
วารสาร อย่างเพียงพอและ
เหมาะสม 
   2. เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครองที่มา
ใช้บริการศึกษา ค้นคว้าหาความรู ้
   3. เพื่อให้ห้องสมุดมีความ
สวยงาม ปลอดภัย มรีะบบการ
จัดเก็บ ค้นหา ท่ีเหมาะสม 
 

น.ส.ศิโรรัตน ์
ใหม่ละเอยีด 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

(Outcome) 

หน่วยงานที ่
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๖ โครงการ
ปรับปรุงต่อเติม
ห้องสมุด
โรงเรียนฯ 

     1. เพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้
ห้องสมุดบริการให้แก่นักเรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน
ได้ใช้บริการอยา่งเพียงพอ 

     2. เพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษา 
ค้นคว้าหาความรู้ของนักเรียน ครู 
และผูป้กครองในชุมชน 

     3. เพื่อเป็นแหล่งส่งเสริมการ
อ่านอย่างต่อเนื่องของนักเรียน 

   ปรับปรุงห้ องสมุด 
จ านวน 1 ห้อง พร้อม
ติ ด ตั้ งค รุ ภั ณ ฑ์ วั ส ดุ
อุ ป ก รณ์ บ ริ ก า ร แ ก่
นักเรียน ครู บุคลากร
ท างก ารศึ ก ษ าแ ล ะ
ผู้ปกครอง   

 

 ๑,๐๕๒,๐๐๐ 
ข้อบัญญัต ิ

- -      1. โรงเรียนมีแหล่งเรยีนรู้
ห้องสมุดบริการให้แก่นักเรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน
ได้ใช้บริการอยา่งเพียงพอ 

     2. โรงเรียนมีแหล่งศึกษา 
ค้นคว้าหาความรู้ของนักเรียน ครู 
และผูป้กครองในชุมชน 

     3. โรงเรียนมีแหล่งส่งเสรมิ
การอ่านอย่างต่อเนื่องของ
นักเรียน 

 

น.ส.ศิโรรัตน์ 
ใหม่ละเอียด 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

(Outcome) 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๗ โครงการ
ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ ๓ 
ช้ัน 

     1. เ พื่ อ ใ ห้ มี อ า ค า ร
อเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ที่
ส า ม า รถ ใ ช้ ง าน ได้ อ ย่ า ง เต็ ม
ประสิทธิภาพ 

     2. เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ของโรงเรียนได้ดยีิ่งข้ึน 

     3. เพื่อให้มีครุภัณฑ์พร้อม
ส าหรับให้กับนักเรียน ครู 
ผู้ปกครอง ชุมชนที่มาใช้บริการ 

ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ 3 ช้ัน 
ให้ใช้งานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

 

 ๗,๐๗๗,๐๐๐ 
ข้อบัญญัต ิ

- -      1. มีอาคารอเนกประสงค์
พร้อมครุภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

     2. มีสถานท่ีในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนไดด้ี
ยิ่งข้ึน 

     3. มีครุภัณฑ์พร้อมส าหรบั
ให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง 
ชุมชนที่มาใช้บริการ 

 

๘ โครงการ
ก่อสร้างถนน
พร้อมคูระบาย
น้ าและสนาม
หญ้าเทียม 

   1 .เพื่ อก่อสร้างถนนพร้อมคู
ระบายน้ าและสนามหญ้าเทียมให้
ได้มาตรฐานอยู่ในสภาพที่สามารถ
พร้อมใช้งาน 
   2.เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในบริเวณโรงเรียน 
   3.เพื่อให้โรงเรียนมีสถานที่ที่
เอื้ออ านวยต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และเอื้อต่อการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ของโรงเรียน  

    ก่อสร้างถนนพร้อม
คูระบายน้ าและสนาม
ห ญ้ า เที ย ม  ให้ ไ ด้
มาตรฐานอยู่ในสภาพ
ที่สามารถพร้อมใช้งาน
เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
 

 ๗,๐๐๐,๐๐๐ - -      1. โร ง เรี ย น มี ถ น น แ ล ะ คู
ระบายน้ าที่ ได้มาตรฐานอยู่ ใน
สภาพที่สามารถพร้อมใช้งาน 
     2. สามารถช่วยแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังภายในบริเวณโรงเรียน 
     3. โ ร ง เ รี ย น มี ส ถ า น ที่ ที่
เอื้ออ านวยต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียน  
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

(Outcome) 

หน่วยงานที ่
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๙ โครงการพัฒนา
ระบบประปา
ภายในโรงเรียน 

     1. เพื่อแก้ไขปัญหาความขาด
แคลนน้ าอุป โภค บริ โภคของ
นั ก เรี ย น แ ล ะ ข้ า ร า ช ก า รค รู 
ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียน 
     2. เพื่ อ ให้ มี น้ า เพี ยงพอต่ อ
ความต้องการและความจ าเป็น
ของนัก เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตลอดปี 

 

โ ร ง เ รี ย น มี ร ะ บ บ
น้ าประปาที่ เพียงพอ 
พร้อมถังเก็บน้ า ที่ ได้
มาตรฐาน  
 

 ๑,๗๐๐,๐๐๐ - -      1. เพื่อแก้ไขปัญหาความขาด
แคลนน้ าอุป โภค บริ โภคของ
นั ก เรี ย น แ ล ะ ข้ า ร า ช ก า รค รู 
ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียน 
     2. เพื่อให้มีน้ าเพียงพอต่อความ
ต้ อ งก ารแล ะความ จ า เป็ น ขอ ง
นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตลอดป ี
 
 

นายวีรวัฒน์   
ด้วงอินทร์ 

๑๐ โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ 

     ๑ . เพื่ อปรับปรุง ซ่อมแซม
อาคารเรียน และอาคารประกอบ
ให้อยู่ ในสภาพปลอดภั ย  และ
พร้อมใช้งาน 

ซ่อมแซมอาคารเรียน 
และอาคารประกอบ 

 ๓๐๐,๐๐๐ 
อุดหนุน 

ข้อบัญญัต ิ

๓๐๐,๐๐๐ 
อุดหนุน 

ข้อบัญญัต ิ

๓๐๐,๐๐๐ 
อุดหนุน 

ข้อบัญญัต ิ

     ๑. อาคารเรียน และอาคาร
ประกอบของโรงเรียนอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน 

นายวัลลภ 
ภิวันแก้ว 



แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564 ) (เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑  พ.ศ. ๒๕๖๑)   
โรงเรียน อบจ. บ้านไมเ้รียบ (ตันตโิกวิทบ ารุง)   77 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมศักยภาพครูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการเรียนการสอน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

(Outcome) 

หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการ
ปรับปรุง
หลักสตูร
สถานศึกษา 

     1 . เพื่ อ ให้ โ ร ง เรี ย น มี ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษา เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอน 

      ๒. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้
มาตรฐาน 

 ๓. เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรสถานศึกษา และน าไปเป็นแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนได้ 
 

  ค รู  แ ล ะบุ ค ล าก ร
โรงเรียน อบจ.บ้านไม้
เ รี ย บ  (ตั น ติ โ ก วิ ท
บ ารุง) มีความรู้ ความ
เ ข้ า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ
หลักสูตรสถานศึกษา 
และสามารถน าไปเป็น
แนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนได้  

 

 ๒๐,๐๐๐ 
อุดหนุน 

๒๐,๐๐๐ 
อุดหนุน 

๒๐,๐๐๐ 
อุดหนุน 

     1 .  โ ร ง เ รี ย น มี ห ลั ก สู ต ร
สถาน ศึ กษ า  เพื่ อ ใช้ เป็ น ก รอบ
แนวทางในการจัดการเรียนการสอน 
ที ่
     ๒ . คุณ ภ าพ การศึ กษ าขอ ง
โรงเรียนได้มาตรฐาน 
     ๓ . ครูมีความรู้  ความ เข้ าใจ
เกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา และ
น าไปเป็นแนวทางการจัดการเรียน
การสอนได้ 

น.ส.ปาณิภา 
สินสริิคุณากร 

๒ โครงการนิเทศ
การสอน 

     ๑ . เพื่ อพัฒนาคุณ ภาพของผู้ สอน
ทางด้านวิชาการ ความรู้ นวัตกรรมทาง
การศึกษา หลักสูตร และนโยบายการจัด
การศึกษา  
     ๒. เพื่อปรับปรุงคุณภาพด้านการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
     ๓. เพื่อเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่
ผู้สอน 
     ๔. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลในการท างานร่วมกัน 

8.1 เชิงปรมิาณ 
     ครูและนักเรียน
ได้รับการนิเทศติดตาม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
8.2 เชิงคณุภาพ 
ครูสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
 

 - - -      ๑. คุณภาพของผู้สอนทางด้าน
วิชาการ ความรู้  นวัตกรรมทาง
การศึกษา หลักสูตร และนโยบาย
การจัดการศึกษา ได้รับการพัฒนา 
     2. คุณภาพของผู้เรียนดีขึ้น 
     ๓. ครูมีขวัญและก าลังใจในการ
ท างาน 
     ๔. เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
บุคคลในการท างานร่วมกัน 
 

น.ส.ปาณิภา 
สินสริิคุณากร 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

(Outcome) 

หน่วยงานที ่
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๓ โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 

   1. เพื่อใหค้รู และบุคลากร
ทางการศึกษาน าความรู้ทีไ่ดร้ับ มา
พัฒนาและปรับปรุงในฝ่ายงานให้
ดีขึ้น 
   2. เพื่อเสรมิสร้างความสมัพันธ์ 
ความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ 
   3. เพื่อเสรมิสร้างขวัญก าลังใจ
ในการท างาน 
   4. เพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู้ มี
เครือข่ายในการจดัการศึกษาทีม่ี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
   ๕. เพื่อพัฒนาบุคลากรใน
องค์กรให้มี คุณธรรม จรยิธรรม 
   ๖. เพื่อให้ครูมีความรู้
ความสามารถและมีความเข้าใจใน
การจัดการเรยีนการสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

     กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรม
ขยายผลชุมชนครู 
 
 
     กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรม
อบรมและทัศนศึกษาดู
งาน  
    ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร
ทางการศึกษา จ านวน ๔๐ 
คน เข้ารับการอบรมและ
ไปศึกษาดูงานในจังหวัด
ทางภาคกลาง ภาคเหนือ 
และภาคอีสาน อย่างน้อย 
๒ โรงเรียน 

 ๓๗๔,๐00 
ข้อบัญญัต ิ

อุดหนุน 

๓๗๔,๐00 
ข้อบัญญัต ิ

อุดหนุน 

๓๗๔,๐00 
ข้อบัญญัต ิ

อุดหนุน 

   1. ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาน าความรู้ที่
ได้รับ มาพัฒนาและปรับปรุง
ในฝ่ายงานให้ดีขึ้น 
   2. ครู และบุคลากร
ทางการศึกษามีความสัมพันธ์ 
ความรัก ความสามัคคีในหมู่
คณะ 
  3. ครู และบคุลากรทางการ
ศึกษามีขวัญก าลังใจในการ
ท างาน 
   4. มีเครือข่ายในการจัด
การศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 
   ๕. ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในองค์กรให้มี 
คุณธรรม จรยิธรรม 
   ๖. ครูมีความรู้
ความสามารถและมีความ
เข้าใจในการจัดการเรยีนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั    

น.ส.สุจญัญา 
รอดสดุ 
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๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วม 

๔.๑ กลยุทธ์เสริมสร้างความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน 

 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

(Outcome) 

หน่วยงานที ่
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 

     ๑ .  เ พื่ อ เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างครู 
ผู้ปกครอง และชุมชน 
     ๒. เพื่อให้เกิดความรู้ ความ
เข้ า ใ จ  ถึ ง แ น ว ท า ง ก า ร จั ด
การศึกษาให้ เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
     ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน 
     ๔ . เพื่ อ ให้ ผู้ ป กค รอ งและ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษา 
 

     คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
ผู้ปกครอง เครือข่าย
ผู้ปกครอง ชุมชน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
เข้าร่วมเข้าร่วมการ
ประชุม ดังน้ี 
     กิ จ ก ร ร ม ที่  ๑ 
กิ จ ก ร ร ม ป ร ะ ชุ ม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
     กิ จ ก ร ร ม ที่  ๒ 
กิ จ ก ร ร ม ป ร ะ ชุ ม
ผู้ปกครอง 
     กิ จ ก ร ร ม ที่  ๓ 
กิ จ ก ร ร ม ป ร ะ ชุ ม
เครือข่ายผู้ปกครอง 
     กิจกรรมที่ ๔  
กิจกรรมจดัท า
แผนพัฒนาการศึกษา 

 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐      ๑ . เกิ ดความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างครู ผู้ปกครอง และชุมชน 
     ๒ . ทุกภาคส่วนเกิดความรู้ 
ความเข้าใจ ถึงแนวทางการจัด
การศึกษาให้ เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
     ๓. ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วม 
     ๔. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
 

น.ส.สภุาพร  
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

(Outcome) 

หน่วยงานที ่
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๒ โครงการ
ปฐมนิเทศ
นักเรียนใหม ่

๑  เพื่อให้ผู้ปกครอง นักเรยีน 
ทราบนโยบาย กฎระเบียบ และ
ข่าวสารของทางโรงเรยีน 

๒ เพื่อให้โรงเรียนและ
ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ที่ด ี

๓ เพื่อเปิดโอกาสใหผู้้ปกครอง
ร่วมแสดงความคิดเห็น 

 

8.1 เชิงปรมิาณ 
     นักเรียนโรงเรียน
อบจ.บ้านไมเ้รียบ 
(ตันติโกวิทบ ารุง) ช้ัน
อนุบาลปีท่ี 1 และ
ประถมศึกษาศึกษาปี
ที่ 1 และผูป้กครอง 
จ านวน ๒๔๐ คน  
8.2 เชิงคณุภาพ 
- ผู้ปกครองรับทราบ
นโยบาย กฎระเบยีบ 
และข่าวสารของทาง
โรงเรียน 
- ผู้ปกครองร่วมแสดง
ความคิดเห็น และมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับ
โรงเรียน   

 10,000  10,000 10,000 ๑.  ผู้ปกครอง นักเรียน ทราบ
นโยบาย กฎระเบยีบ และข่าวสาร
ของทางโรงเรียน 
๒. โรงเรียนและผูป้กครองมี
ความสัมพันธ์ที่ด ี
๓. ผู้ปกครองร่วมแสดงความ
คิดเห็น 
 

นางพรทิพย์ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

(Outcome) 

หน่วยงานที ่
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๓ โครงการพัฒนา
พัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็น
ฐาน (SBMLD) 

๑. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
นักเรียน ครู และชุมชน 

๒. เพื่อส่งเสริมนักเรียนได้
แสดงออกตามความถนัดและ
ความแตกต่าง 

  ๑๕๐,๐๐๐ 
อุดหนุน 

๑๕๐,๐๐๐ 
อุดหนุน 

๑๕๐,๐๐๐ 
อุดหนุน 

๑. ทุกภาคส่วนมสี่วน
ร่วมในการด าเนิน
กิจกรรม 

๒. นักเรียนได้แสดงออก
ตามความถนดัและ
ความแตกต่าง 
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๔.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

 
 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

(Outcome) 

หน่วยงานที ่
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการสื่อ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารบ้าน
โรงเรียน 

     1. เพื่อเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์กิจกรรม  
ข่าวสาร  ความเคลื่อนไหวต่าง 
ๆ ของโรงเรียนใหผู้้ปกครอง 
บุคลากรภายในโรงเรียนและ
บุคคลภายนอกได้ทราบอย่าง
ทั่วถึง 
     2. เพื่อให้โรงเรียนมีการ
เผยแพร่ ประชาสมัพันธ์ 
ข่าวสารอย่างทั่วถึง  
     3. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่
ดีของโรงเรียน ,ครู และ
นักเรียน 

หนังสือ วารสาร 
คู่มือ โปรชัวร์ ป้าย
ประชาสมัพันธ์ เป็น
สื่อสานสัมพันธ์ บ้าน 
โรงเรียน ชุมชน  

 

 ๑๒๐,๐๐๐ 
-ข้อบัญญัติ- 

๑๒๐,๐๐๐ 
-ข้อบัญญัติ- 

๑๒๐,๐๐๐ 
-ข้อบัญญัติ- 

     1. โรงเรียนมเีอกสาร
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กิจกรรม  ข่าวสาร  ความ
เคลื่อนไหวต่าง ๆ ของโรงเรยีน
ให้ผู้ปกครอง บุคลากรภายใน
โรงเรียนและบคุคลภายนอกได้
ทราบอย่างทั่วถึง 
     2. โรงเรียนมีการเผยแพร่ 
ประชาสมัพันธ์ ข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง  
     3. มีภาพลักษณ์ที่ดีของ
โรงเรียน ,ครู และนักเรยีน 

นายอัฐพร  แซ่อุ้ย 

๒ โครงการสื่อ
ขาวสาร
ประชาสมัพันธ์ 

     1. เพื่ อป ระชาสั มพั น ธ์
ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของ
โรงเรียนสู่ชุมชน 
 

ป้ายไวนิล
ประชาสมัพันธ์
โครงการ หรือ 
กิจกรรมต่าง ๆ  

 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐      1. ข้ อ มู ล ข่ าวส ารแล ะ
กิจกรรมของโรงเรียนได้รับการ
ประชาสัมพันธ์สู่ชุมชน 
 

นายวัลลภ 
ภิวันแก้ว 
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๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสู่สากล 
๕.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

(Outcome) 

หน่วยงานที ่
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

  

๑ โครงการพัฒนา
นักเรียนห้องเรยีน
พิเศษหลักสตูร
ภาษาอังกฤษ 
(English 
Program)  

๑. เพื่อให้มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ 
และครภุณัฑ์ ในการพัฒนา
กระบวนการจดัการเรียนการ
สอนในห้องเรียนให้มี
คุณภาพ 

๒. เพื่อพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศของ
นักเรียนผ่านกระบวนการ
ปฏิบัติจริง 

๓. เพื่อให้นักเรียนได้รับการ
พัฒนาท้ังทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา ให้มีพัฒนาการ
สมวัย 

๔. เพื่อให้นักเรียนมสีวัสดิการ
และสวสัดภิาพที่ดี มี
พัฒนาการอย่างเหมาะสม 

๕. เพื่อให้มีห้องเรียนมี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู ้

     กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรม
พัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษผ่านการ
ละคร 
     กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรม 
มัคคุเทศก์น้อย 
     กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรม
ภาษาอังกฤษส าหรับ
โครงงาน 
     กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะภาษา 
     กิจกรรมที่ ๕กิจกรรม
จัดหาสื่อเพื่อพัฒนาการ
สอนเพิ่มศักยภาพผู้เรียน 
     กิจกรรมที่ ๖กิจกรรม
เสรมิสร้างพัฒนาการสี่
ด้านผู้เรียนปฐมวยั 

 ๒๘๘,๕00   
 
 
 

๑๖๐,800 
 
 

1๑๕,800 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒,๐๘๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๖๐,๐๐๐ 

๒๘๘,๕00   
 
 
 

๑๖๐,800 
 
 

1๑๕,800 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒,๐๘๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๖๐,๐๐๐ 

๒๘๘,๕00   
 
 
 

๑๖๐,800 
 
 

1๑๕,800 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒,๐๘๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๖๐,๐๐๐ 

๑.ห้องเรียนมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ 
และครภุณัฑ์ ในการพัฒนา
กระบวนการจดัการเรียนการ
สอนในห้องเรียนให้มีคณุภาพ 
 
๒.นักเรยีนมีทักษะดา้น
ภาษาต่างประเทศผา่น
กระบวนการปฏิบัติจริง 
 
๓.นักเรยีนได้รับการพัฒนาทั้ง
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปญัญา ใหม้ี
พัฒนาการสมวัย 
 
๔.นักเรยีนมสีวัสดิการและ
สวัสดภิาพที่ดี มีพัฒนาการ
อย่างเหมาะสม 
 
๕.ห้องเรียนมีบรรยากาศท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู ้

น.ส.ปาณิภา 
สินสริิคุณากร 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

(Outcome) 

หน่วยงานที ่
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

  

        กิจกรรมที่ ๗ 
กิจกรรมส่งเสริมอ านวย
ความสะดวกเพื่อพัฒนา
กระบวนการจดัการเรียน
การสอน 
     กิจกรรมที่ ๘ 
กิจกรรมพัฒนาห้องเรียน
อนุบาล 
     กิจกรรมที่ ๙ กิจกรรม
พัฒนาแหล่งเรียนรู ้

 ๓๔๒,๔๐๐ 
 
 
 
 

๖๑,๔๓๐ 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
(๔,๐๐๘,๙๓๐) 

๓๔๒,๔๐๐ 
 
 
 
 

๖๑,๔๓๐ 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
(๔,๐๐๘,๙๓๐) 

๓๔๒,๔๐๐ 
 
 
 
 

๖๑,๔๓๐ 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
(๔,๐๐๘,๙๓๐) 

  

๒ โครงการพัฒนา
นักเรียนห้องเรยีน
พิเศษหลักสตูร
สองภาษา (Mini 
English 
Program) 

      กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรม
ค่ายภาษาอังกฤษ English 
for fun  
     กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรม
พัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนเพื่อเพ่ิมศักยภาพ
ผู้เรยีน MEP 
     กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพดนตรีไทย 
 

 ๓๖๔,๘๐๐ 
 
 
 

๔๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๕๘,๐๐๐ 
 
 

(๘๗๒,๘๐๐) 

๓๖๔,๘๐๐ 
 
 
 

๔๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๕๘,๐๐๐ 
 
 

(๘๗๒,๘๐๐) 

๓๖๔,๘๐๐ 
 
 
 

๔๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๕๘,๐๐๐ 
 
 

(๘๗๒,๘๐๐) 
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๖. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๖.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตส านึกรักท้องถิ่น และร่วมสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

(Outcome) 

หน่วยงานที ่
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการรักษ์ไทย
รักษ์ถิ่น 

     ๑  เพื่อให้นักเรียนเกดิ
จิตส านึกรักบ้านเกิด หวงแหน 
ภาคภูมิใจในภูมิปัญญา และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

     ๒.  เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม
ถ่ายทอดความรูเ้กี่ยวกับชุมชน 
ประเพณี และวัฒนธรรมแก่
นักเรียน 

     ๓.  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของโครงการรักษ์ไทย
รักษ์ถ่ิน 

     นั ก เรี ยน  ค รู  แล ะ
บุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน ๖๐๐ คน ร่วม
สื บ ส า น ป ร ะ เ พ ณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

 

 

 ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐      ๑. นักเรียนเกิดจิตส านึกรัก
บ้านเกิด หวงแหน ภาคภูมิใจใน
ภู มิ ปั ญ ญ า และวัฒ นธรรม
ท้องถิ่น 

     ๒. นักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษามีความรู้
เกี่ยวกับชุมชน ประเพณี และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

๓. นักเรียน ครู และบุครา
กรทางการศึกษา มีความรู้ความ
เข้าใจพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของโครงการรักษ์ไทย
รักษ ์

น.ส.อรอนงค ์
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

(Outcome) 

หน่วยงานที ่
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๒ โครงการเพิม่ทักษะ
ชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

     ๒.๑ เพื่อให้โรงเรยีนมีพื้นท่ี
ให้เป็นแหล่งเรียนรูต้ามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
     ๒.๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
รู้จักการออม 
 

นักเรียนโรงเรียน อบจ.
บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิท
บ ารุง) ทุกคน  

 ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐      ๒.๑ โรงเรยีนมีพื้นท่ีให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
     ๒.๒. นักเรียนรู้จักการออม 
 

นายศิรณัฐ ์

๓ โครงการตลาด
น้อยอนุบาล
ส่งเสริมด้าน
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

1. เพื่อสร้างความ
ตระหนักให้นักเรียนน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2. เพื่อฝึกลักษณะ
นิสัย การช่วยเหลือตนเอง การ
ประหยดัตั้งแต่อนุบาล 

๓. เพื่อปลูกฝังให้
นักเรียนมีนสิัยรักการท างาน 
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้และ
พึ่งตนเอง 

4. เพื่อส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมด้านความ
รับผิดชอบ ซือ่สตัย์ ขยัน 
ประหยดั อดทนในการท างาน 

5. เพื่อฝึกให้นักเรียน
มีการช่วยเหลือในการท างานซึ่ง
กันและกัน 

นักเรียนระดับช้ันอนุบาล 1 
และ 2 ของโรงเรียน อบจ.
บ้านไม้เรียบ(ตันติโกวิท
บ ารุง) จ านวน  120 คน 
 

 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 1. นักเรียนเกิดความ
ตระหนักในการน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2. นักเรียนมีลักษณะ
นิสัย การช่วยเหลือตนเอง การ
ประหยดัตั้งแต่อนุบาล 

๓. นักเรียนมีนิสยัรัก
การท างาน ท างานร่วมกับผู้อื่น
ได้และพึ่งตนเอง 

4. นักเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรมด้านความ
รับผิดชอบ ซื่อสตัย์ ขยัน 
ประหยดั อดทนในการท างาน 

5. นักเรียนมีการ
ช่วยเหลือในการท างานซึ่งกัน
และกัน 
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บทท่ี 5 
การติดตามและประเมนิผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 

 

๕.1  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 
ประกาศโรงเรียน อบจ. บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบ ารุง) ลงวันที่  ๒๘   กันยายน  256๑ โดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการสถานศึกษาฯในคราวประชุมครั้งที่ ๓/256๑  เมื่อวันที่  ๒๗ กันยายน 256๑ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564 ) (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
๑ พ.ศ.๒๕๖๑) ไปสู่การปฏิบัติ  ประกอบด้วย 

  1.  นายธีรฤทธิ ์ นิธิศักดิ์ด ารง   ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายอรุณ ไชยทอง    กรรมการ 
  ๓.  นางอ ามร ถิรวุธ    กรรมการ 
  ๔.  นางนฤมล ทัยคง    กรรมการ 
  ๕.  นางคคนางค์  ชัยช านาญ   กรรมการ 
  ๖.  นายสมชาย   เจียมตัว    กรรมการ 
  ๗.  นายบุญช่วย  แซ่อ๋อง    กรรมการ 
  ๘.  นายประสาน  ประทีป ณ ถลาง  กรรมการ 
  ๙.  นางสุมาลี     สังขะไชย   กรรมการ 
  ๑๐.  นางกานต์มณี  ศิลปะ   กรรมการ 
  ๑๑.  นางสาวเลขา  อินทนะนก   กรรมการ 
  ๑๒.  นางสาวปาณิภา  สินสริคิุณกร  กรรมการ 
  ๑๓.  นางสาวศิโรรัตน์  ใหม่ละเอียด  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี  ( พ.ศ. 2561 - 2564 ) 
(เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑) ไปสู่การปฏิบัติ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลฯ 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลฯต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา เพ่ือผู้ให้

ผู้อ านวยการสถานศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน 

4. แต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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๕.2  วิธีการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 ) (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ 
พ.ศ. ๒๕๖๑) ไปสู่การปฏิบัติ 

สถานศึกษาออกประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล แล้วจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลเพ่ือร่วมกันพิจารณาก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล โดยจะท าการประเมินผลส าเร็จเป็น
รายโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่ ทั้งนี้ ควรประเมินผลทั้งระบบกล่าวคือ ประเมินทั้ง
ปัจจัยที่ใช้ กระบวนการที่ใช้ ผลผลิตที่ได้รับ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือจะได้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค์ที่เกิดขึ้น ส าหรับ
น าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหาครั้งต่อไป 

   
๕.3  ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 ) (เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑) ไปสู่การปฏิบัติ 

ห้วงเวลาของการติดตามละประเมินผลก าหนดขึ้นตามความเหมาะสมของแต่ละสถานศึกษาในสังกัดแต่กการ
ติดตามและประเมินผลในแต่ละห้วงเวลาจะต้องทันต่อการรายงานและข้อเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลต่อหัวหน้าสถานศึกษา เพ่ือให้หัวหน้าสถานศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และประกาศ
ผลติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบทั่วกันอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน 
 

 


