
แผนปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  ปีการศึกษา ๒๕๖3                                                                ๔๔ 

                                                                 โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

ชื่อโครงการ          โครงการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  
แผนงาน          จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ผลผลิตผูจ้บการศึกษาภาคบังคับ 
ผลผลิต           ๒ 
สนองมาตรฐาน  ๒ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารทั่วไป(งานบริหารทั่วไป)  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม ๒๕63 – มนีาคม ๒๕64 
 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันสังคมไทยก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิตอลอย่างเต็มตัว ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคมล้วนดำเนินไปอย่าง
รวดเร็ว มีการแข่งขันสูง การเข้าถึงแหล่งข้อมูลปริมาณมหาศาลผ่านโลกออนไลน์มากขึ้น ส่งผลให้คุณลักษณะเด็ก
เปลี่ยนไป ประกอบกับรัฐบาลได้ประกาศนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มีเป้าหมายให้ประเทศไทยก้าวออกจากกับดักรายได้
ปานกลาง และก้าวไปสู่ประเทศรายได้สูง โดยใช้นวัตกรรมทางเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มี
คุณภาพสูงเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ใน
ประเทศ เพื่อเตรียมกำลังคนให้พร้อมในการเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่เวทีเศรษฐกิจใน
ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ  โรงเรียนประถมศึกษาซึ่งเป็นหน่วยจัดการศึกษาภาคบังคับ จำเป็นต้องพัฒนาการ
บริหารจัดการรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ตามที่มาตรฐานการศึกษาชาติกำหนดให้ได้ 

 

๒. วัตถุประสงค์  
๒.๑ เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมรปูแบบคณะกรรมการ 
๒.๒ เพื่อให้โรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนร่วมมอืจัดการศึกษาแก่บุตรหลาน 
๒.๓ เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาโดยประสานสัมพันธ์ และรว่มมือกับ บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน ทอ้งถิ่น  

                และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๒.๔ เพื่อให้โรงเรียนได้มสี่วนร่วมกจิกรรมชุมชน สร้างความสัมพันธ์อันดี และบริการชุมชน 
๒.๕ เพื่อให้โรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรมของโรงเรียนผ่านสื่อ/กิจกรรมรูปแบบต่างๆ 
๒.๖ เพื่อระดมทุนการศกึษาของนักเรียนและพัฒนาโรงเรียน 
 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ  

 ๓.๑.๑ โรงเรียนจัดประชมุกรรมการสถานศกึษา อย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
๓.๑.๒ โรงเรียนจัดประชมุผู้ปกครองนักเรียน อยา่งน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๓.๑.๓ โรงเรียนประสานสัมพันธ์กับ บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๓.๑.๔ โรงเรียนร่วมกิจกรรมและบริการชุมชน 
๓.๑.๕ โรงเรียนจัดประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรมของโรงเรียนผ่านสื่อ/กิจกรรมรูปแบบต่างๆ 
๓.๑.๖ โรงเรียนจัดระดมทุนการศกึษาของนักเรียนและพัฒนาโรงเรียน 
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๓.๒ เชิงคุณภาพ 
๓.๒.๑ กรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง 
๓.๒.๒ ผู้ปกครองนักเรียนมาประชุมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ / ครั้ง 
๓.๒.๓ โรงเรียนได้ประสานงานและสัมพันธ์กับ บ้าน วดั โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงาน 
         ที่เกี่ยวข้อง ตลอดปีการศึกษา 
๓.๒.๔ โรงเรียนได้รว่มกจิกรรมสำคัญของชุมชนทุกครั้ง และให้บริการสถานที่และวัสดุ-อุปกรณ์/ 
         เครื่องมือ-เครื่องใช้แก่ชุมชน 
๓.๒.๕ โรงเรียนประชาสมัพันธ์งาน/กิจกรรมของโรงเรียนผ่านสื่อ/กิจกรรมรูปแบบต่างๆทุกครั้ง 
๓.๒.๖ โรงเรียนได้รับความร่วมมือ ในการระดมทนุการศึกษาของนักเรียนและพัฒนาโรงเรียน 
         ในระดับด ี
 

๔. กิจกรรม /ตวัชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

๔.๑ กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา -ระดับคุณภาพของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 5 

๔.๒ กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน -ระดับคุณภาพของการการเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 5 

๔.๓ กิจกรรมประสานงานกับชุมชนและหน่วยงาน -ระดับคุณภาพของการประสานงานกับชุมชนและหน่วยงาน 5 

๔.๔ กิจกรรม การร่วมกิจกรรมและบริการชุมชน -ระดับคุณภาพของการร่วมกิจกรรมและบริการชุมชน 5 
๔.๕ กิจกรรมประชาสัมพันธ์องค์กร -ระดับคุณภาพของการประชาสัมพันธ์งานและกิจกรรมขององค์กร 5 

๔.๖ กิจกรรมระดมทุนการศึกษาของนักเรียน 
      และพัฒนาโรงเรียน 

-ระดับคุณภาพการจัดกิจกรรมระดมทุนการศึกษาของนักเรียน
และพัฒนาโรงเรียน 

5 

 

 ๕. กิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ 
 

กิจกรรม 
ปีการศึกษา  2563 หมาย

เหตุ ๐๔ ๐๕ ๐๖ ๐๗ ๐๘ ๐๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๐๑ ๐๒ ๐๓ 
๕.๑ กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ 
      สถานศึกษา 

             

๕.๒ กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน              
๕.๓ กิจกรรมประสานงานกับชุมชน 
      และหน่วยงาน 

             

๕.๔ กิจกรรม การร่วมกิจกรรม 
      และบริการชุมชน 

             

๕.๕ กิจกรรมประชาสัมพันธ์องค์กร              
๕.๖ กิจกรรมระดมทุนเพื่อการศึกษา 
      ของนักเรียน 

             

๕.๗ กิจกรรมระดมเพื่อพัฒนาโรงเรียน              
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๖. รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 
  ๖.๑  เงินงบประมาณ       10,000  บาท  
  ๖.๒  เงินนอกงบประมาณ   203,000  บาท  
        รวม     213,000  บาท 
 

กิจกรรม รายละเอียด 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ นอกงบ 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑. กิจกรรมประชุมคณะ 
    กรรมการสถานศึกษา 

-ประชุมกรรมการ
สถานศึกษา อย่างน้อยภาค
เรียนละ ๒ ครั้ง 

  1,000  1,000 -ไพรัตน ์ทองถึง 
-อารียา สวนกูล 

๒. กิจกรรมประชุม 
    ผู้ปกครองนักเรียน 

-ประชุมผู้ปกครองอย่างน้อย 
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

  3,000  3,000 -สุลีพร ลัภหาย 
-นภาพร บุญมี 

๓. กิจกรรมประสานงาน 
    กับชุมชนและหน่วยงาน 

-ประสานสัมพันธ์กับ บ้าน 
วัด ชุมชน ท้องถิ่นและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

  1,000  1,000 -ทิพยา เกิดช่วย 
-นภาพร บุญม ี
-ทศพร เก้ือคลัง 

๔. กิจกรรมการร่วม 
    กิจกรรมและบริการชุมชน 

-ต้อนรับ/ให้บริการ และร่วม
กิจกรรมของชุมชน 

  2,000  2,000 -กมลชนก สุดใจ 
-สุลีพร ลัภหาย 

๕. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
    องค์กร 

-จัดประชาสัมพันธ์งาน/
กิจกรรมของโรงเรียนผ่าน
สื่อ/กิจกรรมรูปแบบต่างๆ 

  500 500 1,000 -ไพรัตน ์ทองถึง 
-ทศพร เก้ือคลัง 
-กมลชนก สุดใจ 
 

๖. กิจกรรมระดมทุน 
    เพื่อการศึกษาของนักเรียน 

-ขอการสนับสนุนจากผู้มี 
อุปการคุณ 

30,000  1,000  31,000 -ไพรัตน ์ทองถึง 
-ทิพยา เกิดช่วย 
-ทศพร เก้ือคลัง 

๗. กิจกรรมระดมทุน 
    เพื่อพัฒนาโรงเรียน 

-จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อ
การศึกษา 

173,000  1,000  174,000 -พิชัย อารีการ 
-คณะครู 

รวม 203,000  9,500 500 213,000 บท. 
  

๗. วิธีการประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ 
๗.๑ กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา -ประเมินความพึงพอใจ -แบบประเมินความพึงพอใจ 

 ของกรรมการสถานศึกษา 
๗.๒ กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน -ประเมินความพึงพอใจ -แบบประเมินความพึงพอใจ 

 ของผู้ปกครองนักเรียน 
๗.๓ กิจกรรมประสานงานกับชุมชนและหน่วยงาน -ประเมินความพึงพอใจ -แบบประเมินความพึงพอใจ 

 ของชุมชนและหน่วยงาน 
๗.๔ กิจกรรมการร่วมกิจกรรมและบริการชุมชน -ประเมินความพึงพอใจ -แบบประเมินความพึงพอใจของชุมชน 
๗.๕ กิจกรรมประชาสัมพันธ์องค์กร -ประเมินความพึงพอใจ -แบบประเมินความพึงพอใจของชุมชน 
๗.๖ กิจกรรมระดมทุนเพื่อการศึกษาของนักเรียน -ประเมินความพึงพอใจ -แบบประเมินความพึงพอใจของชุมชน 
๗.๗ กิจกรรมระดมทุนเพื่อพัฒนาโรงเรียน -ประเมินความพึงพอใจ -แบบประเมินความพึงพอใจของชุมชน 
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๘. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๘.๑ โรงเรียนได้จัดการศกึษาแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบคณะกรรมการ 
๘.๒ โรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนได้รว่มมือจัดการศกึษาแก่บุตรหลาน 
๘.๓ โรงเรียนได้จัดการศกึษาโดยประสานสัมพันธ ์และร่วมมือกับ บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น  

                 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๘.๔ โรงเรียนได้ร่วมกิจกรรมชุมชน สรา้งความสัมพันธ์อันดี และบริการชุมชน 
๘.๕ โรงเรียนได้ประชาสมัพันธ์งาน/กิจกรรมของโรงเรียนผ่านสื่อ/กิจกรรมรูปแบบต่างๆ 
๘.๖ โรงเรียนได้รับความร่วมมือในการระดมทุนการศึกษาของนักเรียนและพัฒนาโรงเรียน 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๙.๑ นายไพรัตน์  ทองถงึ   หัวหน้า 
 ๙.๒ นางกมลชนก  สุดใจ   ผู้ช่วย    
 ๙.๓ นางสุลพีร  ลัภหาย   ผู้ช่วย 
 ๙.๔ นางสาวทพิยา เกดิช่วย  ผู้ช่วย 
 ๙.๕ นางสาวนภาพร  บญุมี  ผู้ช่วย 
  

       
 
 

ลงชื่อ         ผู้เสนอโครงการ 
                                                          (นายไพรัตน์  ทองถึง) 

           ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านเขาปนู 
 
ลงชื่อ                              ผู้อนุมัติโครงการ                                                      

                                                          (นายพิชัย  อารีการ) 
   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


