
  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

โรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีวิธีปฏิบัติเปนเลิศ 
ประจําป ๒๕๕๙ 

โรงเรียนบานถ้ําน้ําบัง 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต ๑ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



ค าน า 
 

            โรงเรียนบ้านถ้้าน้้าบัง  สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑   
เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  ที่มีการบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพ  ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน  ท้าให้เกิดผลส้าเร็จของงานเป็นที่ประจักษ์  ได้น้าเสนอผลงานข้อมูล  
ตามเอกสารหมายเลข ๑  แบบเสนอข้อมูลเบื้องต้น และเอกสารหมายเลข ๒ ปัจจัย – องค์ประกอบ – ตัวชี้วัด   
การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  ประจ้าปี  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
      ขอขอบพระคุณ  คณะครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  ผู้น้าชุมชน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ที่ได้ให้การ
สนับสนุนกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน ท้าให้งานส้าเร็จลุล่วง เป็นประโยชน์ บังเกิดผลแก่ทางราชการ 
 
     
         โรงเรียนบ้านถ้้าน้้าบัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
  

เร่ือง                  หน้า 
แบบเสนอข้อมูลเบื้องต้น     (เอกสารหมายเลข ๑)                                                                 ๑ 

ปัจจัย-องค์ประกอบ-ตัวช้ีวัด (เอกสารหมายเลข ๒) 
ข้อมูลพื้นฐาน   

                                                  ๓ 
                                                    ๑๒ 

ผลการด าเนินงาน                                                     ๑๔ 
๑. ปัจจัยการมีส่วนร่วม                                                     ๑๔ 
        ด้านที ่๑ การบริหารจัดการ 
        ด้านที่ ๒ นวัตกรรม  
        ด้านที่ ๓ ผลส้าเร็จ                                                            

                                                    ๑๔ 
                                            ๒๐ 
                                                          ๒๖ 

๒. ปัจจัยโอกาสทางการศึกษา                                                           ๒๗ 
        ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการ 
        ด้านที่ ๒ นวัตกรรม 
        ด้านที่ ๓ ผลส้าเร็จ 

                                                          ๒๗ 
                                                          ๓๖ 
                                                          ๔๕ 

๓. ปัจจัยคุณภาพทางการศึกษา                                                                   ๔๖ 
        ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการ 
        ด้านที่ ๒ นวัตกรรม 
        ด้านที่ ๓ ผลส้าเร็จ 

                                                          ๔๖ 
                                                          ๖๔ 
                                                          ๖๘ 

ภาคผนวก                                                           ๗๒ 
       เกียรติบัตร 
              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                             โรงเรียนบ้านถ้้าน้้าบัง   หน้า ๑ 
 

แบบเสนอข้อมูลเบื้องต้น 
การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวธิีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

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

๑. ชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนบ้านถ้้าน้้าบัง 
สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
เขตตรวจราชการ ๑๗ (พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตากและเพชรบูรณ์) 

๒. คะแนนผลการทดสอบระดับชาติ 
๒.๑ คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบระดับชาติ National Test : NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มากกว่า

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๑ ด้าน คือด้านเหตุผล และคะแนนเฉลี่ยทั้ง ๓ ด้าน รวมกันเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓.๓๘ เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

การเปรียบเทียบผลการทดสอบ  NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
กรณีเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
กรณีเปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ระดับประเทศ สถานศึกษา ผลต่าง 
ปีการศึกษา 

๒๕๕๗ 
ปีการศึกษา 

๒๕๕๘ 
ผลต่าง 

ด้านภาษา    คะแนน  ๔๖.๖๔ 
ด้านค้านวณ  คะแนน  ๔๐.๗๑ 
ด้านเหตุผล   คะแนน  ๔๘.๕๖ 

๕๕.๕๘ 
๕๕.๓๒ 
๖๔.๖๘ 

+๘.๙๔ 
+๑๔.๖๑ 
+๑๖.๑๒ 

๕๙.๗๔ 
๕๕.๘๖ 
๔๙.๘๖ 

๕๕.๕๘ 
๕๕.๓๒ 
๖๔.๖๘ 

- ๔.๑๖ 
- ๐.๕๔ 

+ ๑๔.๘๒ 

เฉลี่ยร้อยละ            ๔๕.๓๐ ๕๘.๕๓  + ๑๓.๒๓ ๕๕.๑๕ ๕๘.๕๓ +๓.๓๘ 

 
๒.๒ คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

มากกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๓ วิชา ใน ๕ วิชา และคะแนนเฉลี่ยทั้ง ๕ วิชา รวมกันเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒.๒๑ เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

การเปรียบเทียบผลการทดสอบ O – NET ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

กรณีเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

กรณีเปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ระดับประเทศ สถานศึกษา ผลต่าง 
ปีการศึกษา 

๒๕๕๗ 
ปีการศึกษา 

๒๕๕๘ 
ผลต่าง 

ภาษาไทย     คะแนน ๔๙.๓๓ ๔๗.๒๒ - ๒.๑๑ ๔๕.๓๓ 47.22 +๑.๘๙ 
คณิตศาสตร์  คะแนน ๔๓.๔๗ ๔๕.๕๖ + ๒.๐๙ ๔๓.๓๓ 45.56 +๒.๒๓ 
วิทยาศาสตร์ คะแนน ๔๒.๕๙ ๔๔.๒๒ + ๑.๖๓ ๓๙.๓๓ 44.22 + ๔.๘๙ 
สังคมฯ        คะแนน ๔๙.๑๘ ๕๐.๒๒  + ๑.๐๔ ๕๔.๓๓ 50.22 -๔.๑๑ 
ภาษาอังกฤษ คะแนน ๔๐.๓๑ ๓๑.๑๑ - ๙.๒๐ ๒๕.๐๐ 31.11 +๖.๑๑ 
เฉลี่ยร้อยละ            44.98 43.67 -1.31 ๔๑.๔๖ 43.67 +๒.๒๑ 

เอกสารหมายเลข  ๑ 
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๓.  ()  ไม่เคยได้รับรางวัล ๑๐ สุดยอดโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เลิศ (Top  Ten)  
 
 

ลงชื่อ                             ผู้เสนอเข้ารับการคัดเลือก      ลงชื่อ                    ผู้รับรองข้อมูล 
      (นายภควัต      ตรีจักร)                              (...............................................) 
ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านถ้้าน้้าบัง                           ต้าแหน่ง............................................................... 

            เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ๐๘๖๒๑๔๙๐๓๙                         เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ.................................... 
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ปัจจัย – องค์ประกอบ – ตัวชี้วัด    
การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวธิีปฏิบตัิที่เป็นเลิศ  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ปัจจัย 
องค์ประกอบ 
การพิจารณา 

ตัวช้ีวัด 
รายละเอียด

ตัวช้ีวัด 
หลักฐาน/เอกสาร 

๑.การมีส่วนร่วม ด้านที่ ๑  
การบริหารจัดการ 

๑. มีแผนงาน
โครงการที่ส่งเสริม
การมีส่วนร่วม 

- มีการจัดท้าแผน
และโครงการโดย
ชุมชน/ท้องถิ่น/
ภาคเอกชน/ภาค
ส่วนอื่นๆ มีส่วน
ร่วม 

- โครงการความสัมพันธ์กับ
ชุมชน 
- โครงการสัมมนา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
- โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
- โครงการจัดหาสื่อ อุปกรณ์ 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
- โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
- โครงการเรียนรู้ตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- บันทึกการประชุม 
- ค้าสั่งมอบหมายงาน 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 

๒. มีเครือข่ายการมี
ส่วนร่วม 

- มีการสร้าง
เครือข่ายเพื่อ
แสวงหาความ
ร่วมมือทั้งภายใน
และภายนอกเป็น
ระบบชัดเจนอย่าง
ต่อเนื่อง 

- โครงการประจ้าปี ๒๕๕๘/
๒๕๕๙ 
- บันทึกการประชุม 
- หนังสือเชิญประชุม 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 
- ทะเบียนเครือข่าย 
  เครือข่ายภายใน 
  ๑. ชมรมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง 
ชุมชน 
   ๒. คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   เครือข่ายภายนอก 
    ๑. วัดถ้้าน้้าบัง 
    ๒. ไร่ศรีวรรณ 
    ๓. เกษตรต้าบลนายม        
    ๔ .  โ รงพยาบาลส่ ง เสริม
สุขภาพต้าบลถ้้าน้้าบัง  
 

เอกสารหมายเลขท่ี  ๒ 
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ปัจจัย 
องค์ประกอบ 
การพิจารณา 

ตัวช้ีวัด 
รายละเอียด

ตัวช้ีวัด 
หลักฐาน/เอกสาร 

        ๕. องค์การบริหารส่วน
ต้าบลนายม 
    ๖. มูลนิธิทางไกลผ่าน
ดาวเทียม 
    ๗. องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
    ๘. บริษัท ทาทา สตีล 
(ประเทศไทย) จ้ากัด (มหาชน) 
    ๙. บริษัท นานมี บุ๊ค 
    ๑๐. บริษัท พิซซ่า คอมปะน 
    ๑๑. บริษัทโฮมโปร 
    ๑๒. ศูนย์ศึกษาพิเศษจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
    ๑๓. โรงโม่หินสันตาเพีย 
- แผ่นพับกระบวนการสร้าง
เครือข่าย 
 

  ๓. มีการด้าเนินงาน
โดยชุมชนมีส่วน
ร่วมอย่างเป็น
รูปธรรม 
 
 
 
 
 

- ชุมชน/ท้องถิ่น/
ภาคเอกชน/ภาค
ส่วนอื่นๆมีส่วนร่วม
ในโครงการหรือ
กิจกรรมของ
สถานศึกษาอย่าง
สม่้าเสมอ 

- โครงการประจ้าปี ๒๕๕๘/
๒๕๕๙ 
- ค้าสั่งมอบหมายงาน 
- บันทึกการประชุม 
- หนังสือเชิญประชุม 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 

  ๔. มีการระดม
ทรัพยากรจากทุก
ภาคส่วน 

- ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น/ชุมชน/
ท้องถิ่น/
ภาคเอกชน/ภาค
ส่วนอื่นๆมีส่วน
สนับสนุนทรัพยากร
ให้สถานศึกษาอย่าง
สม่้าเสมอ 

- โครงการประจ้าปี ๒๕๕๘/
๒๕๕๙ 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 
- ทะเบียนระดมทรัพยากร ปี 
๒๕๕๘/๒๕๕๙ 
- เอกสารการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
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ปัจจัย 
องค์ประกอบ 
การพิจารณา 

ตัวช้ีวัด 
รายละเอียด

ตัวช้ีวัด 
หลักฐาน/เอกสาร 

  ๕. มีการติดตาม
ประเมินและ
รายงานผลเพื่อ
น้าไปใช้ปรับปรุง
พัฒนา 

- ชุมชน/ท้องถิ่น/
ภาคเอกชน/ภาค
ส่วนอื่นๆมีส่วนร่วม
ในการติดตาม 
ประเมินผล
โครงการ/กิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง 
- มีการจัดท้าสรุป
รายงานโครงการ/
กิจกรรมต่อ
สาธารณชน 

- ค้าสั่งมอบหมายงาน 
- บันทึกการประชุม 
- หนังสือเชิญประชุม 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 
- รายงานผลการด้าเนนิงาน
โครงการเสริมปัญญากับ ทาทา 
สตีล 
- รายงานผลการด้าเนนิงาน
โครงการเดอะพิซซ่า คอมปะนี 
ชวนน้องอ่าน 
- รายงานผลการด้าเนนิงาน
โครงการส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน 
  - รายงานผลการด้าเนนิงาน
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
- รายงานผลการด้าเนนิงานกับ
ภาคีเครือข่าย 
- รายงานผลการประเมินโรงเรียน
ปลอดลูกน้า้ยุงลาย 
- รายงานผลการประเมิน
สถานศึกษาปลอดภัย สุขภาพ
อนามัยด ี
- รายงานผลการด้าเนนิงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
- รายงานผลการด้าเนนิงาน
โครงการความสัมพนัธ์กับชุมชน 
- รายงานผลการด้าเนนิงาน
โครงการสัมมนาคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- รายงานผลการด้าเนนิงาน
โครงการจัดหาสื่อ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลย ี
- รายงานผลการด้าเนนิงานศูนย์
การเรียนรู้ตามแนวปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
- รายงาน SAR ประจ้าปี ๒๕๕๘ 
 

 
 



 
 

                                                                             โรงเรียนบ้านถ้้าน้้าบัง   หน้า ๖ 
 

ปัจจัย 
องค์ประกอบ 
การพิจารณา 

ตัวช้ีวัด 
รายละเอียด

ตัวช้ีวัด 
หลักฐาน/เอกสาร 

 ด้านที่ ๒ 
นวัตกรรม 

๖. มีนวัตกรรมเชิง
ประจักษ์ที่แสดงให้
เห็นถึงการมีส่วน
ร่วม 

- มีนวัตกรรมเชิง
ประจักษ์ที่แสดงให้
เห็นถึงการดึงชุมชน
ท้องถิ่น องค์กร 
ภาคเอกชน และ
ภาคส่วนอื่นๆเข้า
มามีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาอย่าง
เป็นระบบชัดเจน 

- นวัตกรรมการมีส่วนร่วม โดย
ใช้หลัก ๓ ร่วม 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 
 

ด้านที่ ๓ 
ผลส้าเร็จ 

๗. มีผลส้าเร็จเชิง
ประจักษ์ ที่แสดงให้
เห็นว่าเกิดจากการ
มีส่วนร่วม 

- ผลส้าเร็จเชิง
ประจักษ์ที่เกิดจาก
การให้การ
สนับสนุนและมี
ส่วนร่วมจากชุมชน
ท้องถิ่น  องค์กร  
ภาคเอกชน และ
ภาคส่วนอื่น ๆ 
 
 

- ผลการประเมินความพึงพอใจ 
- ภาคีเครือข่ายให้การสนับสนุน 
- นักเรียนมีสุขภาพอนามัยกาย 
และใจดี 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 
- แหล่งเรียนรู้ 
- ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 
- ห้องสมุด 
- รางวัลเกียรติยศท่ีได้รับ ได้แก่ 
  ๑. รางวัล MOE  AWARDS  
ระดับ ดีเด่น ประเภท
สถานศึกษา  สาขาปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   
  ๒. รางวัลชนะเลิศ โรงเรียน
ปลอดลูกน้้ายุงลาย 
  ๓. รางวัลดีเด่น กิจกรรม
สถานศึกษาปลอดภัย สุขภาพ
อนามัยดี 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                             โรงเรียนบ้านถ้้าน้้าบัง   หน้า ๗ 
 

ปัจจัย 
องค์ประกอบ 
การพิจารณา 

ตัวช้ีวัด 
รายละเอียด

ตัวช้ีวัด 
หลักฐาน/เอกสาร 

๒. โอกาสทางการ
ศึกษา 

ด้านที่ ๑  
การบริหารจัดการ 

๑.มีแผนงาน
โครงการที่ส่งเสริม
โอกาสทางการ
ศึกษา 

- มีการจัดท้า
แผนงานและ
โครงการเพื่อ
ส่งเสริมโอกาส
ทางการศึกษาให้แก่
นักเรียนอย่าง
ชัดเจน 
 

-โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการรับนักเรียน 
การศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 
- โครงการสนับสนุนการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
- โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 
- โครงการอาหารกลางวันตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- บันทึกการประชุม 
- หนังสือเชิญประประชุม 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 
 

๒.มีการด้าเนินงาน
ตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม
ที่มุ่งในการสร้าง
โอกาสทาง
การศึกษาแก่
นักเรียน 

-มีการจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการ
สร้างโอกาสทาง
การศึกษาให้แก่
นักเรียนอย่าง
ชัดเจนต่อเนื่อง 

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ประจ้าปี 2558-2559 
- บันทึกการประชุม 
- หนังสือเชิญประชุม 
- ภาพถ่าย/การประชาสัมพันธ์                       
- ประชุมผู้ปกครอง  
- การรับนักเรียน                      
 - ประกาศเขตบริการ 
- ฐานข้อมูลการเข้าเรียนของ
นักเรียนรายบุคคล 
- การให้ทุนการศึกษา                           
- จัดรถรับ-ส่งนักเรียน 
- กิจกรรม open house 
        
 

 
 
 
 
 



 
 

                                                                             โรงเรียนบ้านถ้้าน้้าบัง   หน้า ๘ 
 

ปัจจัย 
องค์ประกอบ 
การพิจารณา 

ตัวช้ีวัด 
รายละเอียด

ตัวช้ีวัด 
หลักฐาน/เอกสาร 

  ๓.มีการติดตาม
ประเมินและ
รายงานผลในการ
สร้างโอกาสทาง
การศึกษาเพ่ือ
น้าไปใช้ปรับปรุง
พัฒนา 

-มีการติดตาม
ประเมินผล
แผนงานโครงการ/
กิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 
-มีการจัดท้าสรุป
รายงานโครงการ/
กิจกรรมต่อ
สาธารณชน 

- แผนงาน/โครงการติดตามเด็ก 
การเยี่ยมบ้านนักเรียน ระบบ
ดูแลนักเรียน ประจ้าปี 2558-
2559 
- บันทึกการประชุม 
- หนังสือเชิญประชุม 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 
- รายงานผลการด้าเนินงานการ
ติดตามเด็ก การเยี่ยมบ้าน
นักเรียนและระบบดูแลนักเรียน 
-รายงานสรุปโครงการส่งเสริม
และพัฒนาการรับนักเรียน 
การศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 
-รายงานสรุปโครงการสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
-รายงานสรุปโครงการพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-รายงานสรุปโครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 
-รายงานสรุปโครงการอาหาร
กลางวันตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ด้านที่ ๒ 
นวัตกรรม 
 
 
 
 
 

๔.มีนวัตกรรมเชิง
ประจักษ์ที่
หลากหลายซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงการ
สร้างโอกาสทาง
การศึกษาอย่าง
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

-มีนวัตกรรมเชิง
ประจักษ์ที่
หลากหลายซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงการ
สร้างโอกาสทาง
การศึกษาอย่าง
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

- แผนงาน/โครงการ 
- บันทึกการประชุม 
- หนังสือเชิญประชุม 
- นวัตกรรมการเสริมสร้าง
โอกาสทางการศึกษา โดยหลัก  
3 ส 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 
 

 
 
 
 



 
 

                                                                             โรงเรียนบ้านถ้้าน้้าบัง   หน้า ๙ 
 

ปัจจัย 
องค์ประกอบ 
การพิจารณา 

ตัวช้ีวัด 
รายละเอียด

ตัวช้ีวัด 
หลักฐาน/เอกสาร 

  
ด้านที่ ๓ 
ผลส้าเร็จ 

๕.มีผลส้าเร็จเชิง
ประจักษ์ที่เกิดจาก
การสร้างโอกาสทาง
การศึกษา 

-ร้อยละการเข้า
เรียนของนักเรียน
ในเขตบริการ
ย้อนหลัง ๕ ปี 
-ร้อยละของ
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖
ที่จบการศึกษา
ย้อนหลัง ๕ ปี 

- แผนการจัดชั้นเรียน 
- ข้อมูลแสดงส้ามะโนประชากร
วัยเรียนนักเรียน (ทร.๑๔ ใน
เขตบริการของโรงเรียน) 
- หลักฐานการเข้าเรียนของ
นักเรียนย้อนหลัง ๕ ปี
การศึกษา (๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
- ข้อมูลแสดงจ้านวนนักเรียนที่
จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๖ ย้อนหลัง ๕  ปีการศึกษา 
(๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                             โรงเรียนบ้านถ้้าน้้าบัง   หน้า ๑๐ 
 

ปัจจัย 
องค์ประกอบ 
การพิจารณา 

ตัวช้ีวัด 
รายละเอียด

ตัวช้ีวัด 
หลักฐาน/เอกสาร 

๓. คุณภาพ
ทางการศึกษา 

ด้านที่ ๑  
การบริหารจัดการ 

๑. มีแผนงาน
โครงการที่ส่งเสริม
คุณภาพทางการ
ศึกษา 

- มีการจัดท้า
แผนงานและ
โครงการเพื่อ
ส่งเสริมคุณภาพ
ทางการศึกษาให้แก่
นักเรียนอย่าง
ชัดเจน 
 

- โครงการส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน 
- โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
- โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
- โครงการเรียนรู้ตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
- บันทึกการประชุม 
- หนังสือเชิญประชุม 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 
 

 ๒. มีการด้าเนินงาน
ตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม
ที่มุ่งในการสร้าง
คุณภาพทาง
การศึกษาแก่
นักเรียน 

-มีการจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการ
สร้างคุณภาพทาง
การศึกษาให้แก่
นักเรียนอย่าง
ชัดเจนต่อเนื่อง 
 

- แผนงาน/โครงการ 
- ค้าสั่งมอบหมายงาน 
- บันทึกการประชุม 
- หนังสือเชิญประชุม 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 
- ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนรายบุคคล/
โรงเรียน (NT/O-NET)  
- ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 ๓. มีการติดตาม
ประเมินและ
รายงานผลในการ
สร้างคุณภาพทาง
การศึกษาเพ่ือ
น้าไปใช้ปรับปรุง
พัฒนา 

-มีการติดตาม
ประเมินผล
แผนงานโครงการ/
กิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 
-มีการจัดท้าสรุป
รายงานโครงการ/
กิจกรรมต่อ
สาธารณชน 

- แผนงาน/โครงการ 
- ค้าสั่งมอบหมายงาน 
- บันทึกการประชุม 
- หนังสือเชิญประชุม 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 
- รายงานผลการด้าเนินงาน
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน 
- รายงานผลการด้าเนินงาน
โครงการ 
- รายงานผลการด้าเนินงาน
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 



 
 

                                                                             โรงเรียนบ้านถ้้าน้้าบัง   หน้า ๑๑ 
 

ปัจจัย 
องค์ประกอบ 
การพิจารณา 

ตัวช้ีวัด 
รายละเอียด

ตัวช้ีวัด 
หลักฐาน/เอกสาร 

    -รายงานผลการด้าเนินงาน 
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
- รายงานผลการด้าเนินงาน
โครงการเรียนรู้ตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
- รายงานผลการด้าเนินงาน 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 

ด้านที่ ๒ 
นวัตกรรม 

๔.มีนวัตกรรมเชิง
ประจักษ์ที่แสดงให้
เห็นถึงการสร้าง
คุณภาพทาง
การศึกษา 

-มีนวัตกรรมเชิง
ประจักษ์ที่
หลากหลายซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงการ
สร้างคุณภาพทาง
การศึกษาอย่าง
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

- บันทึกการประชุม 
- หนังสือเชิญประชุม- ภาพถ่าย
กิจกรรม 
- นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ ICT และบูรณาการ
รูปแบบโครงการ 

ด้านที่ ๓ 
ผลส้าเร็จ 

๕.มีผลส้าเร็จเชิง
ประจักษ์ในเรื่อง
คุณภาพทาง
การศึกษาท่ีชัดเจน 

-ผลคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละของการ
ประเมิน NT  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
โดยเปรียบเทียบกับ
ปีการศึกษา ๒๕๕๖  
-ผลคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละของการ
ประเมิน 
O-NETชั้น ป.๖ 

- ผล NT นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ได้คะแนน 
NT  สูงกว่าระดับประเทศ 
ทั้ง ๓ ด้าน 
- ผล O-NET 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ได้คะแนน O-NET สูงกว่า
ระดับประเทศ ๓ กลุ่มสาระ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                             โรงเรียนบ้านถ้้าน้้าบัง   หน้า ๑๒ 
 

 
                                                    ขอ้มูลพื้นฐาน 

ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อโรงเรียน บ้านถ้้าน้้าบัง  หมู่ที่ ๘ บ้านถ้้าน้้าบัง  ต้าบลนายม 
อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑  

 
ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 

บ้านถ้้าน้้าบังเป็นหมู่บ้านที่อพยพมาจากหลายพ้ืนที่  มีจ้านวน ๑๕๗  ครัวเรือน พ้ืนที่ตั้งเป็นเนินเขา   
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรับจ้างทั่วไป  มีรายได้น้อย ฐานะยากจน ผู้ปกครองของนักเรียน
ส่วนมากไปรับจ้างต่างจังหวัด นักเรียนอาศัยอยู่กับปูุย่า ตายาย เขตบริการของโรงเรียนบ้านถ้้าน้้าบัง ได้แก่ หมู่
ที่ ๘ บ้านถ้้าน้้าบัง หมู่ที่ ๑๐ บ้านท่าเมี่ยง หมู่ที่ ๑๓ บ้านหัวช้าง สถานที่ส้าคัญของชุมชน คือ วัดถ้้าน้้าบังจะมี
ถ้้าอยู่ภายในวัด ซึ่งมีหลวงพ่อทองค้า เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชน 
 
ระดับที่เปิดสอนอนุบาล ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

ข้อมูลครูและบุคลากร 
มีผู้บริหาร  ๑ คน ข้าราชการครู  จ้านวน  ๕  คน พนักงานราชการ ๑  คน  ครูอัตราจ้าง ๑ คน 

ดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิ วิชาเอก ต้าแหน่ง 
๑ นายภควัต     ตรีจักร กศ.ม. การบริหารศึกษา ผู้อ้านวยการสถานศึกษา 
๒ นางสาวสมจิตร    ธูปหอม ค.บ. คณิตศาสตร์ ครู  คศ.๓ 
๓ นางไมตรี      วีระรัตน์ ค.บ. คหกรรม ครู  คศ.๓ 
๔ นางสาวสมบูรณ์  ปิ่นปัก ค.บ. เกษตรกรรม ครู  คศ.๓ 
๕ นางแจ่มนภา     ทิพวัน ค.บ. ภาษาไทย ครู  คศ.๓ 
๖ นางสาวสายชล     ทะริยะ ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครู  คศ.๓ 
๗ นางสาวชญานิษฐ์   สุขโฉม ค.บ. ภาษาอังกฤษ พนักงานราชการ 
๘ นางอุบลรักษ์    ราชบุญคุณ วท.บ. จุลชีววิทยา ครูอัตราจ้าง 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                             โรงเรียนบ้านถ้้าน้้าบัง   หน้า ๑๓ 
 

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๕๙  (ณ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) 

ชั้นเรียน 
จ านวนนักเรียน 

ห้องเรียน 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล  ๑ ๘ ๔ ๑๒ ๑ 
อนุบาล  ๒ ๓ ๕ ๘ ๑ 

รวมก่อนประถมศึกษา ๑๑ ๙ ๒๐ ๒ 
ประถมศึกษาปีที่  ๑ ๙ ๕ ๑๔ ๑ 
ประถมศึกษาปีที่  ๒ ๗   ๗ ๑๔ ๑ 
ประถมศึกษาปีที่  ๓ ๘ ๔ ๑๒ ๑ 
ประถมศึกษาปีที่  ๔ ๖ ๖ ๑๒ ๑ 
ประถมศึกษาปีที่  ๕ ๑๐ ๔ ๑๔ ๑ 
ประถมศึกษาปีที่  ๖ ๘ ๗ ๑๕ ๑ 
รวมประถมศึกษา ๔๘ ๓๓ ๘๑ ๖ 

รวมทั้งสิ้น ๕๙ ๔๒ ๑๐๑ ๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนโรงเรียนบ้านถ้้าน้้าบัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

                                                                             โรงเรียนบ้านถ้้าน้้าบัง   หน้า ๑๔ 
 

 ผลการด าเนินงาน 
 

๑. ปัจจัยการมีส่วนร่วม 
 

ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการ 
ตัวช้ีวัดที่ ๑ มีแผนงาน โครงการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

 
- โครงการความสัมพันธ์กับชุมชน 
- โครงการสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- โครงการจัดหาสื่อ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
- โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
- โครงการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ตัวช้ีวัดที่ ๒ มีเครือข่ายการมีส่วนร่วม 
 
เครือข่ายโรงเรียนบ้านถ้ าน้ าบัง มีดังนี้ 

เครือข่ายภายใน 
  ๑. ชมรมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ชุมชน 

๑.๑ กิจกรรมทอดผ้าปุาเพ่ือการศึกษา 
 ๑.๒ กิจกรรมวันเด็ก 
 ๑.๓ กิจกรรมวันส้าคัญ เช่น วนัแม่ วันพ่อ วันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

๑.๔ บริจาคอุปกรณ์การเรียน และเสื้อผ้าอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
๒. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๒.๑ กิจกรรมทอดผ้าปุาเพ่ือการศึกษา 
 ๒.๒ กิจกรรมวันเด็ก 
   
เครือข่ายภายนอก 
๑. วัดถ้้าน้้าบัง 
๒. ไร่ศรีวรรณ 
๓. เกษตรต้าบลนายม        
๔. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลถ้้าน้้าบัง โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สาธารณสุขอ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 

สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  
 ๕. องค์การบริหารส่วนต้าบลนายม 
  ๕.๑ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชน 
  ๕.๒ กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๕.๓ โครงการสร้างบ้านให้กับนักเรียนที่มีฐานะยากจน 
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  ๕.๔ โครงการเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันส้าหรับนักเรียน 
  ๕.๕ โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
  ๕.๖ โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในโรงเรียน 
  ๕.๗ โครงการประสานใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด 
  ๕.๘ โครงการก้าจัดขยะ 
 ๖. มูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม 
 ๗. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
   ๗.๑ โครงการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 
   ๗.๒ โครงการพัฒนาด้านการเรียนรู้ ส้าหรับเด็กปฐมวัย 
   ๗.๓ โครงการพัฒนาทักษะด้านศิลปะ และงานหัตถกรรม 
   ๗.๔ โครงการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ 
 ๘. บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ้ากัด (มหาชน) 
 ๙. บริษัท นานมี บุ๊ค 
  ๑๐. บริษัท พิซซ่า คอมปะนี 
  ๑๑. บริษัทโฮมโปร 
  ๑๒. ศูนย์ศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ๑๓. โรงโม่หินสันตาเฟีย 

     

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ทาทา สตีล มอบมุมหนังสอื/ สื่อ อบต.นายม สนบัสนุนงบจัดตั้งศูนย์การเรียนรูฯ้ 
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มีกระบวนการสร ้างเครือข่าย ดังนี้ 
 ๑. โครงการความสัมพันธ์กับชุมชน 
  - จัดประชุมผู้ปกครองและชุมชน 
  - ขอความอนุเคราะห์บริจาควัสดุพัฒนาโรงเรียน 
  - ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 
 ๒. โครงการสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  - จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๓.โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  - เสนอโครงการขอสนับสนุนบุคลากรและเปิดศูนย์ดูแลเด็กเล็กจากองค์การบริหารส่วนต้าบลนายม 
 ๔. โครงการจัดหาสื่อ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  - ขอความอนุเคราะห์ วัสดุ สื่อ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  - เสนอโครงการต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  - สมัครเข้าร่วมโครงการกับ บริษัท นานมีบุ๊ค และบริษัทพิซซ่า คอมปะนี 
  - ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมปัญญากับทาทา สตีล กับบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 
จ้ากัด (มหาชน) 
 ๕. โครงการส่งเสริมสุขภาพ  
  - เข้าร่วมโครงการกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลถ้้าน้้าบัง 
  - ขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพจากสาธารณสุขอ้าเภอเมือง และโรงพยาบาล
เพชรบูรณ์ 
 ๖. โครงการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  - เสนโครงการของบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต้าบลนายม และกองทุนหมุนเวียน
เพ่ืออาหารกลางวัน 
 
ตัวช้ีวัดที่ ๓ มีการด าเนินงานโดยชุมชน มีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม 
 
วิธีการด าเนินกับเครือข่าย 

๑. คณะกรรมการสถานศึกษา/ผู้ปกครอง/ผู้น้าชุมชน/เครือข่ายศิษย์เก่า 
- เข้าร่วมประชุม ในการจัดการศึกษา และมีการก้าหนด วิสัยทัศน์ เปูาหมาย จัดการศึกษาร่วมกัน 
- ผู้ปกครองและชุมชนร่วมจัดการดูแลโดยน้าเด็กอายุ ๒ – ๓ ปี เข้าเรียนตั้งแต่เด็กเล็ก (ศูนย์เด็กเล็ก)   

           อายุ ๔ – ๕ ปี เตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน 
- ผู้ปกครองสนับสนุนการปรับปรุงซ่อมแซมห้องศูนย์เด็กเล็ก (ปรับปรุงห้องน้้า ปูพ้ืนด้วยกระเบื้อง) 
- ผู้น้าชุมชน ผู้ปกครอง สมทบทุนสร้างถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียน 
- ร่วมพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซม สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนการสอน 
- ให้การสนับสนุนผ้าปุาเพ่ือการศึกษาทุกปี จนเป็นประเพณีประจ้าปีของโรงเรียน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นวิทยากรถ่ายทอความรู้เกี่ยวกับ การแปรรูปปลา ท้ายาหม่องน้้า แปรรูปผลผลิต

จากกลอย การท้าปุ๋ยหมัก 
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๒. วัดถ้้าน้้าบัง 
กิจกรรมเรียนธรรมศึกษา 

- สนับสนุนพระครูสอนศีลธรรมในโรงเรียนด้าเนินการสอนนักธรรมตรี โท เอก ทุกวันอังคาร 
- จ้านวนนักเรียนที่จบนักธรรมชั้นตรี จ้านวน ๑๓ คน จากจ้านวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ 
๘๖.๖๖ 
- จ้านวนนักเรียนที่จบนักธรรมชั้นโท จ้านวน ๑๔ คน จากจ้านวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ 
๙๓.๓๓ 

๓. ไร่ศรีวรรณ 
            - สนับสนุนสถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ค่ายลูกเสือชั่วคราว 
            - เอ้ือเฟ้ือสถานที่ให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้พืชสมุนไพร 

๔. เกษตรต้าบลนายม  
            - เป็นวิทยากรอบรมกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนด้าเนินโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 

๕. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลถ้้าน้้าบัง โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สาธารณสุขอ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้าเนินโครงการอบรมให้ความรู้นักเรียน กลุ่ม อย .น้อย ผู้น้า - นักเรียน เด็กไทยท้าได้ 
ดังนี้ 

- ด้าเนินการโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โดยเป็นวิทยากรอบรม ให้ความรู้ เกี่ยวกับ
สุขภาพอนามัยของนักเรียน 
- ด้าเนินการโครงการรณรงค์ปราบยุงลายโรคไข้เลือดออก โดยเป็นวิทยากรอบรม ให้ความรู้ เกี่ยวกับ
การปูองกันโรคไข้เลือดออก และสาธิตการผลิตโลชั่นทากันยุง 
- ด้าเนินการโครงการส้วมสาธารณะ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ห้องน้้าอย่างถูกสุขลักษณะ  
- ด้าเนินการโครงการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน โดยเป็นวิทยากรอบรม การแปรงฟันอย่างถูกวิธี 
- ด้าเนินการโครงการล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วปูองกันยาเสพติด โดยเป็นวิทยากรอบรม 

 ๖. องค์การบริหารส่วนต้าบลนายม ให้งบประมาณสนับสนุนในการด้าเนินโครงการ ดังต่อไปนี้ 
   ๖.๑ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชน 
  ๖.๒ กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๖.๓ โครงการสร้างบ้านให้กับนักเรียนที่มีฐานะยากจน 
  ๖.๔ โครงการเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันส้าหรับนักเรียนและสนับสนุนอาหารเสริมนม 
  ๖.๕ โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และมอบทุนการศึกษาส้าหรับนักเรียน เรียนดี และ
ยากจน 
  ๖.๖ โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในโรงเรียน และบุคลากรดูแลศูนย์เด็กเล็ก 
  ๖.๗ โครงการประสานใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด 
   ๖.๘ โครงการก้าจัดขยะ สนับสนุนการก้าจักขยะภายในโรงเรียน   
 ๗. มูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม 
   - โรงเรียนได้จัดสรรงบประมาณการติดตั้งระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จ้านวน ๖ เครื่อง 
พร้อมอุปกรณ์ส่งสัญญาณ  
 ๘. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้งบประมาณสนับสนุน จัดหาสื่อ และอุปกรณ์ ตามโครงการต่อไปนี้ 
   ๒.๑ โครงการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 
   ๒.๒ โครงการพัฒนาด้านการเรียนรู้ ส้าหรับเด็กปฐมวัย 



 
 

                                                                             โรงเรียนบ้านถ้้าน้้าบัง   หน้า ๑๘ 
 

   ๒.๓ โครงการพัฒนาทักษะด้านศิลปะ และงานหัตถกรรม 
   ๒.๔ โครงการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ 
 ๙. บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ้ากัด (มหาชน) 
  - สนับสนุนงบประมาณ /สื่อ/มุมหนังสือด้าเนินกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน/ให้แก่โรงเรียน เป็น
เวลา ๕ ป ี
 ๑๐. บริษัท นานมี บุ๊ค 
   - ด้าเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านนานมีบุ๊ค ปีที่ ๑๓ 
 ๑๑. บริษัท พิซซ่า คอมปะนี 
   - ด้าเนินโครงการชวนน้องอ่านกับพิชซ่าปีที่ ๑๑ 
 ๑๒. บริษัทโฮมโปร 
   - ปรับปรุงซ่อมแซม ห้องน้้าให้ได้มาตรฐานส้วมสาธารณะ และอ่างล้างหน้า แปรงฟันตามโครงการ
ห้องน้้าของหนู 
 ๑๓. ศูนย์ศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์ 
   - สนับสนุนสื่อ/งบประมาณเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการเรียนร่วม 
 ๑๔. โรงโม่หินสันตาเพีย 

- สนับสนุนงบประมาณ หิน ยางรถยนต์ เพื่อปรับปรุงพัฒนาและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ แบบ BBL 
๑๕. สถานีวิทยุและโทรทัศน์ช่อง ๙ อสมท. สนับสนุนทุนการศึกษา      
๑๖. มูลนิธิ ปูุจุล – ย่าสาย บริษัทจุลไหมไทย จ้ากัด สนับสนุนทุนการศึกษา 
๑๗. สถานีวิทยุและโทรทัศน์ ช่อง ๙ อสมท. สนับสนุนทุนการศึกษา และงบประมาณโครงสร้างหลังคา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
ตัวช้ีวัดที่ ๔ มีการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน 

๑. มีการระดมทรัพยากรทางการศึกษาช่วยเหลือโรงเรียน 
๑.๑ ผู้ปกครอง ชุมชน  

         - ผู้ปกครองสนับสนุนการปรับปรุงซ่อมแซมห้องศูนย์เด็กเล็ก (ปรับปรุงห้องน้้า ปูพ้ืนด้วย
กระเบื้อง) 
                     - ผู้น้าชุมชน ผู้ปกครอง สมทบทุนสร้างถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียน 

        - ผู้ปกครอง ร่วมรับผิดชอบโครงการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ห้องสมุด 
         - ความร่วมมือบ้านและโรงเรียน: ผู้ปกครองกับการส่งเสริมพัฒนาการของลูก 

บริษัท ทาทา สตีล สนบัสนนุสื่อ  หนงัสอื รับทุนการศึกษาจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ 



 
 

                                                                             โรงเรียนบ้านถ้้าน้้าบัง   หน้า ๑๙ 
 

                  - มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน 
         - จัดงานทอดผ้าปุาเพ่ือการศึกษา ในวันสิ้นปีของทุกปี 
         - จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
         - จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

๑.๒ สมาคม  ชมรม  องค์กร ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้การสนับสนุนในการจัดการศึกษา 
- องค์การบริหารส่วนต้าบลนายม  สนับสนุนอาหารกลางวันส้าหรับเด็กนักเรียน  
อาหารเสริมนม 

                         - สถานีวิทยุและโทรทัศน์ช่อง ๙ อสมท. สนับสนุนทุนการศึกษา 
             - มูลนิธิ ปูุจุล – ย่าสาย บริษัทจุลไหมไทย จ้ากัด สนับสนุนทุนการศึกษา 

 -  ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ชุมชน ให้การสนับสนุนผ้าปุาเพ่ือการศึกษาทุกปี จนเป็นประเพณี
ประจ้าปีของโรงเรียน 
๑.๓  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลถ้้าน้้าบัง สนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ 

- โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  
- โครงการก้าจัดลูกน้้ายุงลาย 
- โครงการแปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวัน 
- โครงการปลอดโรคติดต่อทางอาหารและน้้า 

                            
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
ตัวช้ีวัดที่ ๕ มีการติดตามประเมินและรายงานผล เพื่อน าไปใช้ปรับปรุงพัฒนา 

- รายงานผลการด้าเนินงานโครงการเสริมปัญญากับ ทาทา สตีล 
- รายงานผลการด้าเนินงานโครงการเดอะพิซซ่า คอมปะนี ชวนน้องอ่าน 
- รายงานผลการด้าเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

   - รายงานผลการด้าเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
- รายงานผลการด้าเนินงานกับภาคีเครือข่าย 

 - รายงานผลการประเมินโรงเรียนปลอดลูกน้้ายุงลาย 
 - รายงานผลการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี 

โรงโม่หินสันตาเฟีย ปรับปรุงภูมิทศัน์ สร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ แบบ BBL 

บริษัท โฮมโปร ปรังปรุงห้องส้วมและสร้างที่
แปรงฟัน 
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 - รายงานผลการด้าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 - รายงานผลการด้าเนินงานโครงการความสัมพันธ์กับชุมชน 

- รายงานผลการด้าเนินงานโครงการสัมมนาคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- รายงานผลการด้าเนินงานโครงการจัดหาสื่อ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี 
- รายงานผลการด้าเนินงานศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- รายงาน SAR ประจ้าปี ๒๕๕๘ 

 

 
  
 
 
                                       
 

 
         
 
                                    

ด้านที่ ๒ นวัตกรรม 
ตัวช้ีวัดที่ ๖ มีนวัตกรรมเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วม 

ชื่อนวัตกรรม          การมีส่วนร่วมโดยการใช้หลัก  ๓  ร่วม     

ที่มาและความส าคัญ 

กิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเป็นส้าคัญ ความร่วมมือของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ชุมชนผู้ปกครอง และสมาคม องค์กรต่าง ๆ เป็นการสนับสนุนให้ลูกเห็นว่าพ่อแม่และครูมีความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน การเรียนรู้ที่โรงเรียนและที่บ้านสอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกันและกัน อีกทั้งผู้ปกครองยังสามารถจัด
สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็กได้ นอกจากนี้การที่ผู้ปกครองไปร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น เช่นการเป็น
วิทยากร อาสาสมัคร การให้ข้อมูลของลูก การร่วมประเมินความก้าวหน้าพัฒนาการของลูก การสื่อสารจากบ้านสู่
โรงเรียนท้าให้เกิดการสื่อสารสองทาง ซึ่งการติดต่อสื่อสารนี้ไม่ควรเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาเท่านั้น แต่ควรได้
สื่อสารให้ครูได้รับทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นที่บ้าน พัฒนาการของเด็ก ความสนใจของเด็ก ความรู้สึกของเด็กเกี่ยวกับครู 
โรงเรียน 

กิจกรรม และการเรียนรู้ควบคู่ไปด้วย รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ เช่น แหล่งเรียนรู้ สื่อที่น่าสนใจ เป็นต้น
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน และครู จะน้าไปสู่ ความไว้วางใจที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เต็มใจ
ในการท้ากิจกรรมร่วมกัน การอบรมเลี้ยงดูเด็กในทิศทางเดียวกัน มีเปูาหมายร่วมกันในการพัฒนาเด็ก รู้ว่า "เด็กน่ารัก" 
เป็นอย่างไรเมื่ออยู่ที่บ้าน "ลูกรัก" เป็นอย่างไรเมื่ออยู่ที่โรงเรียน ท้าให้เด็กมีความสุข มีความมั่นคงทางอารมณ์ ไม่สับสน 
ผลพลอยได้จากการพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์แก่เด็ก คือ การพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ แก่ผู้ปกครองโดยทางอ้อม  

ประชุมผู้ปกครองเพ่ือรายงานผลการด้าเนินงานโครงการต่าง ๆ 
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วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้ชุมชน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง และองค์กรท้องถิ่นเกิดความศรัทธา และเห็น

คุณค่าในการ สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาโรงเรียน 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการศึกษาที่ตรงตามความต้องการของ

ท้องถิ่น 
๓. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเป็นส้าคัญ โดยความร่วมมือจากชุมชน และองค์กรต่างๆ 
 

การด าเนินงานการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านถ้ าน้ าบัง มีส่วนร่วม
โดยการใช้หลัก ๓ ร่วม  

๑. ร่วมกันคิด 
๒. ร่วมกันท้า 
๓. ร่วมกันภาคภูมิใจ 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                               อบต.นายม สนับสนุนการจัดอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล, สสจ.
รพ.พช. ให้ความรู้เรื่องสุขภาพ 

กศน .อ้าเภอเมืองมอบรถโมบาย(ห้องสมุด
เคลื่อนที ่
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การส่งเสรมิการมสี่วนรว่ม  โดยใช้หลัก 3 ร่วม 

 

 

 

ร่วมกันคิด ร่วมกันท้า ร่วมกันภาคภูมิใจ 

-  ก้าหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมาย                       
ของโรงเรียน 
-  จัดท้าแผนปฏิบัติการ 
- ก้าหนดแผนพัฒนา 
 

 

- ผู้ปกครองส่งลูกหลานเข้าเรียน 
- สนับสนุนงบประมาณ / กิจกรรมของโรงเรียน 
- ร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
- เป็นวิทยากร 

 

- นักเรียนได้รับการดูแล 
-  นักเรียนเข้าเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อม 
- นักเรียนได้รับการเรียนรู้ 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 
- นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- นักเรียนมีความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต  

 

-  โรงเรียนได้รับการส่งเสริม สนับสนุน จากภาคีเครือข่าย 
- โรงเรียนเป็นที่ชื่นชมของชุมชน และพึงพอใจ 
- โรงเรียนได้รับการพัฒนา 
-  นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
- นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ 
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รูปแบบการมีส่วนร่วมโดยการใช้หลัก ๓ ร่วม 

๑. ร่วมกันคิด 
 

๒.ร่วมกันท า 
 

 
 
 
 
๑. คณะกรรมการสถานศึกษา/ผู้ปกครอง/ผู้น้าชุมชน/เครือข่ายศิษย์เก่า 

- เข้าร่วมประชุม ในการจัดการศึกษา และมีการก้าหนด วิสัยทัศน์ เปูาหมาย จัดการศึกษาร่วมกัน 
                          - มีส่วนร่วมพิจารณาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่นและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  - ร่วมเข้าประชุมในการจัดกิจกรรมวันส้าคัญต่าง ๆ เช่น วันเด็กแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ วันส้าคัญทาง
ศาสนาต่าง ๆ 
  - ร่วมเข้าประชุมในการจัดกิจกรรมผ้าปุาเพื่อการศึกษาประจ้าปี 
  - ร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจ้าภาคเรียนเพ่ือรับนโยบายของโรงเรียน 
 
       ๒. สมาคม ชมรม  องค์กร ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้การสนับสนุนในการจัดการศึกษา 
        - องค์การบริหารส่วนต้าบลนายมจัดประชุมโรงเรียนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบในเรื่อง การจัดงบประมาณ
สนับสนุนการศึกษา พัฒนาผู้เรียน และการจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม 
  - โรงเรียนกับองค์การบริหารส่วนต้าบลนายมร่วมกันคัดเลือกบุคลากรดูแลศูนย์เด็กเล็ก 
  - โรงเรียนร่วมกับสถานีวิทยุและโทรทัศน์ และบริษัทจุลไหมไทย ในการพิจารณาทุนการศึกษา 

             - โรงเรียนกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลถ้้าน้้าบัง ร่วมกันจัดกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
๓. ผู้ปกครองและชุมชน 

- ผู้ปกครองและชุมชนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาและมีการระดมทรัพยากรในการสร้างโอกาสทาง
การศึกษา 
  - ร่วมเข้าประชุมในการจัดกิจกรรมผ้าปุาเพื่อการศึกษาประจ้าปี 
  - ร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจ้าภาคเรียนเพ่ือรับนโยบายของโรงเรียน 
 

 
 
๑. คณะกรรมการสถานศึกษา/ผู้ปกครอง/ผู้น้าชุมชน/เครือข่ายศิษย์เก่า 

- ร่วมการพิจารณา หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่นและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- เป็นวิทยากรตามกลุ่มสาระต่างๆ เช่น กลุ่มสาระพ้ืนฐานอาชีพ การแปรรูปอาหาร การปลูกพืชผัก

สวนครัว 
- ร่วมติดตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

            
๒. สมาคม ชมรม องค์กร ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้การสนับสนุนในการจัดการศึกษา 

๒.๑ องค์การบริหารส่วนต้าบลนายม  สนับสนุนอาหารกลางวันส้าหรับเด็กนักเรียน อาหารเสริมนม 
๒.๒ สถานีวิทยุและโทรทัศน์ช่อง ๙ อสมท.สนับสนุนทุนการศึกษา 
๒.๓ มูลนิธิ ปูุจุล – ย่าสาย บริษัทจุลไหมไทย จ้ากัด สนับสนุนทุนการศึกษา 
๒.๔ ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ชุมชน ให้การสนับสนุนผ้าปุาเพ่ือการศึกษาทุกปี จนเป็นประเพณีประจ้าปี

ของโรงเรียน 



 
 

                                                                             โรงเรียนบ้านถ้้าน้้าบัง   หน้า ๒๔ 
 

๓.ร่วมภาคภูมิใจ 
 

  ๒.๕ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลถ้้าน้้าบัง สนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ 
- โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  
- โครงการก้าจัดลูกน้้ายุงลาย 
- โครงการแปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวัน 
- โครงการปลอดโรคติดต่อทางอาหารและน้้า 
 

๓. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาและมีการระดมทรัพยากรในการสร้างโอกาส
ทางการศึกษา 

- ผู้ปกครองและชุมชนร่วมจัดการดูแลโดยน้าเด็กอายุ ๒- ๓ ปี เข้าเรียนตั้งแต่เด็กเล็ก (ศูนย์เด็กเล็ก)   
 อายุ ๔ – ๕ ป ี เตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน 
                             - ผู้ปกครองสนับสนุนการปรับปรุงซ่อมแซมห้องศูนย์เด็กเล็ก (ปรับปรุงห้องน้้า ปูพ้ืนด้วยกระเบื้อง) 
                             - ผู้น้าชุมชน ผู้ปกครอง สมทบทุนสร้างถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียน 

             - ผู้ปกครอง ร่วมรับผิดชอบโครงการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ห้องสมุด 
              - ความร่วมมือบ้านและโรงเรียน: ผู้ปกครองกับการส่งเสริมพัฒนาการของลูก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- นักเรียนได้รับการดูแลเป็นอย่างดี 
- นักเรียนมีสื่อที่ทันสมัยส้าหรับการเรียนรู้ 
- ได้รับงบประมาณในการจัดการและบริหารภายในโรงเรียน 
- โรงเรียนผ่านการประเมินโงเรียนส่งเสริมสุภาพระดับเพชร 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 
- นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- นักเรียนมีสามารถในการสื่อสาร   
- นักเรียนมีความสามารถในการคิด 
- นักเรียนมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  

 

โรงโม่หินสันตาเฟีย ปรับปรุงภูมิทศัน์ สร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ แบบ BBL 

บริษัท โฮมโปร ปรังปรุงห้องส้วมและสร้างที่แปรงฟัน 



 
 

                                                                             โรงเรียนบ้านถ้้าน้้าบัง   หน้า ๒๕ 
 

ผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
๑. โรงเรียนเป็นที่ชื่นชมของชุมชน ชุมชนมีความพึงพอใจ และศรัทธาต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
๒. ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
๓. ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนที่ร่วมมือต่อกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน  
๔. โรงเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนและโรงเรียนอื่นในการพัฒนา  
๕. ครูและบุคลากรร่วม และสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมชุมชน  
๖. นักเรียนได้รับการดูแลเป็นอย่างดี 
๗. นักเรียนมีสื่อที่ทันสมัยส้าหรับการเรียนรู้ 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

๑. นักเรียน ใฝุรู้ใฝุเรียน มีความกระตือรือร้น และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
๒. ผู้ปกครองให้ความร่วมมือ เข้ามามีส่วนร่วม และสนับสนุนการจัดการศึกษามากยิ่งข้ึน 
๓. ชุมชนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาและให้การสนับสนุนทรัพยากร 
๔. โรงเรียนได้รับรางวัลระดับต่าง ๆ ทั้งด้านผู้บริหาร ครู และนักเรียน 

การเผยแพร่นวัตกรรมผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ 
- แผ่นพับ 
- ทาง facebook โรงเรียนบ้านถ้้าน้้าบัง 
- การศึกษาดูงานของโรงเรียนต่างๆ 

 
 

 
 
 
 
 
 
              
 
 

                       

 
 
 

รับรางวัลปลอดโรคติดต่อจากกรมควบคุม
โรค

จัดนิทรรศการกิจกรรมแปรงฟันหลัง
อาหารกลางวันโรค



 
 

                                                                             โรงเรียนบ้านถ้้าน้้าบัง   หน้า ๒๖ 
 

ด้านที่ ๓  ผลส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดที่ ๗ มีผลส าเร็จเชิงประจักษ์ท่ีแสดงให้เห็นว่าเกิดจากการมีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านถ้้าน้้าบัง ผลส้าเร็จจากการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการศึกษา อยู่ในความพึงพอใจที่ดีมาก ดังนี้ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
วัดผลประเมินผลการด้าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน ชุมชนมีส่วนร่วมในการก้าหนดแนวทาง
ระดมทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ชุมชนมีส่วนร่วมในการก้าหนดแผนพัฒนาครูและบุคลากรใน
สถานศึกษา และ ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและทรัพยากรเพ่ือการศึกษา                                                                                                                                  

สภาพปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา การให้ความคิดเห็นในการจัดแหล่งเรียนรู้ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาการศึกษา การร่วมพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจ้าปี การมีส่วนร่วมประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในสถานศึกษา และการวางแผนพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 

ผลส้าเร็จจากการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา การจัดแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนา การก้ากับติดตามการ
บริหารงานอย่างต่อเนื่อง และการวางแผนพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมบรรลุเปูาหมาย 

- โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากทุกฝุาย 
- โรงเรียนได้รับการพัฒนา 
- ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ 
- โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในและได้รับการรับรองคุณภาพภายนอก 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ                   รางวัลยุวบรรณารักษ์เหรียญทองระดับภาค 
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                                  ๒. ปัจจัยโอกาสทางการศึกษา 
 

ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการ 
ตัวช้ีวัดที่ ๑ มีแผนงาน โครงการที่ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา 

๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๒. โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๓. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๔. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
๕. โครงการอาหารกลางวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวช้ีวัดที่ ๒ มีการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่มุ่งในการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน 
๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการรับนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

โรงเรียนบ้านถ้้าน้้าบัง จึงได้จัดท้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาการรับนักเรียน  ปีการศึกษา๒๕๕๙ เพ่ือ
ด้าเนินกิจกรรมเก่ียวกับการรับเด็กเข้าเรียน และติดตามเด็กที่อยู่ในวัยการศึกษาภาคบังคับให้เข้าในสถานศึกษา เพ่ือให้
ประชาชน ผู้ปกครอง นักเรียน ทราบก้าหนดการรับเด็กเข้าเรียนอย่างทั่วถึง และด้าเนินการจัดเก็บข้อมูลประชากรที่มี
อายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙  (เด็กที่เกิด  พ.ศ. ๒๕๕๒) เพ่ือ
จัดพิมพ์ข้อมูลเตรียมประกาศการส่งเด็กเข้าเรียนให้ผู้ปกครองทราบก่อนเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา เป็นเวลาไม่น้อย
กว่าหนึ่งปี และจัดประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบในการกรอกข้อมูลรายงานผลการติดตามเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ตาม
แบบ บค.๐๙ ด้าเนินการกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

- แต่งตั้งคณะกรรมการการเตรียมเด็กเข้าเรียน 
- จัดท้าแผนการรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
- จัดท้าส้ามะโนประชากรวัยเรียน 

                     - ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงาน เชิญชวน สร้างความเข้าใจ แก่ผู้ปกครองและชุมน 
- จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ 2 – 3 ปี 
- ประสานขอความช่วยเหลือจาก อบต.นายม จัดบุคลากรดูแลเด็กเล็กและจัดสรรงบประมาณ   
  สนับสนุน 

                     - ส้ารวจข้อมูลและจัดท้าส้ามะโนประชากรวัยเรียน ก่อนประถมศึกษาในเขตบริการ 
            - ด้าเนินการรับเด็กเข้าเรียน 
                     - ติดตามเด็กที่จบชั้น ป.๖ มีแนวโน้มจะไม่เรียนต่อชั้น ม.๑ ให้เรียนต่อจนจบการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

                                       
                                                ประชุมผู้ปกครอง 
 



 
 

                                                                             โรงเรียนบ้านถ้้าน้้าบัง   หน้า ๒๘ 
 

๒. โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ เป็นนโยบายให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชั้นอนุบาล 

๑ ถึง มัธยมศึกษาตอนปลายอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามสิทธิก้าหนดไว้ ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และเพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง โดย
การสนับสนุนค่าเล่าเรียน  (ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว/ปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน/ค่าอาหารนักเรียนพักนอน) 
ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามแผนงานสนับสนุนการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนทุกอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม อีกทั้งเป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองเป็นการเพ่ิมก้าลังซื้อภายประเทศ เพ่ิมศักยภาพการเรียนให้สูงให้ขึ้น 
         ด้าเนินการกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

- จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
- จัดสรรงบประมาณเครื่องแบบนักเรียนทุกคน  
- จัดสรรงบประมาณอุปกรณ์การเรียนทุกคน                                                                                                              
- จัดสรรหนังสือเรียนทุกระดับชั้นแก่นักเรียนทุกคน 
- จัดหารถรับ – ส่งนักเรียนที่อยู่ไกล 
- จัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม ให้กับนักเรียน จากผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ 
- จัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยากจน จากชุมชน และองค์กรต่าง ๆ 
- จัดอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมให้กับนักเรียนทุกคน โดยได้รับการสนับสนุน อบต.นายม 
 
 
 
 

 
 
 
 

จ่ายเงินค่าเครื่องแบบ  และอุปกรณ์การเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
                                                         แจกอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียน 
 



 
 

                                                                             โรงเรียนบ้านถ้้าน้้าบัง   หน้า ๒๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

จัดหาทุนให้กับนักเรียนที่ยากจนและเรียนดี 

 
 
 
 
 
  
 
 

                                   เด็กชายเกรียงไกร   อินต๊ะทร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ 
                                      ได้รับจักรยานพระราชทาน  
 
 
 
 
 
 

  
 
 

จัดหาทุนและสร้างบ้านให้นักเรียนที่ยากจนและร่วมกับ อบต.นายม และส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                             โรงเรียนบ้านถ้้าน้้าบัง   หน้า ๓๐ 
 

๓. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กระทรวงศึกษาธิการได้ก้าหนดนโยบาย ๔ ประกันให้สถานศึกษาทุกแห่งปฏิบัติตามซึ่งได้แก่การประกันโอกาส

ทางการศึกษาการประกันคุณภาพทางการศึกษาการประกันประสิทธิภาพทางการศึกษาและการประกันความปลอดภัย
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  นโยบายด้านประกันโอกาสทางการศึกษานั้นก้าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งรับนักเรียนในเขตบริการ
ทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่ด้อยโอกาสเด็กพิการเด็กเร่ร่อนได้เข้าเรียนในสถานศึกษาโดยไม่มีข้อจ้ากัดจึงได้มี
โครงการนี้ขึ้น  
          ด้าเนินการกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

 - แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน   
 - จัดท้าเอกสาร เครื่องมือ 
 - ศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล 

- คัดกรองนักเรียน 
 - เยี่ยมบ้านนักเรียน 
 - จัดกิจกรรมปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มเสี่ยง มีปัญหา 
     - กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและพบครูที่ปรึกษา 
 - กิจกรรมให้ความช่วยเหลือ มอบทุนการศึกษา 
 - การส่งต่อนักเรียนพบผู้เชี่ยวชาญ 
     - ติดตาม ก้ากับการด้าเนินงาน 
     - สรุปประเมินผลและรายงานผลโครงการ 

  
 
 
 
 
 

 
 

                                                              เยี่ยมบ้านนักเรียน                                 
   

 
 
 
 
  
                        
 
             กิจกรรมผู้ปกครองเยี่ยมชั้นเรียน                              อบรมการป้องกันยาเสพติด 



 
 

                                                                             โรงเรียนบ้านถ้้าน้้าบัง   หน้า ๓๑ 
 

๔.  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 สุขภาพอนามัยของประชาชนทุกเพศ ทุกวัยเป็นสิ่งส้าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กในวัยเรียนซึ่งเป็นวัยที่
ก้าลังพัฒนา เป็นช่วงชีวิตร่างกาย สมองก้าลังเจริญเติบโต เหมาะและพร้อมที่จะรับรู้ ปลูกฝังให้เกิดเจตคติและมี
ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาสุขภาพอนามัย ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง
สาธารณสุขจึงได้ร่วมมือกันด้าเนินงานอนามัย  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและปูองกันแก้ไขปัญหาสุขภาพนักเรียน
ให้อยู่ในสภาพที่ปกติ ปราศจากโรค  เจริญเติบโตตามวัย  เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นก้าลังของครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ
ในอนาคต นอกจากนี้เพ่ือให้เกดิความรู้และเจตคติในด้านอนามัย ปลูกฝังนิสัยที่ดีติดตัวอันเกิดจากประสบการณ์ที่ได้รับ
จากโรงเรียนและสามารถน้าไปปฏิบัติในครอบครัวและชุมชนต่อไป 
วิธีด้าเนินการ 

- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ บริการสุขภาพฟัน และก้าจัดเหา 
- กิจกรรมส้วมสุขสันต์ 
- กิจกรรมรณรงค์ปูองกันสารเสพติด 
- กิจกรรมรณรงค์ปูองกันไข้เลือดออก 
- กิจกรรมกายบริหารแม่ไม้มวยไทย ประกอบสูตรคูณ 
- กีฬาและนันทนาการ 
- กิจกรรมประเมินภาวะโภชนาการของนักเรียน 
- กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพของนักเรียน 
- กิจกรรมรณรงค์เรื่องการซื้ออาหารที่ปลอดภัย 
- สุขบัญญัติ 10 ประการ 
- กิจกรรมกายบริหาร แม่ไม้มวยไทยประกอบสูตรคูณ 
- สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการด้าเนินงาน 

      - รายงานการด้าเนินโครงการ 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

บริการสุขภาพอนามัย ให้แก่นักเรยีน การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 



 
 

                                                                             โรงเรียนบ้านถ้้าน้้าบัง   หน้า ๓๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่งเสริมการเล่นกีฬา ออกก้าลังกายเพื่อสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง 

ส่งเสริมศลิปะด้านการแสดง 

กายบริหารแมไ่ม้มวยไทยประกอบสตูรคณู ส่งเสริมการเล่นกีฬา ออกก้าลังกายเพื่อสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง 



 
 

                                                                             โรงเรียนบ้านถ้้าน้้าบัง   หน้า ๓๓ 
 

๕. โครงการอาหารกลางวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
การบริโภคอาหารที่ไม่เพียงพอกับความต้องการของร่ายกาย  หรือการบริโภคอาหารที่มีสารอาหารไม่

ครบทั้ง   ๕  หมู่  ก่อให้เกิดปัญหาทุพโภชนาการตามมา   และโรงเรียนประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบที่
สด สะอาด ปลอดภัยและเพียงพอ ส้าหรับนักเรียน  เพราะวัตถุดิบที่จัดซื้อจากตลาด บางช่วงฤดูมีราคาแพง ไม่
สด และอาจมีสารพิษตกค้างมาก โรงเรียนจึงได้ด้าเนินโครงการอาหารกลางวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงขึ้น เพ่ือให้มีวัตถุดิบ  ที่สด สะอาด  ปลอดภัย  และเพียงพอ ส้าหรับการประกอบอาหารกลางวัน  
และนอกจากนั้นยังได้รับอาหารเสริมจากการดื่มนมจะช่วยชดเชยสารอาหารที่นักเรียนขาด  ท้าให้มีร่างกายท่ี
แข็งแรง  สมบูรณ์  มีภูมิต้านทานโรค  และมีจิตใจที่ร่างเริง  แจ่มใส  สามารถปฏิบัติกิจกรรมในด้านการเรียน
และปฏิบัติกิจกรรมในด้านการเรียนและปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมและขั้นตอนการด้าเนินงาน 

               - จัดประชุมชี้แจง โครงการแก่คณะครูและนักเรียนที่ร่วมเป็นคณะท้างาน 
               - ส้ารวจสภาวะทุพโภชนาการนักเรียนโดยชั่งน้้าหนักและวัดส่วนสูงไว้ เป็นข้อมูลพื้นฐาน 

- เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์    
- เลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ และกบคอนโด   
- เลี้ยงไก่ไข่  
- เลี้ยงไก่พ้ืนบ้าน 
- เลี้ยงไก่เนื้อ 
- เพาะเห็ดนางฟูา   
- ปลูกผักสวนครัว ตามฤดูกาล เช่น ผักบุ้ง ผักกาด ผักคะน้า ถั่วฝักยาว ฯลฯ   
- ปลูกมะละกอ   

    - จัดอาหารให้ครบ ๕ หมู่ และแจกจ่ายนมให้นักเรียนในระดับชั้นอนุบาล – ป.๖ ได้ดื่ม  
                       อย่างครบถ้วนทุกคน 

- แบบประเมินความพึงพอใจของครู นักเรียน และผู้ปกครอง 
- สรุปรายงานโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                    
 
 
 
 
 

เพาะเห็ด  เลี้ยงไก่ไข่ 
 



 
 

                                                                             โรงเรียนบ้านถ้้าน้้าบัง   หน้า ๓๔ 
 

 
 

 
 
 
 
 
                            
                          เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์                                                  เลี้ยงกบ 
 
 
 

                                                                                                  
 
 
                  
                       
                         ปลูกผักปลอดสารพิษ       น้ามาประกอบอาหาร     
 

 

 

 
 
 
                               

  รับอาหารกลางวัน                                                อาหารกลางวัน ครบ ๕ หมู่ 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                        รับอาหารกลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน 



 
 

                                                                             โรงเรียนบ้านถ้้าน้้าบัง   หน้า ๓๕ 
 

 

 

 

 
 
 

        

นักเรียนดื่มนมทุกวัน 
 
 
ตัวช้ีวัดที่ ๓ มีการติดตามประเมินและรายงานผลในการสร้างโอกาสทางการศึกษาเพ่ือน้าไปใช้ปรับปรุงพัฒนา  

๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
- มีข้อมูลผลการรับเด็กเข้าเรียนในแต่ละปีการศึกษา 
- มีการรายงานผลการ เกณฑ์เด็กเข้าเรียน ตามแบบ บค. ๐๙ 
- รายงานสรุปผลการด้าเนินงานโครงการ 

๒. โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- ประเมินผลนักเรียนได้มีโอกาสเรียนทุกคน 
- ประเมินความพึงพอใจผู้ปกครองนักเรียนทุกคน เรื่องการลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 
- ประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและคุณภาพทางการศึกษา 
- รายงานสรุปผลการด้าเนินงานโครงการ 

๓. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- นักเรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงตามสภาพ 

  - แบบสรุปการเยี่ยมบ้าน 
- รายงานสรุปผลการด้าเนินงานโครงการ 

         ๔.  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
- แบบประเมินความพึงพอใจโครงการ 

  - แบบบันทึกข้อมูลสุขภาพนักเรียน 
  - รายงานการด้าเนินโครงการ 
        ๕.  โครงการอาหารกลางวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       -  แบบบันทึกน้้าหนัก – ส่วนสูง 
       -  แบบประเมินความพึงพอใจโครงการ 

- รายงานสรุปผลการด้าเนินงานโครงการ 
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ด้านที่ ๒ นวัตกรรม 
ตัวช้ีวัดที่ ๔  มีนวัตกรรมเชิงประจักษ์ ที่แสดงให้เห็นถึงการสร้างโอกาสทางการศึกษา 

ชื่อนวัตกรรม   การเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยหลัก 3 ส 

ที่มาและความส าคัญ 
การจัดการศึกษาภาคบังคับเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นภารกิจหน้าที่ของส้านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาที่จะต้องจัดและส่งเสริมให้การ
ด้าเนินงานเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ. ๒๕๔๕  ดังนั้น โรงเรียนบ้านถ้้าน้้าบัง  
จึงมีภาระหน้าที่ต้องประสานส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนเข้าเรียนและเรียนต่อเนื่องจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  โดยมีก้าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีสิทธิจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือด้าเนินการจัดการศึกษาร่วมกันในรูปแบบที่เหมาะสม 

เปูาหมายของโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานคือประชากรวัยเรียนระดับก่อนประถมศึกษาถึงประถมศึกษา
ตอนปลายทุกคนรวมทั้งผู้พิการได้เรียนจนจบการศึกษาสูงสุดของโรงเรียนโรงเรียนบ้านถ้้าน้้าบังได้เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการให้เกิดความเสมอภาคและความเป็นธรรมในโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและครอบคลุมถึงผู้ด้อยโอกาส
ทางการศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนทั้งปกติพิการด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษได้รับโอกาสในการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพจึงได้ด้าเนินโครงการ/กิจกรรมส้าคัญดังนี้ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการรับนักเรียน ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 

โรงเรียนบ้านถ้้าน้้าบังรับผิดชอบเขตบริการ ๓ หมู่บ้าน คือ หมู่ ๘ บ้านถ้้าน้้าบัง หมู่ ๑๐ บ้านท่าเมี่ยง หมู่ ๑๓  
บ้านหัวช้าง นักเรียนที่มีระยะทางห่างจากโรงเรียนเกิน ๓ กิโลเมตร โรงเรียนได้จัดรถรับจ้างเหมารถในการเดินทางรับ 
ส่งนักเรียน ประกอบกับผู้ปกครองฐานะยากจนต้องไปรับจ้างต่างจังหวัด ท้าให้นักเรียนอาศัยอยู่กับปูุย่าตายาย  
นักเรียนขาดการดูแลเอาใจใส่  ที่พักอาศัยไม่ถูกสุขอนามัย เช่น ทรุดโทรมส้วมไม่มี ท้าให้มีปัญหาด้านสุขอนามัยทั้งที่อยู่
อาศัยและร่างกาย 

โรงเรียนบ้านถ้้าน้้าบัง จึงได้จัดท้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพ่ือด้าเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับการรับเด็กเข้าเรียน และติดตามเด็กที่อยู่ในวัยการศึกษาภาคบังคับให้เข้าในสถานศึกษา เพ่ือให้
ประชาชน ผู้ปกครอง นักเรียน ทราบก้าหนดการรับเด็กเข้าเรียนอย่างทั่วถึง และด้าเนินการจัดเก็บข้อมูลประชากรที่มี
อายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เด็กที่เกิด พ.ศ. ๒๕๕๒ เพ่ือ
จัดพิมพ์ข้อมูลเตรียมประกาศการส่งเด็กเข้าเรียนให้ผู้ปกครองทราบก่อนเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา เป็นเวลาไม่น้อย
กว่าหนึ่งปี และจัดประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบในการกรอกข้อมูลรายงานผลการติดตามเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ตาม
แบบ บค.๐๙ 

วัตถุประสงค์ 
๑. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
๒. นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือจนจบตามหลักสูตรชั้นสูงสุดของโรงเรียน 

การด าเนินงาน 
๑. โรงเรียนจัดตั้งคณะกรรมการตรวจรายชื่อเด็กท่ีมีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียน  

ภายในเดือนมีนาคม  ก่อนปีการศึกษาที่เด็กจะเข้าเรียน ๑ ปี ของเด็กในเขตบริการ 
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  ๑.๑  ส้ารวจข้อมูลใน ทร.๑๔ ของประชากรในเขตบริการ 
            ๑.๒  โรงเรียนประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาปิดประกาศไว้  

  ๑.๓  การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน 
  -  กลุ่มอายุ ๒ –๓ ปี  - เตรียมเด็กเล็กสนับสนุนองค์การบริหารส่วนต้าบลนายม (ได้รับการดูแล) 
                     - กลุ่มอายุ ๔ - ๕   ปี  – อนุบาล (เตรียมความพร้อม) 
            - กลุ่มอายุ ๖ – ๑๑ ปี  – เรียนภาคบังคับของโรงเรียน 
   ๑.๔  รายงานผลการรับเด็กเข้าเรียน แบบ บค.๐๙  ต่าง ๆ 

  ๑.๕  การติดตาม 
  - สถานศึกษาด้าเนินติดตามเด็กเข้าเรียน    

  ๑.๖  การประเมินผล 
  -  ตรวจรายชื่อ 
  -  วิเคราะห์/สรุปข้อมูล 
   ๑.๗  การรายงานผลและสรุปผล 
  - จัดท้ารูปเล่มข้อมูลส้ามะโนประชากร  

๒. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือจนจบหลักสูตรที่ก้าหนด 
๒.๑ ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 - ค่าแบบเรียน 
 - ค่าเสื้อผ้า 
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 - ปัจจัยขั้นพ้ืนฐาน 
 - ค่าอาหารกลางวัน 
     -  ค่าอาหารเสริมนม 
๒.๒  อัตราการออกกลางคันลดลง 
    - ตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ –๒๕๕๘ ไม่มีนักเรียนออกกลางคัน 
๒.๓  จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามก้าหนดเวลาของหลักสูตร 
 - ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 - เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับชั้นเรียน 
 

 

 

  

 

 

 

 ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าเรียน 
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                                นักเรียนศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนบ้านถ้้าน้้าบัง 

 
 

 

  

 

 

     
จัดรถรับส่งนักเรียนที่บ้านอยู่ไกล 

 

  

 

 

 

 

ได้รับงบสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน (กิจกรรมลูกเสือยุวกาชาด) 
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การเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยหลัก ๓ ส 

 

 
 

๑ ส. สนับสนุน ๒ ส. ส่งเสริม ๓ ส. ส่งต่อ 

สนับสนุนเด็กวัยเรียนในเขตพ้ืนที่
บริการได้รับการศึกษาทุกคน                 
- เด็กเล็กอายุ ๒ – ๓  ปี  ทุกคน
ได้รับการดูแล                                  
- เด็กก่อนวัยเรียนอายุ ๔ – ๕  ปี  
ทุกคนได้รับการเตรียมพร้อม        
- เด็กวัยเรียนได้รับการศึกษาและ
สนับสนุนทางการศึกษา             
- เด็กท่ีมีความบกพร่องได้รับการ
สอนเสริม    
- เด็กทุกคนได้รับการดูแลส่งเสริม
สุขภาพ 
 

ส่งเสริมนักเรียนทุกคนด้วยโครงการ
ดังต่อไปนี้ 
 –  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการรับ
นักเรียน 
 -  โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
 -  โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
-   โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
-  โครงการอาหารกลางวันตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

-  นักเรียนที่จบการศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้เรียนต่อทุกคน 
- แนะแนวเรื่องการศึกษาต่อในระดับ 
ที่สูงขึ้น  
- ก้ากับติดตาม นักเรียนที่เรียนต่อใน
โรงเรียนต่างๆ อย่างสม่้าเสมอ 
 

- ประชากรวัยเรียนในเขตบริการ ได้รับโอกาสทางการศึกษา ครบทุกคน 
- เด็กวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาและสนับสนุนให้จบการศึกษาภาคบังคับ 
- เด็กท่ีมีความบกพร่องได้รับการสอนซ่อมเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
- เด็กทุกคนได้รับการดูแล ส่งเสริมสุขภาพ 
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                                         รูปแบบการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยหลัก ๓ ส 

๑. ส. สนับสนุน 
สนับสนุน            สนับสนุนเด็กวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการได้รับการศึกษาทุกคน โดยมีวิธีการข้ันตอน
การด้าเนินดังนี้ 

- แต่งตั้งคณะกรรมการการเตรียมเด็กเข้าเรียน 
- จัดท้าส้ามะโนประชากร ก่อนประถมศึกษาอายุ ๒ ถึง 3 ปี และประชากรวัยเรียน 
-  ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงาน เชิญชวน สร้างความเข้าใจ แก่ผู้ปกครองและชุมน 
- จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ 2 – 3 ปี 
- ประสานขอความช่วยเหลือจาก อบต.นายม จัดบุคลากรดูแลเด็กเล็กและจัดสรรงบประมาณ 

                       สนับสนุน 
- ส้ารวจข้อมูลและจัดท้าส้ามะโนประชากรวัยเรียน ก่อนประถมศึกษาในเขตบริการ 
- ด้าเนินการรับเด็กเข้าเรียน 

 ๒.  ส. ส่งเสริม 
               ส่งเสริม   ส่งเสริมนักเรียนทุกคนด้วยโครงการดังต่อไปนี้ 
  – โครงการส่งเสริมและพัฒนาการรับนักเรียน 

- โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
- โครงการอาหารกลางวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. ส. ส่งต่อ  
ส่งต่อ           ส่งต่อนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้ได้เรียนต่อทุกคน 

      - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จบ ๑๐๐ % 
    - นักเรียนได้เรียนต่อ ๑๐๐ % 
  - แนะแนวเรื่องการศึกษาต่อในระดับที่สูงต่อไป เพ่ือเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจของนักเรียน 
   - ก้ากับ ติดตาม นักเรียนที่เรียนต่อในโรงเรียนต่าง ๆอย่างสม่้าเสมอ 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
นักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
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ผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
          ประชากรในเขตบริการได้รับโอกาสทางการศึกษา 

๑. ประชากรวัยเรียนในเขตบริการบ้านถ้้าน้้าบัง หมู่  ๘ บ้านท่าเมี่ยง หมู่  ๑๐ บ้านหัวช้าง หมู่  ๑๓                  
ต้าบลนายม อ้าเภอเมือง  จ.เพชรบูรณ์  ได้รับโอกาสทางการศึกษา 
๒. เด็กเล็กอายุ ๒ – ๓ ปี ทุกคนได้รับการดูแล 
๓. เด็กก่อนวัยเรียน อายุ ๔ – ๕ ปี ทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อม 
๔. เด็กวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาและสนับสนุนจนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน 
๕. นักเรียนจบการศึกษาย้อนหลัง ๕ ปี ครบร้อยละ ๑๐๐ 
๖. รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
๗. รางวัลโรงเรียนประถมศึกษาปลอดโรคติดต่อทางอาหารและน้้าดีเด่นระดับเขต จาก กรมควบคุมโรคติดต่อ 
๘. เข้าร่วมสาธิตและจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียนงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 62 ณ เมืองทองธานี 
๙. รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนปลอดลูกน้้ายุงลาย จาก สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 
๑๐. รางวัลรองชนะเลิศ กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน จาก สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 
    
 
 
 
 
 

              
  นักเรียนในเขตบริการ หมู่ 8 บ้านถ้้าน้้าบัง              นักเรียนในเขตบริการ หมู่ 10 บ้านท่าเมี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักเรียนในเขตบริการ หมู่ 13  บ้านหัวช้าง 
                        นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน 
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จัดท าข้อมูลส ามะโนประชากรในเขตบริการ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ข้อมูลส ามะโนประชากรในเขตบริการ หมู่ ๘ , ๑๐ , ๑๓ ต.นายม    อ.เมือง   จ.เพชรบูรณ์ 
 

 
อายุ (ปี) 

เขตบริการ  
รวม 

เข้าเรียน 
ร.ร.บ้านถ้้าน้้าบัง 

เข้าเรียน ร.ร.อ่ืน  
หมายเหตุ หมู่ ๘ หมู่ ๑๐ หมู่ ๑๓ 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
๒ ๓ ๒ ๕ ๔ ๒ ๖ ๓ ๒ ๕ ๑๖ ๗ ๖ ๑๓ ๒ ๑ ๓ ศูนย์เด็กเล็กร.ร.ถ้้าน้้าบัง 
๓ ๖ ๑ ๗ ๔ ๑ ๕ ๑ ๓ ๔ ๑๖ ๑๑ ๕ ๑๖ - - - ศูนย์เด็กเล็กร.ร.ถ้้าน้้าบัง 
๔ ๓ ๒ ๕ ๔ ๒ ๖ ๑ ๒ ๓ ๑๔ ๘ ๔ ๑๒ - ๒ ๒ อนุบาล ๑ 
๕ ๓ ๔ ๗ ๓ ๓ ๖ ๔ ๓ ๗ ๒๐ ๔ ๖ ๑๐ ๖ ๔ ๑๐ อนุบาล ๒ 
๖ ๓ ๖ ๙ ๑ ๒ ๓ ๒ ๒ ๔ ๑๖ ๘ ๖ ๑๔ - ๒ ๒ ป.๑ 
๗ ๕ ๓ ๘ ๓ ๓ ๖ ๑ ๒ ๓ ๑๗ ๖ ๗ ๑๓ ๒ ๒ ๔ ป.๒ 
๘ ๖ - ๖ ๔ ๒ ๖ - ๒ ๒ ๑๔ ๗ ๓ ๑๐ ๔ - ๔ ป.๓ 
๙ ๓ ๓ ๖ ๓ ๑ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑๓ ๖ ๖ ๑๒ - ๑ ๑ ป.๔ 

๑๐ ๖ ๑ ๗ ๖ ๒ ๘ ๒ ๓ ๕ ๒๐ ๙ ๔ ๑๓ ๓ ๔ ๗ ป.๕ 
๑๑ ๒ ๔ ๖ ๔ ๓ ๗ ๒ ๒ ๔ ๑๗ ๘ ๗ ๑๕ - ๒ ๒ ป.๖ 
รวม ๔๐ ๒๖ ๖๖ ๓๖ ๒๑ ๕๗ ๑๗ ๒๓ ๔๐ ๑๖๓ ๗๔ ๕๔ ๑๒๘ ๑๗ ๑๘ ๓๕  

ร้อยละ ๗๘.๕๓ ร้อยละ ๒๑.๔๗ 
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                  แผนที่ประชากรในเขตบริการ 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
๑. โรงเรียนมีรูปแบบการด้าเนินงานการสร้างโอกาสทางการศึกษาท่ีชัดเจน 
๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
๓. การสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  ชุมชน  และองค์กรอ่ืน 

          ๔.   โรงเรียนมีการด้าเนินงานด้านการสร้างโอกาสโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ผู้น้ากรรมการ
สถานศึกษา และภาคีเครือข่าย ท้าให้การด้าเนินงานด้านปัจจัยการสร้างโอกาสทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง 
          ๕.  ชุมชนเห็นความส้าคัญของสถานศึกษา และเข้ามาร่วมพัฒนาให้มีความสะอาด ปลอดภัย มั่นคงแข็งแรง  
และมีสีสันสวยงามดึงดูดความสนใจนักเรียนอยากมาเรียนและผู้ปกครอง ชุมชนพึงพอใจส่งบุตรหลานได้เข้ามาเรียน  
และสนับสนุนจนจบการศึกษา 
        ๖.  โรงเรียนได้ดูแลเด็กเล็กอายุ ๒ – ๓ ปี โดยสนับสนุนด้านบุคลากรดูแลจาก อบต.นายม และเด็กก่อนวัยเรียน
อายุ  ๔ – ๕  ปี  ได้รับการเตรียมความพร้อมท้าให้จ้านวนนักเรียนที่จะเข้าเรียนได้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือแก้ไขปัญหา
จ้านวนนักเรียนลดลง 

การเผยแพร่นวัตกรรมผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ 
 - แผ่นพับ 

- ทาง facebook โรงเรียนบ้านถ้้าน้้าบัง 
- การศึกษาดูงานของโรงเรียนต่างๆ 
- ถ่ายท้าสารคดีโครงการอาหารกลางวันในรายการ ปล.รักเมืองไทย ช่อง ๕ จาก สพฐ. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

        การศึกษาดูงานของคณะครูโรงเรียนต่าง ๆ 
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ด้านที่ ๓  ผลส าเร็จ 
 ตัวช้ีวัดที่ ๕ มีผลส าเร็จเชิงประจักษ์ท่ีเกิดจากการสร้างโอกาสทางการศึกษา 
          ๑.  ร้อยละของนักเรียนในเขตบริการ ทุกคนเข้าเรียนครบ ร้อยละ ๑๐๐ 

ตารางร้อยละของนักเรียนในเขตบริการ เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
  

ปีการศึกษา 

เขตบริการ 
เข้าเรียนโรงเรียน 

บ้านถ้ าน้ าบัง 

เข้าเรียน
โรงเรียนอื่น 

เข้าเรียนร้อยละ หมู่ ๘ หมู่ ๑๐ หมู่ ๑๓ รวม 

๒๕๕๕ 
๒๕๕๖ 
๒๕๕๗ 
๒๕๕๘ 
๒๕๕๙ 

๗ 
๖ 
๖ 
๘ 
๙ 

๘ 
๔ 
๖ 
๖ 
๓ 

๕ 
๓ 
๒ 
๓ 
๔ 

๒๐ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๗ 
๑๖ 

๑๒ 
๑๑ 
๘ 

๑๓ 
๑๔ 

๘ 
๒ 
๖ 
๔ 
๒ 

๑๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 

รวม ๓๖ ๒๗ ๑๗ ๘๐ ๕๘ ๒๒ ๑๐๐ 
ร้อยละ ๗๒.๕๐ ๒๗.๕๐  

 
๒.   ตารางร้อยละของนักเรียนจบการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ย้อนหลัง ๕  ปี 
 

ปี
การศึกษา 

จ้านวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ้านวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ทีจ่บการศึกษา ร้อยละ 

ชาย หญิง รวม ในสังกัด นอกสังกัด 
๒๕๕๔ 
๒๕๕๕ 
๒๕๕๖ 
๒๕๕๗ 
๒๕๕๘ 

๑๐ 
๓ 
๑ 
๕ 
๕ 

๕ 
๕ 
๕ 
๒ 
๖ 

๑๕ 
๘ 
๖ 
๗ 

๑๑ 

๑๔ 
๘ 
๖ 
๗ 

๑๑ 

๑ (บวชเรียน) 
- 
- 
- 
- 

๑๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 

รวม ๒๔ ๒๓ ๔๗ ๔๖ ๑ ๑๐๐ 
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                              ๓. ปัจจัยคุณภาพทางการศึกษา 
 

ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการ 
 ตัวช้ีวัดที่ ๑ มีแผนงาน โครงการที่ส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษา 

1. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
2. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
3. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
4. โครงการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
ตัวช้ีวัดที่ ๒ มีการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่มุ่งในการสร้างคุณภาพทางการศึกษาแก่นักเรียน 

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
หลักการและเหตุผล 
 ห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส้าคัญยิ่งในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และเข้าถึงสารสนเทศอย่าง
กว้างขวางในทุกสถานที่  และทุกเวลาโดยผ่านสื่อที่หลากหลายในยุคโลกภิวัตน์ เพ่ือการพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม
และประเทศชาติ ที่ส้าคัญยังเป็นพ้ืนฐานในการส่งเสริม สนับสนุนและการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน รักการ
ค้นคว้า การเขียน การคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ตลอดจนการบูรณาการโดยผ่านกิจกรรมการเรียนการ
สอนและกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยยึดผู้เรียนเป็นส้าคัญที่จะพัฒนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ลอดชีวิต  สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และโครงการพัฒนา
ห้องสมุดในสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน ที่ต้องให้มีการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดที่มี “หนังสือและกิจกรรมดี บรรยากาศ
ดี บรรณารักษ์ดีหรือห้องสมุด 3 ดี” 
 โรงเรียนจึงให้ความส้าคัญกับห้องสมุดและตระหนักถึงการพัฒนาผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่านและเกิดการใฝุ
เรียนอย่างต่อเนื่อง  สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา สอดคล้องกับหลักปรัชญาการศึกษา คือ การศึกษา
ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นการสร้างสังคมแห่งปัญญาให้เกิดในระดับโรงเรียนก่อนที่จะพัฒนาไปสู่ระดับประเทศชาติต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือปรับปรุง พัฒนา เสริมสร้างแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยใฝุเรียน  รักการค้นคว้าหาความรู้ 

 
วิธีด าเนินการ 
 ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ 
 1. พัฒนาพัฒนา เสริมสร้างแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 2. จัดท้าคู่มือด้าเนินงานห้องสมุด 

3. ประสานผู้มีส่วนร่วม ภาคีเครือข่าย เช่นบริษัท ทา ทาสตีล การศึกษานอกโรงเรียน 
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 ขั้นที่ 2 ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. แต่งตั้งครูบรรณารักษ์   และคณะท้างาน 
 2. จัดกิจกรรมอย่างหลากหลายต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีนิสัยใฝุรู้ใฝุเรียน เช่น 
  - รถโมบายขายความรู้ 
  - ตู้เย็นอาหารสมอง 
  - อ่านปูายได้สาระ 
  - กิจกรรมภาษาไทย ภาษาอังกฤษวันละค้า 

      - กิจกรรมส่งเสริมการอ่านแบบดาวกระจาย 
- กิจกรรมเสริมปัญญากับ ทาทา สตีล 

  - กระเป๋าความรู้สู่ชุมชน 
 ขั้นที่  3  ขั้นวัดและประเมินผล 
 1.  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 2.  แบบบันทึกส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
 3.  รายงานการด้าเนินโครงการ 
 เกณฑ์การประเมิน 

1. เวลาเข้าร่วมกิจกรรม 
2. การปฏิบัติกิจกรรม 
3. ผลงาน/ ชิ้นงาน/ คุณลักษณะของผู้เรียน 

 เครื่องมือการประเมิน 
1. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. รายงานการด้าเนินโครงการ 

 
กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านแบบดาวกระจาย 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแบบดาวกระจาย  มีขั้นตอนกิจกรรม 5 ส ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สร้างทีม 
คัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  เป็นทีมละ 3  คน เป็นกลุ่ม                             
ยุวบรรณารักษ์ ท้าหน้าที่ช่วยเหลือครูและจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

1.สร้างทีม 

2.สร้างนิสัย 

3.สร้างโอกาส 

 

4.สร้างสรรค์ 

5.สู่เส้นชัย 



 
 

                                                                             โรงเรียนบ้านถ้้าน้้าบัง   หน้า ๔๘ 
 

2. สร้างนิสัย 
จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแล้วบันทึกในแบบบันทึกรักการอ่านโดยโรงเรียนจัดท้าแบบบันทึก

ให้กับนักเรียนทุกคน 
3. สร้างโอกาส 

จัดกิจกรรมที่หลากหลาย  เช่น ให้นักเรียนยืมกระเป๋าความรู้สู่ชุมชนเพ่ือไปบริการแก่ผู้ปกครองและ
ชุมชน 

4. สร้างสรรค ์
จัดประกวดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น วาดภาพ  เรียงความ  ค้าขวัญ  หนังสือเล่มเล็ก   พร้อมทั้ง 

มอบรางวัลแก่ผู้ชนะ 
5. สู่เส้นชัย 

มอบรางวัลยอดนักอ่านรายเดือน   รายภาค และยกย่องให้เป็นยอดนักอ่านประจ้าภาคเรียนในแต่ละ
ชั้นเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุง พัฒนา บรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ภาพกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
 



 
 

                                                                             โรงเรียนบ้านถ้้าน้้าบัง   หน้า ๔๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่อง สม่้าเสมอ 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านแบบ “ดาวกระจาย” 

เครือข่ายห้องสมุด 3 ดี 



 
 

                                                                             โรงเรียนบ้านถ้้าน้้าบัง   หน้า ๕๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันสภาพศีลธรรมในกลุ่มเยาวชนได้เสื่อมถอยลงไปมาก  ซึ่งเป็นผลมาจากความเจริญเติบโตของเทคโนโลยี
และการแผ่ขยายของอารยธรรมตะวันตก  ท้าให้เกิดปัญหาสังคมตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด  ปัญหาครอบครัว  
ปัญหาอาชญากรรมและปัญหาอ่ืน ๆ อีกมากมายการแก้ไขปัญหาต่าง ๆเหล่านี้ไม่สามารถท้าให้ประสบผลส้าเร็จอย่าง
ยั่งยืนได้  ถ้าปราศจากการพัฒนาศีลธรรมจรรยาให้แก่เยาวชนที่จะเติบโตไปเป็นคนดีของสังคม  ซึ่งผู้ปกครองและชุมชน
จ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้การสนับสนุน  ส่งเสริม  ร่วมมือ  พัฒนาร่วมกัน 
 โรงเรียนวิถีพุทธเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เยาวชนและชุมชนได้ศึกษาหลักธรรมค้าสอนในพระพุทธศาสนาและ
แนวทางปฏิบัติตนให้เป็นพุทธมามกะที่ดี  ท้าให้มีหลักในการด้าเนินชีวิตที่ถูกต้อง  ส่งผลให้ปัญหาต่าง ๆ ลดน้อยลง  
ทางโรงเรียนบ้านถ้้าน้้าบัง  จึงเห็นควรให้เยาวชนในโรงเรียนและผู้ปกครองได้เรียนรู้หลักธรรมและน้ามาปฏิบัติเพ่ือให้
สามารถด้ารงชีวิตในครอบครัวได้อย่างมีความสุข  และช่วยพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้เรียนรู้ และปฏิบัติธรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต การกิน อยู่ ดู ฟังเป็น 
2. ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมแห่งปัญญา และวัฒนธรรมแห่งเมตตา 
3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้าน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุ

เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 
วิธีด าเนินการ 
 ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ 
 1.เพ่ือพัฒนาห้องจริยธรรม และจัดกิจกรรมวิถีพุทธประจ้าวัน ประจ้าสัปดาห์ หรือในโอกาสต่าง ๆ ที่เป็น
ภาพรวมของสถานศึกษา ที่ปฏิบัติบูรณาการทั้งศีล สมาธิ ปัญญา โดยเน้นมีวิถีชีวิต หรือวัฒนธรรมของการกิน ดู อยู่  
ฟัง เป็น  ด้วยสติสัมปชัญญะ เพื่อเป็นไปตามคุณค่าที่แท้จริงของการด้าเนินชีวิต 
 2. จัดท้าคู่มือการจัดเรียนการสอนที่บูรณาการพุทธธรรม เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามขั้นตอน อย่างต่อเนื่องสม่้าเสมอ การจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการสู่การปฏิบัติ มุ่งให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ กิน อยู่ ดู 
ฟัง เป็น เบียดเบียนผู้อ่ืน มีเมตตา เพ่ือประโยชน์ในการด้ารงชีวิต อยู่ได้อย่างเหมาะสม 
 3. ประสานผู้มีส่วนร่วม ภาคีเครือข่าย เช่น ครูพระสอนจริยธรรม วัดถ้้าน้้าบัง 

รถโมบายขายความรู ้ ตู้เย็นอาหารสมอง 



 
 

                                                                             โรงเรียนบ้านถ้้าน้้าบัง   หน้า ๕๑ 
 

 ขั้นที่  2  ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. กิจกรรมเสริมเนื้อหาตามหลักสูตร โดยบูรณาการพุทธธรรมโดยใช้หลักไตรสิกขา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้

และเชื่อมโยงในชีวิตประจ้าวัน 
2. กิจกรรมเรียนธรรมศึกษาและสอนธรรมศึกษา 
3. กิจกรรมบริหารจิต และเจริญปัญญา  (นั่งสมาธิก่อนเรียน) 
4. กิจกรรมพุทธสุภาษิต 
5. กิจกรรมสวดมนต์ฟังธรรมประจ้าสัปดาห์ 
6. กิจกรรมวันส้าคัญ 
กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ 
1. กิจกรรมบันทึกความดี เราท้าได้ 
2. กิจกรรมเดินแถวเข้าห้องเรียนอย่างมีสติ 
3. กิจกรรมหน้าเสาธงเพ่ือระลึกถึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
4. กิจกรรมค่ายมัคทายกน้อย (ผู้น้าประกอบพิธีกรรมทางศาสนา) 

  
ขั้นที่  3   ขั้นการวัดและประเมิน 

 1.  แบบประเมินการเรียนรู้ เกณฑ์พิจารณาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 2.  แบบประเมินสมุดบันทึกความดีเราท้าได้ 
 3.  รายงานการด้าเนินโครงการ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

- เวลาเข้าร่วมกิจกรรม 
- การปฏิบัติกิจกรรม 
- ผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เครื่องมือการประเมิน 
- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- รายงานการด้าเนินโครงการ 
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กิจกรรมความดีเราท าได้ 
 
 

-  

 
 
 
  
 

 
 
 
 
  
   

-  
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมตัวเรา             กิจกรรมครอบครัวอบอุ่น   โรงเรียนของฉัน วัดของเรา 
 
- แต่งตัวสุภาพ   - เก็บท่ีนอน   - ไหว้คร ู  - ตักบาตรตอนเช้า 
- แปรงฟัน    - ล้างจาน   - น้องไหว้พ่ี พ่ีรับไหว้น้อง - ท้าบุญ ฟังธรรม 
- อาบน้้าเช้า-เย็น   - ท้าความสะอาดบ้าน       - ท้ากิจกรรมกลุ่มสี - จิตอาสา 
- ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร - นั่งสมาธิก่อนนอน  - เรียนธรรมมะ        - ท้าดีคนรอบข้าง 
- ตื่นเช้าเก็บท่ีนอน  - ไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอน - ออมทรัพย์ 
- นั่งสมาธิก่อนนอน 10 นาที - ไหว้พ่อแม่ ผู้ใหญ่ 
- ไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอน - อ่านหนังสือ ท้าการบ้าน 
 
 
 
 
 
 

ความดีเราท าได้ (We can do well) 

ตัวเรา บ้าน โรงเรียน วัด 

สภาพปัญหาของนักเรียน 

ไม่เข้าวัดท าบุญตักบาตร ขาดวินัย ไม่ตั้งใจเรียน ไม่ปฏิบตัิกิจวัตรประจ าวัน 

กิจกรรมความดีเราท าได้ 
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ภาพกิจกรรมโรงเรียนวิถพีุทธ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

กิจกรรมวันส้าคัญทางพระพุทธศาสนา 

กิจกรรมคา่ยมัคนายกน้อย กิจกรรมเสริมสร้างให้นักเรยีนเรยีนรู้วิถีชาวพุทธ 

เวียนเทียนวันส้าคัญทางศาสนา 

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
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เรียนธรรมศึกษาและการปฏิบตัิตนเป็นชาวพุทธที่ดี 

เดินจงกลม 

ท้าบุญถวายผ้าปาุโรงเรียน 
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โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
หลักการและเหตุผล 
 ประชาธิปไตยเป็นเรื่องที่มีความส้าคัญยิ่งส้าหรับคนไทยทุกคน เพราะการด้ารงชีวิตตามวิถีทางของระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนั้นเป็นรูปแบบการปกครองที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุก
คนได้มีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ 
 ประชาธิปไตยเป็นกระบวนการที่เกิดจากการเรียนรู้และการปฏิบัติ  การเริ่มต้นของการเรียนรู้และฝึกฝนต้อง
เริ่มตั้งแต่วัยเด็กที่มีความคิดบริสุทธิ์  สามารถซึมซับสิ่งที่ได้รับการสั่งสอนและอบรมได้ง่าย  ดังนั้น  นักเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษาและโรงเรียนประถมศึกษาจึงเป็นกลุ่มบุคคลและสถาบันที่เหมาะกับการปลูกฝังวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 
 การปลูกฝังประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นกับนักเรียนนั้นสามารถท้าได้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือ
เสริมสร้างวิถีชีวิตประชาธิปไตย เช่น กระบวนการกลุ่ม เป็นต้น ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานในการด้าเนินชีวิตในสังคมระบอบ
ประชาธิปไตยต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
2. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาพและหน้าที่ตามระบบ

ประชาธิปไตย 
3. เพ่ือแสดงพฤติกรรมที่เด่นชัดของนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะการมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
4. เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง 

 
วิธีด าเนินการ 
 ขั้นที่  1  ขั้นเตรียมการ 

1. เพ่ือพัฒนาภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
2. จัดท้าคู่มือการด้าเนินงานประชาธิปไตยในโรงเรียน 
3. ประสานผู้มีส่วนร่วม ภาคีเครือข่าย เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ก้านัน องค์การบริหารส่วนต้าบลนายม 

 ขั้นที่  2   ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 กิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้ 

1. กิจกรรมสภานักเรียน 
2. กิจกรรมจิตอาสา 
กิจกรรมส่งเสริมทักษะคุณลักษณะ 
1. กิจกรรมกลุ่มสี 
2. กิจกรรมโครงการธนาคารขยะ 

 ขั้นที่  3  ขั้นวัดและประเมินผล 
 1.  สรุปผลงานและเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข 
 2.  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3.  รายงานการด้าเนินโครงการ 
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ภาพกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 

เกณฑ์การประเมิน 
1. เวลาเข้าร่วมกิจกรรม 
2. การปฏิบัติกิจกรรม 
3. ผลงาน/ ชิ้นงาน/ คุณลักษณะของผู้เรียน 

 
เครื่องมือการประเมิน 

1. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. รายงานการด้าเนินโครงการ 

 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เลือกตั้งประธานนักเรียน 

ผู้น้ากิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมคัดแยกขยะ 



 
 

                                                                             โรงเรียนบ้านถ้้าน้้าบัง   หน้า ๕๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ประชุมสภานักเรยีน                                                                                      กิจกรรมเวรกลุ่มส ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 

กิจกรรมเวรสี 

การเป็นผู้น้าเสนอกิจกรรมของโรงเรียน 

แข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน รับโล่ประชาธิปไตยตัวอย่าง 
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โครงการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักการและเหตุผล 
 “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชด้ารัสชี้แนะแนวทางการ
ด้าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาตลอด รวมถึงการพัฒนาและบริหารประเทศที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลาง  
ค้านึงถึงความประมาณ ความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบและคุณธรรม
ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและ การกระท้า ซึ่งโรงเรียนบ้านถ้้าน้้าบังได้เห็นความส้าคัญของการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพ่ือสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากร นักเรียน ชุมชนในการด้ารงอยู่และปฏิบัติตนให้
ด้าเนินไปในทางสายกลาง เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกโลกาภิวัตน์ โดยการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ความพอประมาณ  
ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันพอควรต่อการมีผลกระทบอันเกิดจาก การเปลี่ยนแปลงภายนอกและภายใน ภายใต้เงื่อนไข
พ้ืนฐานความรู้ คู่คุณธรรม โดยการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวันโดยการ
เชื่อมโยงจากโรงเรียนสู่ชุมชน ให้ฝังรากลึกภายในตนเองอย่างยั่งยืนตลอดไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักในแนวทางตามพระราชด้าริเศรษฐกิจพอเพียง แล้วน้อมน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน 
2. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านความรู้ควบคู่คุณธรรม 
3. เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝุ

เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท้างานและมีจิตสาธารณะ 

วิธีด าเนินการ 
 ขั้นที่  1  ขั้นเตรียมการ 
 1.พัฒนาจัดท้าศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.จัดท้าคู่มือด้าเนินงานการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.  ประสานผู้มีส่วนร่วม ภาคีเครือข่าย เช่น องค์การบริหารส่วนต้าบลนายม เกษตรต้าบลนายม 
 ขั้นที่  2   ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
 กิจกรรมการสนับสนุนการเรียนรู้ 

1. กิจกรรมเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 
2. กิจกรรมเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ 
3. กิจกรรมเลี้ยงกบคอนโด 
4. กิจกรรมการเพาะเห็ด 
5. กิจกรรมการปลูกฝักสวนครัว 
6. กิจกรรมปลูกพืชสมุนไพร 
7. การปลูกมะละกอ 
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 ขั้นที่  3  การวัดและประเมิน 
       ประเมินผลด้านความรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เกณฑ์การประเมิน 
- เวลาเข้าร่วมกิจกรรม 
- การปฏิบัติกิจกรรม 
- ผลงาน/ ชิ้นงาน/ คุณลักษณะของผู้เรียน 

เครื่องมือการประเมิน 
- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- รายงานการด้าเนินโครงการ 

 
         ภาพกิจกรรมการเรียนรู้แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 

การเพาะเห็ดนางฟูา 
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การเลี้ยงกบคอนโด 

เลี้ยงไก่ไข่เพ่ืออาหารกลางวัน 

การท้าปุ๋ยน้้าหมักชีวภาพ การปลูกผักปลอดสารพิษ 
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น้าผักสวนครัวไปรับประทานที่บ้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

เรียนรู้การปลูกมะละกอ 

การแปรรูปอาหารพื้นบ้าน 

ร่วมงานมหกรรมน้องอ่ิมท้อง สมองแจ่มใส 
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โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT , O-Net) 
หลักการและเหตุผล 
    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก้าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา                 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ และ ให้สถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท้ารายงานประจ้าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน้าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานจึงเป็นกระบวนการ วิธีการ เพ่ือให้ข้อมูลที่จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงผลส้าเร็จในการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนประกอบ
ส้าคัญส่วนหนึ่งในการประกันคุณภาพภายใน หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก้าหนดแนวทางการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความส้าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ซึ่ง
สถานศึกษาต้องจัดให้มีการประเมินผลการเรียน ให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน ทั้งในระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ ข้อมูลที่ได้จากการประเมินจะน้าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และ
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้นเพ่ือให้ผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET , NT)  ของโรงเรียนบ้านถ้้าน้้าบัง มีพัฒนาการที่ดีขึ้น ส่งผลให้คุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน
พัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  จึงได้ด้าเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้น เพ่ือพัฒนานักเรียนทุก
คนที่ได้เข้าเรียน และจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และคุณภาพสูงตามเกณฑ์ เปูาหมาย และมาตรฐานของหลักสูตร ให้
นักเรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ เป็นรายบุคคลและทุกคน 
วัตถุประสงค์ 

2.1   เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 
 2.2  เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทั้งด้านความรู้  ความสามารถของตนเอง                  
ในระดับต่างๆ 
 2.3  เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และตระหนักถึงความส้าคัญของการศึกษา 
  
 เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
 นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและได้แสดงความสามารถด้านทักษะต่างๆตามความถนัดของ
ตนเองและตามศักยภาพ 
 ด้านคุณภาพ 
  1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนสูงขึ้น 
             2.  นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
             3.  ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ชื่นชม ยินดีกับนักเรียน 
กิจกรรมและการด าเนินการ 
 ขั้นที่ 1  ขั้นเตรียมการ 
 1. ประชุมครูชี้แจงการจัดท้าแผนงานโครงการ 
 2.  มอบหมายผู้รับผิดชอบงานกิจกรรม 
 3.  ประชุมชี้นักเรียน ชี้แจงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน 
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          4. ตรวจสอบ วิเคราะห์ สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือผลการประเมินคุณภาพโรงเรียน 
(พิจารณาจากผลการสอบ O-NET , N.T. หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจ้าปีของสถานศึกษา) 

ขั้นที่ 2  ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
2. ให้การช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ดูแลใกล้ชิดเพ่ือปรับพฤติกรรมและให้โอกาสนักเรียน 
3. ด้าเนินการสอนซ่อม เสริม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
4. ด้าเนินการทดสอบเนื้อหาตามกลุ่มสาระที่สอบ O – net , NT  โดยใช้ตัวอย่างแบบทดสอบ สทศ. 

หรือ แบบทดสอบอ่ืนๆ 
5. เสริมสร้างความรู้โดยใช้สื่อ ICT  ศึกษารูปแบบ  เทคนิควิธีการคิด เพ่ือการเรียนที่หลากหลาย 

          ขั้นที่ 3  ขั้นวัดและประเมินผล 
1. แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. ผลการทดสอบ 

เครื่องมือการประเมิน 
1. แบบทดสอบ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ผล O-net , NT สูงขึ้น 
   

 
 
 

 
 
 
 
                เรียนกับโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม                                 เรียนรู้กบัทรูปัญญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             

          กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 
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ตัวช้ีวัดที่ ๓ มีการติดตามประเมินและรายงานผลในการสร้างคุณภาพทางการศึกษาเพื่อน าไปใช้ปรับปรุง
พัฒนาการนิเทศติดตาม ประเมินผล และรายงานผล  

1. ก้ากับติดตามโดย สพป.พช.1  ตามโครงการ/ กิจกรรม เพื่อสนองนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
2. ก้ากับติดตามตามแผนการนิเทศภายใน ของโรงเรียน 
3. รายงานผลการด้าเนินงานโครงการต่างๆ  
4. น้าเสนอผลงานของโรงเรียนในรูปแบบต่างๆ เช่น จัดนิทรรศการ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
5. รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น ผู้ปกครอง อบต. 

ด้านที่ ๒  นวัตกรรม 

โรงเรียนบ้านถ้ าน้ าบัง ได้ด าเนินการน าเสนอนวัตกรรม ปัจจัยด้านคุณภาพ คือ 
๑. ชื่อนวัตกรรม  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อ ICT และ บูรณาการรูปแบบโครงการ 

1. ความส าคัญและสภาพปัญหา 
 

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552 – 2561) ก้าหนดวิสัยทัศน์ ให้คนไทยได้เรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและเปูาหมายปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  โดยเน้นประเด็นหลัก  3  
ประการ  คือ 1) คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเรียนรู้ของคนไทย  โอกาสทางการศึกษาเรียนรู้  เพื่อพัฒนาผู้เรียน  
สถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม  หลักสูตรและเนื้อหา 2)  เพ่ิมโอกาสการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ  เพ่ือให้ประชาชนทุกคน  ทุกเพศ  ทุกวัย  มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 3)  
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา 
  เปูาหมายและตัวบ่งชี้การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ของคณะกรรมการนโยบายปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง เปูาหมายที่หนึ่ง  ให้คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล โดยมี
ตัวบ่งชี้และยึดเปูาหมายที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก จากการทดสอบ
ระดับชาติมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 50 
  โรงเรียนบ้านถ้้าน้้าบัง  จัดการศึกษา  2  ระดับ  คือ ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา มีจ้านวน
นักเรียนทั้งสิ้น ๑๐๑ คน  ข้าราชการครู 6 คน พนักงานราชการ  ๑ คน  ครูอัตราจ้าง 1 คน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มี
ครูครบชั้น ขาดงบประมาณสนับสนุน ผลการเรียนของนักเรียนตกต่้า ขาดโอกาสทางการศึกษาและสภาพแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียนมีน้อย  ไม่เอ้ือต่อการเรียนการสอน ครูไม่ครบชั้น ครูคนเดียวต้องสอนหลายวิชา ไม่มีความช้านาญในวิชาที่
สอน จึงยากท่ีจะท้าให้การสอนมีประสิทธิภาพ ท้าให้ นักเรียนขาดโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิต 
 ดังนั้นโรงเรียนบ้านถ้้าน้้าบัง  จึงพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่หลากหลายและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
ตรงตามความต้องการของผู้เรียน  เพ่ือเพ่ิมคุณภาพให้แก่ผู้เรียน  โดยนวัตกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยใช้สื่อ ICT  ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน ตามการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV  True และ สื่อ ICT อ่ืนๆ 
เพ่ือสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนสอนกรณีต้องการทบทวนบทเรียน หรือเสริมในส่วนที่เรียนไม่ทัน การจัด
กิจกรรมบูรณาการรูปแบบโครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการส่งเสริม
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ประชาธิปไตยในโรงเรียน โครงการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น 

     ๒. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
2. เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

     3. เปูาหมาย 

 เปูาหมายเชิงปริมาณ 
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ได้รับการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาร้อยละ 100 

เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผล NT สูงขึ้น 
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผล O - NET  สูงขึ้น 

 
     4. การด าเนินงาน 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล ถึง
เวลาประมาณ 14.30 น.และเพ่ิมเติม เสริม ทบทวน โดยสื่อ ICT ที่หลากหลาย ในกรณีท่ีสอนไม่ทัน หรือ 
บางเนื้อหาที่นักเรียนไม่เข้าใจ 
2. โรงเรียนจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ตามนโยบายของรัฐบาล  โดยจัดกิจกรรม                    
บูรณาการรูปแบบโครงการ คือ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน   โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ    โครงการ
ส่งเสริมประชาธิปไตย   โครงการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   และโครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  เพิ่มทักษะชีวิตให้แก่นักเรียน 
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รูปแบบการสร้างคุณภาพทางการศึกษา 

การยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ ICT และ บูรณาการรูปแบบโครงการ 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

การเรียนรู้โดยใช้ ICT                                                                                         
(การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม) 

จัดกิจกรรมบูรณาการ                              
รูปแบบโครงการ 

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 

โครงการเรียนรู้ตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

DLTV 

True 

สื่อ ICT 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแต่ละชั้นสูงขึ้น 
- ผลสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สงูขึ้น 
- ผลสอบ O – net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6 สูงขึ้น 
- นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ ค่านิยม 12 ประการ 
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ผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT และ O - NET สูงขึ้น                           
2. โรงเรียนมีรูปแบบการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาที่หลากหลาย 
3. สามารถแก้ปัญหา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การสอนประจ้าชั้น  การสอนเวียน 

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การบูรณาการกิจกรรมรูปแบบโครงการ ท้าให้นักเรียนได้เรียนรู้
ที่หลากหลายทั้งเนื้อหาและการปฏิบัติจริง ได้ครบทุกกลุ่มสาระ 

4. การมีส่วนร่วมของทุกฝุายที่ช่วยพัฒนาให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
              จากการด้าเนินงานพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียน โรงเรียนได้จัดรูปแบบการสอน   การจัด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ท้าให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้สูงขึ้น ท้าให้เกิด
ประโยชน์ดังนี้ 

1. การสอนประจ้าชั้นและสอนเวียน  ท้าให้มีการยืดหยุ่นของเนื้อหาและการดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิด 
2. การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ท้าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เท่าเทียมกับโรงเรียนที่มีความพร้อมทาง

การศึกษาและสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้นและขาดครูบางกลุ่มสาระ 
3. การจัดกิจกรรมบูรณาการรูปแบบโครงการ  ช่วยท้าให้นักเรียนได้ใช้เวลาที่อยู่โรงเรียนท้ากิจกรรม

ร่วมกัน  สามารถฝึกทักษะชีวิต และเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่นักเรียน 
4. การมีส่วนร่วมของทุกฝุายที่เก่ียวข้อง เช่น  ผู้ปกครอง ชุมชน  อบต. สถานีอนามัย  และเครือข่าย

อ่ืนๆ ได้ร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
การเผยแพร่นวัตกรรมผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ 

1. เป็นตัวแทนโรงเรียนขนาดเล็ก ของ สพป.พช.1  ถ่ายท้าวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ
เรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม โดยกรมประชาสัมพันธ์ 

2. เข้าร่วมแข่งขันและจัดนิทรรศการ โครงการ Read Thailand : อ่านเถิดเด็กไทย                    
อ่านถวายเจ้าฟูานักอ่าน  ณ  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ 

3. การเผยแพร่นวัตกรรมทางสื่อออนไลน์ เช่น Facebook  ไลน์  
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ด้านที่ ๓  ผลส าเร็จ 
 ตัวช้ีวัดที่ ๕ มีผลส าเร็จเชิงประจักษ์ในเรื่องคุณภาพทางการศึกษาที่ชัดเจน 

1. ผล NT  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้คะแนน NT  สูงกว่าระดับประเทศทั้ง ๓ ด้าน   

2. ผล O-NET 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนน  O-NET สูงกว่าระดับประเทศ ๓ กลุ่มสาระ 

3. นักเรียนทุกชั้นเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
4. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ มีค่านิยม 12 ประการ 

 

1) ผลสอบ NT  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
 

 
ทักษะ 

ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
ปีการศึกษา 255๘ 

เปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ระดับประเทศ สถานศึกษา ผลตา่ง ปีการศึกษา 
255๗ 

ปีการศึกษา 
255๘ 

ผลตา่ง 

ความสามารถ
ด้านภาษา 

๔๖.๖๔ 60.๙๔ +๘.๙๔ ๕๙.๗๔ ๕๕.๕๘ - ๔.๑๖ 

ความสามารถ
ด้านค้านวณ 

๔๐.๗๑ ๕๕.๙๔ +๑๔.๖๑ ๕๕.๘๖ ๕๕.๓๒ - ๐.๕๔ 

ความสามารถ
ด้านเหตุผล 

๔๘.๕๖ ๔๙.๒๙ +๑๖.๑๒ ๔๙.๘๖ ๖๔.๖๘ + ๑๔.๘๒ 

เฉลี่ยร้อยละ ๔๕.๓๐ 5๕.๔๐ + ๑๓.๒๓ ๕๕.๑๕ ๕๘.๕๓ +๓.๓๘ 

2) ผลสอบ O-NET  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

 
กลุ่มสาระ 

ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
ปีการศึกษา 255๘ 

เปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ระดับประเทศ สถานศึกษา +   เพิ่ม 
- ลด 

ปีการศึกษา 
255๗ 

ปีการศึกษา 
255๘ 

     +   เพิ่ม 
- ลด 

ภาษาไทย 49.33 47.22 -2.11 ๔๕.๓๓ 47.22 +๑.๘๙ 

คณิตศาสตร ์ 43.47 45.56 +2.09 ๔๓.๓๓ 45.56 +๒.๒๓ 

วิทยาศาสตร์ 42.59 44.22 +1.63 ๓๙.๓๓ 44.22 + ๔.๘๙ 

สังคมฯ 49.18 50.22 +1.04 ๕๔.๓๓ 50.22 -๔.๑๑ 
ภาษาต่างประเทศ 40.31 31.11 -9.20 ๒๕.๐๐ 31.11 +๖.๑๑ 
เฉลี่ยร้อยละ 44.98 43.67 -1.31 ๔๑.๔๖ 43.67 +๒.๒๑ 
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1) ผลการสอบอ่านและเขียน ปีการศึกษา 255๘ 
 

ระดับชั้น จ้านวน
นักเรียน 

คุณภาพการอ่าน คุณภาพการเขียน 
ดี พอใช้ ปรับปรุง ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 13 ๑๒ ๑ - ๘ ๔ - 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 12 ๑๐ 2  ๙ ๓  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 12 11 - 1 ๙ ๒ 1 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 14 ๑๐ ๔ - ๑๐ ๔ - 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 15 ๑๒ ๓ - ๑๑ ๔ - 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 11 ๙ ๒ - ๘ ๓ - 

รวม 77 ๖๔ ๑๒ ๑ ๕๕ ๒๐ ๑ 

ร้อยละ  ๘๓.๑๗ ๑๕.๕๘ ๑.๓๐ ๗๑.๔๓ ๒๕.๙๗ ๑.๓๐ 

 
2) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่1 13 13/๑๐๐ - - - 
ประถมศึกษาปีที่2 12 12/๑๐๐ - - - 
ประถมศึกษาปีที่ 3 12 12/๑๐๐ - - - 
ประถมศึกษาปีที่4 14 14/๑๐๐ - - - 
ประถมศึกษาปีที่5 15 14/๙๓.๓๓ 1/๖.๖๗ - - 
ประถมศึกษาปีที่6 11 8/๗๒.๗๒ 3/๒๗.๒๗ - - 

รวม 77 73 4 - - 
เฉลี่ยร้อยละ  94.81 5.19 - - 



 
 

                                                                             โรงเรียนบ้านถ้้าน้้าบัง   หน้า ๗๐ 
 

รางวัลด้านคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาหรือผู้บริหารได้รับ ตามประกาศของ กคศ. 

รางวัลที่สถานศึกษาหรือผู้บริหารได้รับ 
1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงประจ้าปี ๒๕๕๖ “สถานศึกษาพอเพียง” 
2. รางวัลประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจ้าปี ๒๕๕๖ 
3. รางวัลประชาธิปไตยตัวอย่าง รักษามาตรฐาน ประจ้าปี ๒๕๕๗ 
4. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ประจ้าปี ๒๕๕๗ 

รางวัล ครู นักเรียนได้รับ 
1. รา งวั ล ระดั บ เหรี ยญทอง  กิ จ กร รมการประกวดยุ วบรรณารั กษ์ ส่ ง เ ส ริ มกา ร อ่ าน  ระดั บชั้ น                          

ป.4 – 6 (ทีม 3 คน)งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ  ครั้งที่ 63 ณ  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
2. รางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน  ระดับชั้น ป.1– 6 งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ระดับภาคเหนือ  ครั้งที่ 63 ณ  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
3. รางวัลผู้ฝึกซ้อมระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น                          

ป.4 – 6 (ทีม 10 คน) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ  ครั้งที่ 63 ณ  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
และครั้งที่ ๖๔ ณ จังหวัดแพร่ นางสาวชญานิษฐ์  สุขโฉม 

       4. รางวัลผู้ฝึกซ้อมระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน  ระดับชั้น ป.1 – 6                        
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ  ครั้งที่ 63 ณ  จังหวัดเพชรบูรณ์และครั้งที่ ๖๔ ณ จังหวัดแพร่ 

- นางสาวสมจิตร  ธูปหอม 
- นางสาวสมบูรณ์  ปิ่นปัก 
- นางสาวสายชล  ทะริยะ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

                                                                             โรงเรียนบ้านถ้้าน้้าบัง   หน้า ๗๑ 
 

รางวัลที่โรงเรียนได้รับ 

 
 

ที ่ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่ให้รางวัล 
1 สถานศึกษาพอเพียง  ประจ้าปี 2556 กระทรวงศึกษาธิการ 
๒ รางวัล MOE  AWARDS  ระดับ ดีเด่น ประเภทสถานศึกษา  สาขา

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
กระทรวงศึกษาธิการ 

๓ ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยตัวอย่าง ส้านักงานเอกลักษณ์ของชาติ 
๔ ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐาน ส้านักงานเอกลักษณ์ของชาติ 
๕ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข 
๖ รางวัลชนะเลิศ “ส้วมสุขสันต์” โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.พช.1 
๗ รางวัล ชมเชย ระดับโซนภูมิภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง๑ 

ประเภทโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจ้าปี 
๒๕๕๗ 

สพป.พิษณุโลก เขต 1 
(กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง) 

 
๘ ได้รับรางวัลสุดยอดโครงการอาหารกลางวัน มหกรรมน้องอ่ิมท้อง

สมองแจ่มใส 
สพฐ. 

๙ ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาต้นแบบการจัดการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สพป.พช.1 

1๐ ชนะเลิศ โครงการ Read Thailand : อ่านเถิดเด็กไทย อ่านถวาย
เจ้าฟูานักอ่าน                                              

เขตตรวจราชการ 

1๑ รางวัลโรงเรียนประถมศึกษาปลอดโรคติดต่อทางอาหารและน้้า
ดีเด่นระดับเขต 

กรมควบคุมโรคติดต่อ 

1๒ รางวัลรองชนะเลิศ กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 
1๓ รางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี”  ดีเด่น 

ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการท้างานแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐ 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

1๔ เด็กชายอนวุฒัน์  จนัทร์ดา ผา่นการอบรมเยาวชนอาสาสมคัรเอกลกัษณ์ 
“เด็กไทยต้นแบบ” ส้านักปลัดนายกรัฐมนตรี 

๑๕ รางวลัระดบัเหรียญทอง กิจกรรมการแขง่ขนักิจกรรมสภานกัเรียน 
ระดบัชัน้ ป.๑-๖   งานศิลปหตัถกรรมภาคเหนือ ครัง้ที่ ๖๔ จ.แพร่ สพฐ. 

  ๑๖ รางวลัระดบัเหรียญทอง กิจกรรมการแขง่ขนักิจกรรมยวุบรรณารักษ์
สง่เสริมการอา่น ระดบัชัน้ ป.๔-๖  งานศิลปหตัถกรรมภาคเหนือ ครัง้ที่ 
๖๔ จ.แพร่ 

สพฐ. 

๑๗ รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนปลอดลูกน้้ายุงลาย สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 
๑๘ โรงเรียนเหรียญเพชร สพป.พช.1 



 
 

                                                                             โรงเรียนบ้านถ้้าน้้าบัง   หน้า ๗๒ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 โรงเรียนบ้านถ ้าน ้าบัง หน้า ๗๓ 

 

    สถานศึกษาพอเพียง  ประจ าปี 2556 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               รางวัล MOE  AWARDS  ระดับ ดีเด่น ประเภทสถานศึกษา  สาขาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 โรงเรียนบ้านถ ้าน ้าบัง หน้า ๗๔ 

 

ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจ าปี ๒๕๕๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        รางวัลโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐาน  ประจ าปี  ๒๕๕๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 โรงเรียนบ้านถ ้าน ้าบัง หน้า ๗๕ 

 

รับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       รางวัลชนะเลิศ “ส้วมสุขสนัต์” โรงเรียนขนาดเล็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 โรงเรียนบ้านถ ้าน ้าบัง หน้า ๗๖ 

 

รางวัล ชมเชย ระดับโซนภูมิภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง๑ 
ประเภทโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจ าปี ๒๕๕๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รางวัลสุดยอดโครงการอาหารกลางวัน มหกรรมน้องอ่ิมท้องสมองแจ่มใส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 โรงเรียนบ้านถ ้าน ้าบัง หน้า ๗๗ 

 

 

ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาต้นแบบการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

ชนะเลิศ โครงการ Read Thailand : อ่านเถิดเด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 โรงเรียนบ้านถ ้าน ้าบัง หน้า ๗๘ 

 

 
รางวัลโรงเรียนประถมศึกษาปลอดโรคติดต่อทางอาหารและน้ าดีเด่นระดับเขต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รางวัลรองชนะเลิศ กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 โรงเรียนบ้านถ ้าน ้าบัง หน้า ๗๙ 

 

รางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี”  ดีเด่น 
ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการท างานแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นกัเรียนผา่นการอบรมเยาวชนอาสาสมคัรเอกลกัษณ์ “เดก็ไทยต้นแบบ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 โรงเรียนบ้านถ ้าน ้าบัง หน้า ๘๐ 

 

 

รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ป.๑-๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ส่งเสรมิการอ่าน ระดับชั้น ป.๔-๖ 
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