
 
 
 
 
 
 

         รายงานโครงการ  
 

โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู ้
ที่เสมอภาคและเท่าเทียม 

ปีการศึกษา  2562 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
นางลาวัลย์   อุระศิลป ์

ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ช านาญการ 
 
 
 

โรงเรียนบ้านค าหวัช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1 
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โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู ้
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 
นางลาวัลย์   อุระศิลป ์

ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ช านาญการ 
 
 
 

โรงเรียนบ้านค าหวัช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1 

 
 

บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
 

ที่ ....พิเศษ/..............2562...........................วันที่……30………..เดือน…มีนาคม….พ.ศ.....2563............. 
 

เรื่อง   ……รายงานโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่เสมอภาคและเท่าเทียม………… 
 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1….โครงการ…………………… จ านวน……………1………………ฉบับ 



  2.…ภาพประกอบ…………..… จ านวน……………1………………ฉบับ 
 

         เนื่องด้วยข้าพเจ้า  นางลาวัลย์    อุระศิลป์    ต าแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ช านาญการ  ครูผู้รับผิดชอบ
โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่เสมอภาคและเท่าเทียม  ปีการศึกษา  2562  ได้จัดท ารายงาน
โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่เสมอภาคและเท่าเทียม โดยการด าเนินโครงการเป็นไปอย่างมี
ระบบ  มีการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ  การก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา  การวางแผน  
การปฏิบัติงานตามแผน  การนิเทศติดตามผล และประเมินโครงการ  เพ่ือน าผลการประเมินโครงการไปใช้ในการ
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  และเป็นระบบ  ผลการด าเนินงานช่วยให้โรงเรียนได้พัฒนานักเรียนทุกคน จึง 
ส่งผลให้มีครูทุกคนทราบสภาพปัญหาของครอบครัวนักเรียนแต่ละคน และช่วยกระตุ่นและส่งเสริมให้ปัญหาที่แต่
ละครอบครัวเจอลดน้อยลง 
 ขอขอบคุณบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการทุกท่าน   ที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานตาม
โครงการและรายงานผลโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่เสมอภาคและเท่าเทียม  ท าให้การ
ด าเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด  ซึ่งประประโยชน์เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่น
ป่ามะนาว และผู้เกี่ยวข้องใช้ในการพัฒนางาน ให้มีความก้าวหน้าต่อไป 
 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
                                                         ลงชื่อ 

  ( นางลาวัลย์    อุระศิลป์ ) 
  ต าแหน่ง  คร ู

 
 
 

                                                                                 ความเห็นของผู้บริหาร 
                                                                                               
                                                                    ………………………………………………………………………………………… 
                                                                    ………………………………………………………………………………………… 
                                                                     ………………………………………………………………………………………. 
 
                                                                                 ลงชื่อ............................................................. 
                                                                                     ( นางธราภรณ์    จิตรสม ) 
                                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อโครงการ  โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพย่างเสมอภาค 
                                และเท่าเทียม  
แผนงาน  งานบริหารวิชาการ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางลาวัลย์   อุระศิลป์  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2562 (พฤษภาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)  
ตอบสนอง/สอดคล้องกับ 1. ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมการเข้าถึง 
                                   บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

  2. กลยุทธ์ ข้อที่ 1. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
     ข้อที่ 2: สุดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา  

  3. มาตรฐานการศึกษา 1) ปฐมวัย มาตรฐานที่ 6, 7 
         2) ขั นพื นฐาน มาตรฐานที่ 2, 3 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1. หลักการและเหตุผล 

การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาคนให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพ รัฐบาลให้ความส าคัญกับ
การศึกษาเพ่ือ พัฒนาคนไทยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ พร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมุ่งให้
ประชาชนทุกคนมี โอกาสเข้าถึงการศึกษาขั นพื นฐานที่มีคุณภาพอย่างกว้างขวางโดยเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 



นโยบายดังกล่าวถูกระบุไว้ อย่างชัดเจนในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 8 ระบุ ว่า “...ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั น
พื นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้ทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย.." กระทั่งถึงพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ที่ก าหนดให้เด็กซึ่งมีอายุ ย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เข้ารับ
การศึกษาชั นปีที่หนึ่งถึงชั นปีที่เก้าของการศึกษาขั นพื นฐาน ซึ่งแสดงให้ เห็นเจตนาในการที่จะส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการยกระดับการศึกษาของคนไทยให้สูงขึ น 

เพ่ือให้การด าเนินงานขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โรงเรียน
ชุมชนบ้านฝาง จึงจัดท าโครงการนี ขึ นเพ่ือเป็นการสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมประชากรวัยเรียนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
และ เสมอภาค 

2.2 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สามารถน ามาใช้ในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพ การศึกษาอย่างประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

2.3. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการใช้สื่อการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาผ่านเทคโนโลยีทางไกล DLTV และ 
DLIT 

3. เป้าหมาย 

3.1 ประชาการวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และ
เสมอ ภาค 

3.2 ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

3.3 ผู้เรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

 
 
ที ่

 

กิจกรรมการด าเนินการ 

 

 
 

รายละเอียด 

 

ระยะเวลา 

 

 

งบประมาณ 
รายหัว
(บาท) 

 

 

งบประมาณ 

กิจพัฒนา 
ผู้เรียน
(บาท) 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 

 - กิจกรรมพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

-ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  

พ.ค.62 – 
มี.ค.63 

1,000 - นางลาวัลย์  อุระศิลป์ 

-เยี่ยมบ้านนักเรียน มิ.ย.62-
ก.ค.63 

1,000 - นายกรกต  พดัเพ็ง 
นางลาวัลย์   อุระศิลป์ 
นางญาณภา  นาคหว่าง 
นายก่ิงศักด์ิ  สารสม 
นายบุญสง่  แก้วแกมดา 

 

-เก็บข้อมูล คัดแยก คัด
กรองนักเรียน 

มิ.ย.62 1,000 - นายกรกต  พดัเพ็ง 
นางลาวัลย์   อุระศิลป์ 
นางญาณภา  นาคหว่าง 
นายก่ิงศักด์ิ  สารสม 



นายบุญสง่  แก้วแกมดา 
 

 -กิจกรรมห้องสมุด 

 

- การประกวดการอ่าน คัด
ลายมือ สมุดเล่มเล็ก การ
เขียนเรียงความ 

ก.พ.63 4,650 - นายกรกต  พดัเพ็ง 
นางลาวัลย์   อุระศิลป์ 
นางญาณภา  นาคหว่าง 
นายก่ิงศักด์ิ  สารสม 
นายบุญสง่  แก้วแกมดา 
นางวรรณา พุฒละ 

 - กิจกรรมแนะแนว  พ.ค.62 – 
มี.ค.63 

- - นางลาวัลย์  อุระศิลป์ 

 

 

 
 
ที ่

 

กิจกรรมการด าเนินการ 

 

 
 

รายละเอียด 

 

ระยะเวลา 

 

 

งบประมาณ 
รายหัว
(บาท) 

 

 

งบประมาณ 

กิจพัฒนา 
ผู้เรียน
(บาท) 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 

 - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่าน 
เทคโนโลยีทางไกล DLTV 
และ DLIT 

 พ.ค.62 – 
มี.ค.63 

4,000 - นายกรกต  พดัเพ็ง 
นางลาวัลย์   อุระศิลป์ 
นางญาณภา  นาคหว่าง 
นายก่ิงศักด์ิ  สารสม 
นายบุญสง่  แก้วแกมดา 
นางวรรณา  พุฒละ 

 - กิจกรรมพัฒนาศูนย์ ICT  พ.ค.62 – 
มี.ค.63 

9,000 5,000 นายกรกต  พดัเพ็ง 
นายก่ิงศักด์ิ  สารสม 

 
 -กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ 

โครงงานเป็นฐาน (Project 
Based Learning 

 พ.ค.62 – 
มี.ค.63 

- - นายกรกต  พดัเพ็ง 
นางลาวัลย์   อุระศิลป์ 
นางญาณภา  นาคหว่าง 
นายก่ิงศักด์ิ  สารสม 
นายบุญสง่  แก้วแกมดา 
นางวรรณา  พุฒละ 

 ขั นการตรวจสอบประเมินผล 

1. การก ากับ ติดตาม 
ข้อเสนอแนะ กิจกรรม  

2. สรุปและรายงานผลการ 

- นิเทศผลการด าเนินงาน
และให้ข้อเสนอแนะ 

ต.ค.62-
มี.ค.63 

- - นายกรกต  พดัเพ็ง 
นางลาวัลย์   อุระศิลป์ 
นางญาณภา  นาคหว่าง 
นายก่ิงศักด์ิ  สารสม 
นายบุญสง่  แก้วแกมดา 
นางวรรณา  พุฒละ 

- สรุปผลส าเร็จของโครงการ
และด าเนินการจัดท า
รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการ 

มี.ค.63 - - นายกรกต  พดัเพ็ง 
นางลาวัลย์   อุระศิลป์ 
นางญาณภา  นาคหว่าง 
นายก่ิงศักด์ิ  สารสม 
นายบุญสง่  แก้วแกมดา 
นางวรรณา  พุฒละ 

 ขั นการปรับปรุงพัฒนา 

- วิเคราะห์อุปสรรคและ 
วางแผน การพัฒนา 

- วิเคราะห์ปัญหาและให้ 
ข้อเสนอแนะในการวางแผน
เพ่ือ ด าเนินโครงการครั ง
ต่อไป 

มี.ค.63 - - นายกรกต  พดัเพ็ง 
นางลาวัลย์   อุระศิลป์ 
นางญาณภา  นาคหว่าง 
นายก่ิงศักด์ิ  สารสม 
นายบุญสง่  แก้วแกมดา 
นางวรรณา  พุฒละ 



  

รวมเงิน  20,650 5,000  

 

 

 

5. งบประมาณ 

5.1 งบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั นพื นฐาน งบเงินรายหัว 20,650  บาทกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 5,000 บาท (งบประมาณถัวจ่าย) 

6. การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการ เครื่องมือ ฐานข้อมูลปี 

การศึกษา 62 
เป้าหมายปี

การศึกษา  63 
6.1 ร้อยละของประชากรวัยเรียน ภาค 
บังคับได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการ
ทาง การศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ
และ เสมอภาค (ตช.35) 

- ตรวจนับ -แบบบันทึก 100  % 100  % 

6.2 ร้อยละของผู้เรียนได้รับ การ พัฒนา
เต็มตามศักยภาพในระบบการดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน (ตช. 36) 

- ตรวจนับ  

- สังเกต  
- สัมภาษณ์  

- ตรวจสอบผลการ 
ด าเนินงาน 

-แบบบันทึก 
-แบบสังเกต 

- การสัมภาษณ์ 

- รายงานกิจกรรม/ 
โครงการ 

100  % 100  % 

6.3 ร้อยละของผู้เรียนได้รับ การ 
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและแหล่ง
เรียนรู้ ในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง 
(ตช.41) 

 

- ตรวจนับ  

- สังเกต  
- สัมภาษณ์  

- ตรวจสอบผลการ 
ด าเนินงาน 

-แบบบันทึก 
-แบบสังเกต 

- การสัมภาษณ์ 

- รายงานกิจกรรม/ 
โครงการ 

90 % 100 % 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1. อัตราการออกกลางคันลดลง  

7.2 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 

 

 



 

 

 

                                                      

                                                            ลง
ชื่อ………………………………….ผู้เสนอโครงการ 

                                                                      (นางลาวัลย์    อุระศิลป์) 

                                                                      ครู วิทยฐานะช านาญการ 

 

 

 

                                                               ลง
ชื่อ………………………………….ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                                      (นายกรกช    วรรณไชย) 

                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 



 



 



 



 



 



 







 
 



 



 



 


