
 
 

  
 
 
 

แผนปฏิบัตกิารโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านเขาปูน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

โรงเรียนบ้านเขาปนู ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา เขต ๓ 

แผนปฎิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ปีการศึกษา 2563                          ต.เขานิพันธ์ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 



แผนปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ปีการศึกษา ๒๕๖3                                                                                                                                                             

   โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

 

ก 

 
 

 
ค าประกาศใช้แผนปฏิบตัิราชการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖3 
โรงเรียนบ้านเขาปนู  ต าบลเขานพินัธ์  อ าเภอเวียงสระ จังหวดัสุราษฎร์ธานี 

  
 แผนปฏิบัติราชการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3  ของโรงเรียนบ้านเขาปูน
เล่มนี้  ได้จัดท าขึ้นเพื่อสนองเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  และ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕)  ซึ่งให้มีการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา  ทั้งด้านการบริหารงานวิชาการ  
บริหารงานงบประมาณ  บริหารงานบุคคล  และบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา  เพื่อให้สถานศึกษาเกิดความ
คล่องตัว  ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน  การด าเนินงาน  การตรวจสอบ  การประเมินและการรายงานผล 
 
 จากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ครั้งที่ 4/๒๕๖3  ลงวันที่  ๒9  เดือน มิถุนายน  
พ.ศ.๒๕๖3   
ได้ร่วมพิจารณา แผนปฏิบัติราชการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3  ของโรงเรียนบ้าน
เขาปูน  ที่ประชุม  
มีมติเห็นชอบให้น าแผนปฏิบัติราชการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖3 ฉบับนี้ สู่การ
ปฏิบัติได้ 
 
      ลงชื่อ 
                (นายประพนัธ์  ศะศิเดโช) 
                 ประธานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

                โรงเรียนบ้านเขาปนู 
                              30  มิถุนายน  ๒๕๖3 
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ข 

 
ค าน า 

 
  แผนปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3  เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่
บ่งชี้ถึงระบบการบริหารงานของสถานศึกษา ในการที่จะน านโยบาย จุดเน้นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓  และข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ ๓ ของ สมศ.กลยุทธ์สู่
การปฏิบัติ  ให้เกิดผลตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  โรงเรียนบ้านเขาปูนได้จัดท า
แผนปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล  ๔ ปีของสถานศึกษา  โดยอาศัยกรอบแนวคิด นโยบาย  จุดเน้นของแผนพัฒนาโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล  ๔ ปี  จุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต ๓  โดยจัดท าเป็นโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้รับการตอบสนองที่เกิดผล บรรลุเป้าหมายของการ
ด าเนินงานตามภารกิจในการจัดการศึกษา 
  ขอขอบพระคุณคณะครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ให้ความร่วมมือ  ระดมความคิด  ในการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้จนส าเร็จสมบูรณ์  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือในการด าเนินงานตาม
แผน  การติดตามและประเมินแผนงาน  โครงการ และกิจกรรม   เพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด 

 
 
        โรงเรียนบ้านเขาปนู 
        30  มิถุนายน  ๒๕๖3 
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ค 

สารบญั 
 

            
 
ค าประกาศใช ้
ค าน า 
สารบญั  
ส่วนที่ ๑  บทน า            
ส่วนที่ ๒  ผลการปฏิบตังิานปทีีผ่่านมา         
ส่วนที่ ๓  ทศิทางของสถานศึกษา 
 -วิสัยทัศน ์                         

-พันธกิจ                         
-เป้าประสงค ์                       

ส่วนที่ ๔  การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ/กิจกรรม                      
-งบประมาณปี ๒๕๖๒                        
-งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ                       
-โครงการ/กิจกรรม  ๔ กลุ่มงาน                                      
 -กลุ่มงานบริหารวิชาการ                                      
 -กลุ่มงานบริหารงานบุคคล                                      
 -กลุ่มงานบริหารงบประมาณ                                      
 -กลุ่มงานบริหารทั่วไป                                      

ส่วนที่ ๕  การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนนิงาน                                                             
ส่วนที่ 6  ปฏิทินด าเนนิงาน 
ส่วนที่ 7  ภาคผนวก                          
 -คณะท างาน                        
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ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

 

สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
 สถานศึกษาโรงเรียนบา้นเขาปูน  โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ต าบลเขานิพนัธ์  เป็นโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา  สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ   ตั้งอยูห่มู่ท่ี 
๕ เทศบาลต าบลเขานิพนัธ์  อ  าเภอเวียงสระ  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  มีท่ีดินของโรงเรียนจ านวน  ๒  แปลง  
รวมพื้นท่ีทั้งหมด  ๔๐  ไร่  ๒ งาน  ๖๘ ตารางวา  ท่ีตั้งโรงเรียนปัจจุบนัมีพื้นท่ี  ๑๐ ไร่  ๒ งาน  ๖๘  ตารางวา  
มีอาณาเขตท่ีตั้ง ดงัน้ี 
   ทิศเหนือ ติดถนนสาธารณะ 

ทิศตะวนัออก ติดถนนสาธารณะ 
ทิศใต ้  ติดถนนสาธารณะ 
ทิศตะวนัตก ติดท่ีดินเอกชน 
 

ส่วนท่ีตั้งโรงเรียนเดิมมีพื้นท่ี  ๓๐ ไร่     ปัจจุบนัไดแ้บ่งเป็นท่ีตั้งของสถานพฒันาเดก็ปฐมวยับา้นเขา
ปูนจ านวน ๓ ไร่  จดัท าเป็นสวนยางพนัธ์ุดีตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน ๒๔ ไร่ ส่วนหน่ึงเป็น
สวนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจ านวน ๓ ไร่ และเป็น
ท่ีตั้งของโรงผสมปุ๋ยของชุมชนอีกส่วนหน่ึง    

 

โรงเรียนบา้นเขาปูนก่อตั้งเม่ือ พ.ศ. ๒๕๐๔ โดยเปิดสอนระดบัประถมศึกษา ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๔๔  
ไดเ้ปิดขยายโอกาสทางการศึกษาถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  ปัจจุบนัโรงเรียนไดจ้ดัการศึกษา ๒ ระดบั
คือ  ระดบัประถมศึกษา และระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

 

 โรงเรียนบ้านเขาปูนเป็นโรงเรียนขนาดกลางจัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ ฝ่ายคือ               
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานบุคลากร ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ และฝ่ายบริหารง านทัว่ไป
โรงเรียนบ้านเขาปูนได้รับคดัเลือกเป็นโรงเรียนดีศรีต าบลในปีงบประมาณ ๒๕๕๕  และเป็นโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
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จ านวนนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขาปูน 
 

ตารางที่ ๑  แสดงจ านวนนักเรียนจ าแนกตามชั้น เพศ และห้องเรียน (ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖3) 
 

ชั้น 
จ ำนวนนักเรียน จ ำนวน 

ห้องเรียน ชำย หญิง รวม 
ประถมศึกษำปีที่ ๑ ๑4 6 ๒0 ๑ 
ประถมศึกษำปีที่ ๒ ๑0 9 19 ๑ 
ประถมศึกษำปีที่ ๓ ๑9 ๑๓ 32 ๑ 
ประถมศึกษำปีที่ ๔ 15 12 27 ๑ 
ประถมศึกษำปีที่ ๕ ๑0 9 19 ๑ 
ประถมศึกษำปีที่ ๖ ๑0 4 ๒4 ๑ 

รวมประถมศกึษา ๗8 63 ๑๔1 ๖ 
มัธยมศึกษำปีที่ ๑ ๑6 ๑3 ๒9 ๑ 
มัธยมศึกษำปีที่ ๒ 13 ๑3 26 ๑ 
มัธยมศึกษำปีที่ ๓ ๑8 11 29 ๑ 

รวมมัธยมศกึษาตอนต้น ๔7 ๓7 84 ๓ 
รวมทั้งสิ้น ๑25 ๑๐0 ๒๒5 ๙ 
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ตารางที่ ๒  แสดงข้อมลูบุคลากรในโรงเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖3) 
 

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที ่ อันดับ 
กำรศึกษำ 

หมำยเหตุ 
คุณวุฒ ิ วิชำเอก 

๑. นำยพิชัย  อำรีกำร ผอ. ๔๕๗๕ คศ.๓ ค.ม. บริหำรกำรศึกษำ  
๒. นำงสุภำพร  เผอืกเดช คร ู ๔๕๗๖ คศ.๒ คบ. ภำษำไทย  
๓. นำงนภำพร  บุญมี คร ู ๔๕๗๗ คศ.๑ คบ. วิทยำศำสตร์ทั่วไป  
๔. น.ส.พชร  เพชรรอด ครูผู้ช่วย 3302 ครูผู้ช่วย วท.บ. วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ  
๕. น.ส.เรวดี  โส๊ะนุ้ย คร ู ๔๕๘๒ คศ.1 กศ.บ คณิตศำสตร ์  
๖. นำยไพรัตน์  ทองถึง คร ู ๔๖๑๔ คศ.๒(๓) คบ. บริหำรกำรศึกษำ  
๗. นำงสุลีพร  ลัภหำย คร ู ๔๗๘๗ คศ.๒(๓) กศ.บ. ประถมศึกษำ  

๘.   นำยทศพร  เกื้อคลัง คร ู ๕๓๕๓ คศ.๑ กศ.ม. 
เทคโนโลยีและ
สื่อสำรกำรศึกษำ 

คบ.
คอมพิวเตอร์
ศึกษำ 

๙. นำงเบ็ญจณีย์  ด้วงกูล คร ู ๕๗๐๒ คศ.3 คบ. ภำษำอังกฤษ  
๑๐. น.ส.ทิพยำ  เกิดช่วย คร ู ๕๗๐๔ คศ.๒(3) คบ. เกษตรศำสตร ์  

๑๑. นำงกมลชนก  สุดใจ 
คร ู ๕๗๐๖ คศ.๒(3) ศษ.ม. 

กำรบริหำรกำรศึกษำ 
ศษ.บ.
ภำษำไทย 

๑๒. นำงสุมำลี  ศรนีวล 
คร ู ๕๗๐๗ คศ.๓ ศษ.ม. 

กำรประถมศึกษำ 
กศ.บ.สังคม
ศึกษำ 

13. 
นำงธัญชนก  
บุญสุวรรณ ์

คร ู 132391 คศ.1 ศษ.บ 
ศิลปศำสตร์บณัฑิต บริหำรรัฐกิจ 

๑4. นำงดวงใจ  เพชรชู 
พนักงำน
รำชกำร 

พ ๑๘ - คบ. 
ธุรกิจศึกษำ  

15 
นำงสำวอุมำพร  
พัฒน์พันธ์ 

ครูพี่เลี้ยง - - 
 

วท.บ. คหกรรมศำสตร ์  

16 
นำงนลินรัตน์   
แก้วพิพัฒน ์

คร ู
อัตรำจ้ำง 

- - ศษ.บ. 
เทคโนโลยีและ
สื่อสำรกำรศึกษำ  

๑7. น.ส.อำรียำ  สวนกูล ครูธุรกำร - - บท.บ กำรตลำด  
 

 
  

 



แผนปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ปีการศึกษา ๒๕๖3                                                                   ๔ 

                                                                          โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

 

ส่วนที ่ ๒ 
ผลการปฏิบัติงานปีที่ผ่านมา 

จากการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการ ๔ ปี ของโรงเรียนบา้นเขาปูนปีการศึกษา ๒๕๖๐ ไดพ้ฒันา
ประสบผลส าเร็จเป็นท่ีน่าภาคภูมิใจและส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์าร
มหาชน) หรือ สมศ. ไดม้าประเมินรอบ ๓ เม่ือวนัท่ี ๔-๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ของสถานศึกษาและผลงานอ่ืนๆท่ีน่าภาคภูมิใจมีดงัน้ี 
 

 

ตัวบ่งช้ี 
 

น า้หนัก
คะแนน 

 

คะแนน
ที่ได้ 

 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี ๑ ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ๑๐ ๙.๔๓ ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี ๒ ผูเ้รียนมีคุณธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ ๑๐ ๙.๑๖ ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี ๓ ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ๑๐ ๘.๖๙ ดี 
ตวับ่งช้ีท่ี ๔ ผูเ้รียนคิดเป็นท าเป็น ๑๐ ๘.๗๒ ดี 
ตวับ่งช้ีท่ี ๕ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน ๒๐ ๙.๔๔ พอใช ้
ตวับ่งช้ีท่ี ๖ ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ๑๐ ๘.๐๐ ดี 
ตวับ่งช้ีท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา ๕ ๔.๘๐ ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี ๘ พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
และตน้สงักดั 

๕ ๔.๖๗ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีอตัลกัษณ์    
ตวับ่งช้ีท่ี ๙ ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน 
พนัธกิจ และวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา 

๕ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๐ ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผล 
สะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์สถานศึกษา 

๕ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตวับ่งช้ีท่ี ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๕ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดบัมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพฒันาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐ ๘๒.๙๑ ดี 
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สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทกุตัวบ่งช้ี  ตั้งแต่คะแนน  ๘๐ คะแนนขึ้นไป         ใช่  ไมใ่ช่ 
สถานศึกษามีตวับ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป  ๑๐  ตัวบ่งช้ี จากทั้งหมด  ๑๒  ตวับ่งชี้             ใช่  ไม่ใช ่
สถานศึกษาไมม่ีตัวบ่งช้ีใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน      ใช่  ไม่ใช ่
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
  สมควรรบัรองมาตรฐานการศึกษา    ไมส่มควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    

 
สรุปผลการแข่งขันกิจกรรมศิลปหตัถกรรมนักเรียนครัง้ที่ ๖๗ ระดับเขตพืน้ที ่

เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง หมายเหตุ 
๒๑ ๑๗ ๔ รวม ๔๒ เหรียญ 

ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน ๕๒    รายการ ได้รับรางวัล      ๔๒    รายการ     คิดเป็นร้อยละ    ๘๐.๗๗ 
 

สรปุผลการแข่งขันกิจกรรมศิลปหตัถกรรมนักเรียนครัง้ที่ ๖๗ ระดับภาคใต ้
เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง หมายเหตุ 

๑ ๓ ๐ รวม  ๔ เหรียญ 
ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน ๔    รายการ ได้รับรางวัล     ๔    รายการ      คิดเป็นร้อยละ    ๑๐๐ 
  
 สรุปผลการแข่งขันกิจกรรมศิลปหตัถกรรมนักเรียนครัง้ที่ ๖8 ระดับเขตพืน้ที ่

เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง หมายเหตุ 
๙ ๑๒ ๖ รวม  ๒๗  เหรยีญ 

ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน ๓๑   รายการ    ได้รับรางวัล     ๒๗   รายการ        คิดเป็นร้อยละ   ๘๗.๐๙ 
 

สรุปผลการแข่งขันกิจกรรมศิลปหตัถกรรมนักเรียนครัง้ที่ ๖8 ระดับภาคใต ้
เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง หมายเหตุ 

๐ ๑ ๐ รวม ๑ เหรียญ 
ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน ๑   รายการ ได้รับรางวัล   ๑  รายการ        คิดเป็นร้อยละ   ๑๐๐ 

 
สรุปผลการแข่งขันกิจกรรมศิลปหตัถกรรมนักเรียนครัง้ที่ ๖9 ระดับเขตพืน้ที ่

เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง หมายเหตุ 
1๙ 5 7 รวม  31  เหรยีญ 

ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน ๓8   รายการ    ได้รับรางวัล     31   รายการ        คิดเป็นร้อยละ   81.58 
 

สรุปผลการแข่งขันกิจกรรมศิลปหตัถกรรมนักเรียนครัง้ที่ ๖9 ระดับภาคใต ้
เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง หมายเหตุ 

3 2 ๐ รวม 5 เหรียญ 
ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน 5   รายการ ได้รับรางวัล   5  รายการ        คิดเป็นร้อยละ   ๑๐๐ 
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ผลการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผู้เรียนระดบัชาติ  (National  Test  :  NT) 
 ชั้นประถมศึกษาปีที ่๓ โรงเรียนบา้นเขาปนู  ระหว่างปกีารศึกษา  ๒๕๖1 กับ ปกีารศึกษา  ๒๕๖2 

 
รายการประเมิน ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 

ปี 2561 
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 

ป ี2562 
ความก้าวหน้า 

ความสามารถด้านภาษา 37.32 28.80 -8.52 
ความสามารถด้านค านวณ  32.32  24.20 -8.12 
ความสามรถดา้นเหตุผล 40.00 - ไม่ประเมิน 

รวม 34.82 26.50 -8.32 
 

ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศกึษาปทีี่ ๖ ระหว่างปีการศึกษา  ๒๕๖1 กับ ปกีารศึกษา  ๒๕๖2 
 

 

วิชา 
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย ความก้าวหน้า 

ปี 2561 ป ี2562  
ภาษาไทย 45.92 45.90 -0.02 
คณิตศาสตร ์ 27.00 23.08 -3.92 
วิทยาศาสตร ์ 34.04 35.63 +1.59 
ภาษาอังกฤษ 31.33 32.12 +0.78 
รวมเฉลี่ย 34.57 34.18 -0.39 
 

ผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ ๓ ระหว่างปกีารศึกษา  ๒๕๖1 กับ ปกีารศึกษา  ๒๕๖2 
 

 

วิชา 
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย ความก้าวหน้า 

ปี 2561 ป ี2562  
ภาษาไทย 51.29 54.60 +3.31 
คณิตศาสตร ์ 24.00 16.80 -7.20 
วิทยาศาสตร ์ 32.94 29.70 -3.24 
ภาษาอังกฤษ 27.29 28.20 +0.91 
รวมเฉลี่ย 33.88 32.33 -1.55 
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ส่วนที่  ๓ 
ทศิทางของโรงเรียนบ้านเขาปูน 

 
วิสัยทัศน ์ (Vision) 

โรงเรียนบ้านเขาปูน โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล เป็นองค์กรหลักจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
  
พนัธกิจ  (Mission) 

๑. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระและจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อ 
    ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ในด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรยีน ผลการทดสอบ 
    ระดับชาติ  ความพร้อมในการศึกษาตอ่  และใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 
๒. ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมพื้นฐาน 

 ๓. บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมจากทกุภาคส่วนในชุมชนและท้องถิน่ 
๔. ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่นและปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู ้

 ๕. พัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะตาม 
               มาตรฐานต าแหน่ง 
 ๖. จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสทิธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
 
เป้าประสงค ์ (Goal) 
 
 เพื่อมุ่งสู่ภาพความส าเร็จที่ต้องการ  จึงก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นแนวทางส าหรับการเทียบเคียงผล
การปฏิบัติงานของโรงเรียนดังนี ้

๑. ด้านคณุภาพผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิท์างวิชาการของผูเ้รียน 

  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
  2)  มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
       ความคิดเห็น และแก้ปญัหา 
  3)  มีความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

1.2  คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผู้เรียน 
   1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
   2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
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๒. กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
         และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
  3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลง่เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้
  3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
  3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใหข้้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
  
ค าขวญัโรงเรยีน 
 ยึดมั่นคุณธรรม  ก้าวล้ าวิชาการ  จิตเบิกบานถ้วนหน้า   พัฒนาเต็มศักยภาพ 
  
อัตลักษณ ์  
 รักษ์ไทย  ไหว้สวย  รวยยิ้ม 
 
ค่านยิมร่วม 

1. ประสานพลัง 
2. สรรสร้างศรัทธา 
3. มุ่งวิชาการ 
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ส่วนที่  ๔ 
การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ ปีการศึกษา ๒๕๖3 

กรอบการจัดสรรงบประมาณตามฝ่ายงาน 
ที ่ ฝ่ายงาน จัดสรรร้อยละ จ านวนเงิน หมายเหต ุ
๑. ฝ่ายงานบริหารวิชาการ 40 229,480 ฝ่ายงานบริหารวิชาการ  

๒. ฝ่ายงานบริหารงานบุคคล 17 97,529 จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ 

๓. ฝ่ายงานบริหารงบประมาณ 23 131,591 COVID19  ใช้เงินส่วนกิจกรรม 
๔. ฝ่ายงานบริหารทัว่ไป 20 114,740 พัฒนาผู้เรียน  74,671  บาท 

รวม ๑๐๐ 573,700  

 
 

 
 

ท่ี โครงการ 
เงินงบประมาณ  

ปีการศึกษา
2563 

เงินนอก
งบประมาณ

รายงานคงเหลือ  
ณ 31/03/2563 

ท่ีในระบบบัญชี 

รวมเงิน
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
แหล่งจัดสรร 

 งบประมาณได้รับจัดสรร     

๑   เงินอุดหนนุไม่เสียค่าใช้จ่าย  ๑๕ ปี ๑,๐48,863 892,430.28- ๑,๐48,863 สพฐ. 

 -  ค่าวัสดุรายหัว ป.๑38 คน(๑,๙๐๐) ม.89 คน (๓,๕๐๐) 573,700* 474,001.28*- 573,700* สพฐ. 

  - ค่าหนงัสือเรียน ป. ๑38  คน ม. 89 คน  153,673 80,054- 153,673 สพฐ. 

  - ค่าอุปกรณ์ ฯ ป. ๑38  คน (๓๙๐) ม. 89 คน (๔๒๐) 91,200 43,752- 91,200 สพฐ. 

  - ค่าเครื่องแบบ ฯ ป.๑38  คน (๓๖๐) ม.89 คน (๔๕๐) ๘๕,73๐ 65,280- ๘๕,73๐ สพฐ. 

  - ค่าพัฒนาคณุภาพฯ ป.๑38  คน(๔๘๐) ม.89 คน 
(๘๘๐) ๑44,56๐ 138,843- ๑44,56๐ 

สพฐ. 

๒   เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน  ประถม 138  คน (๒๐) 552,๐๐๐* - 552,๐๐๐* อปท. 

๓   เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 357,4๐๐* - 357,4๐๐*  

  -ยากจน ป. 76 คน (๑,๐๐๐) ม. 35 คน (๓,๐๐๐) 181,๐๐๐* 90,500*- 181,๐๐๐* สพฐ./กสศ. 

  -ยากจนพิเศษ ป. ๓๖ คน (๓,๐๐๐) ม. ๑3 คน (๓,๐๐๐) ๑47,๐๐๐* - ๑47,๐๐๐* กสศ. 

  -ยากจนพิเศษสถานการณ์โควิด ป.๓๖ คน ม.๑3 คน 
(600) 29400* - 29400* 

กสศ. 

๔   เงินดอกผลกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวัน - ๖,311.82* ๖,311.82* เงินกองทุน 

5   เงินรายได้สถานศึกษาโรงเรียนบ้านเขาปูน - 41,254.08* 41,254.08* เงินรายได ้

6   เงินอุดหนุนค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน ๕๔,๐๐๐* - ๕๔,๐๐๐*  

  -  โรงเรียนบา้นไสยงมาเรียนรวม  ๑๘ คน (๓,๐๐๐) ๕๔,๐๐๐* - ๕๔,๐๐๐* สพฐ. 

   อื่นๆ  187.82 อื่นๆ  187.82  

   รวมทั้งสิ้น 2,012,263 940,184 * 1,721,486.9 573,700* 
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การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖3 

โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต ๓ 

แผนงาน  :  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 

 

ที ่ โครงการ 
เงิน

งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑ พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน     

๑ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 190,000 - 190,000 บว. 

๒ โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 3๐,๐๐๐ - 3๐,๐๐๐ บว. 

๓ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 2๐,๐๐๐  20,๐๐๐ บท. 

๔ โครงการเด็กและเยาวชนสุขภาพดี 30,000  30,000 บท. 

5 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 10,000 - 10,000 บท. 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการบริการจัดการแบบมีส่วนร่วม      

6 โครงการบริหารสถานศึกษาโดยใช้แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือ 32,๐๐๐ - 32,๐๐๐ บท. 

7 โครงการโรงเรียนสวยด้วยมือเรา 12,74๐  12,740 บท. 

8 โครงการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 10,0๐๐  10,000 บท. 

9 โครงการสนับสนุนงานบริหาร งานนโยบาย และค่าสาธารณูปโภค 101,950 - 101,950 บง. 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริม  สนับสนุนให้ครู  บุคลากรจัดกระบวนการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้มีคุณภาพ     

10 โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ 97,529 - 97,529 บค. 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มี 
                            ประสิทธิผล     
๑1 โครงการจัดท า/ใช้แผนพัฒนาการศึกษา  20,๐๐๐ - 20,๐๐๐ บง. 

๑2 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 5,๐๐๐ - 5,๐๐๐ บง. 

๑3 โครงการนิเทศแผนงาน/โครงการ ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ บง. 

๑4 โครงการประกันคุณภาพภายใน 9,480 - 9,480 บว. 

 รวม ๕73,7๐๐  573,7๐๐  
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โครงการ/กิจกรรม  ๔ กลุ่มงาน 
โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

 

โครงการ    โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
แผนงาน    จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
ผลผลิตที่    ๒ 
สนองมาตรฐาน   ๑  
ประเด็นยุทธศาสตร์  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม  ๒๕๖3 – มีนาคม ๒๕๖4 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา   ลงวันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙  ลงนามโดย พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙(๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการประชุม ครั้งที่ ๗/ ๒๕๕๙เมื่อ
วันที่  ๒๖  สิงหาคม ๒๕๕๙ ในสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด  

ประกอบกับการรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๔-
๒๕๕๙)  ของโรงเรียนบ้านเขาปูน  ที่ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้ประเมิน
โรงเรียน เมื่อวันที่ ๔-๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๔  สรุปผลการประเมิน ปรากฏว่า มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและ
มัธยมศึกษา กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน ตัวบ่งชี้ที่ ๕   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  ไม่ได้มาตรฐาน  และได้วิเคราะห์สถานศึกษา
จากการประเมิน ด้านปัจจัยภายในสถานศึกษา จุดที่ควรพัฒนา คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์    และภาษาต่างประเทศ  ซึ่งมีผลการทดสอบพ้ืนฐานระดับชาติ และน าผลการทดสอบท่ีได้ระดับดี
เท่านั้น  มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินแล้ว อยู่ระดับพอใช้  

 อนึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป โรงเรียนบ้านเขาปูนเป็นโรงเรียนดีศรีต าบลซึ่งต้องบริหารจัดการโดยยึดเอา
เป้าประสงค์มาปฏิบัติเพื่อสนองตอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงาน เขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต ๓ 

โรงเรียนตระหนักถึงเหตุผลข้างต้น จึงได้ประชุมระดมความคิดจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน ให้มีคุณภาพสูงสุด และเป็นที่พึงพอใจของชุมชน 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุก กลุ่มสาระ มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากค่าเป้าหมายที่วางไว้ 
๒.๒  ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET, NT ในชั้น ป.๓ , ป.๖ และ ม. ๓ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับระดับประเทศ 
๒.๓  นักเรียนชั้น ป.๑- ป.๓ อ่านคล่อง ชั้น ป.๔-ป.๖  เขียนคล่อง  ชั้น ม.๑-ม.๓ อ่านรู้เรื่อง         
๒.๔  นักเรียนสามารถใช้ภาษาที่ ๒ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวันอย่างง่ายๆ 

๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑. เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑ นักเรียนทุกชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ สูงกว่าเป้าหมายท่ีวางไว้  
 ๓.๑.๒  นักเรียนชั้น ป.๓ , ป.๖ และ ม. ๓ มีผลการทดสอบระดับชาติ O-NET, NT  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ

ระดับประเทศ 
 ๓.๑.๓  นักเรียนชั้น ป.๑- ป.๓ อ่านคล่อง ชั้น ป.๔-ป.๖  เขียนคล่อง และ ชั้น ม.๑-ม.๓ อ่านรู้เรื่อง  เฉลี่ยร้อย

ละ ๖๖      
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 ๓.๑.๔  นักเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๑  สามารถใช้ภาษาที่ ๒ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวันอย่างง่ายๆ 
๓.๒ เชิงคุณภาพ  
 ๓.๒.๑ นักเรียนชั้น ป.๖ และ ม.๓ มีผลการทดสอบระดับชาติผ่านเกณฑ์ขีดจ ากัดล่างที่ก าหนด 
 ๓.๒.๒ นักเรียนทุกชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระอยู่ในระดับดีขึ้นไป  

 
๔.  กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
๑.๑. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  วิเคราะห์ผู้เรียนและ
ปรับพื้นฐาน 
๑.๒. กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การคิดเลข และ
การคิดวิเคราะห์  ( ๘ กลุ่มสาระ) 
๑.๓. กิจกรรมมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
๑.๔. กิจกรรมพัฒนานักเรียนพิเศษเรียนร่วม  
๑.๕. กิจกรรมจัดการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๑.๖ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชุมนุม 
๑.๗ กิจกรรมค่ายวิชาการ ๕ กลุ่มสาระหลัก 
 
๑.๘ กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ 
๑.๙ กิจกรรมพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ 
๑.๑๐ กิจกรรมการวัดและประเมินผล 
 
๑.๑๑ กิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่อง 
 
๑.๑๒ กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ และการสื่อสาร 
๑.๑๓ กิจกรรมห้องเรียนมาตรฐาน 
 
๑.๑๔ กิจกรรมเรียนรู้จากห้องสมุด  
 
๑.๑๕ กิจกรรมเรียนรู้จากห้องปฏิบัติการ 
1.16 กิจกรรมซ่อมเสริม 
1.17 กิจกรรมประชุมวิชาการ 
1.18 กิจกรรมน าผลสัมฤทธิ์มาปรับปรุงพัฒนา 
1.19 กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียน
การสอนในช่วงสถานการณ์ COVID 19 
1.20 กิจกรรมจัดการเรียนรู้ตาม COVID 19 

 
1.ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการวิเคราะห์และปรับ
พื้นฐาน 
2.ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่าน
เกณฑ์ระดับดีขึ้นไป    
3.ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วม
แข่งขันทางวิชาการ 
4. ร้อยละของนักเรียนพิเศษเรียนร่วมที่ได้รับการ
พัฒนาและส่งต่อ 
5.ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินชุมนุม 
7.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายวิชาการ ในระดับดีขึ้นไป 
8.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม เตรียมความ
พร้อมในการศึกษาต่อ 
9.ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินการคิดด้าน
ต่างๆ ในระดับดีขึ้นไป 
10.ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ขีดจ ากัดล่างในการ
ประเมินระดับชาติ    
๑๑.ร้อยละของผู้เรียน ที่มีความสามารถในการอ่าน
การเขียนภาษาไทยระดับดีขึ้นไป 
 1๒.ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารระดับดีขึ้นไป 
1๓.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียน ต่อห้องเรียนใน
ระดับดี 
1๔.ร้อยละของนักเรียนที่ได้ศึกษาเรียนรู้จากห้องสมุด 
1๕.ร้อยละของนักเรียนที่ได้ศึกษาเรียนรู้จาก
ห้องปฏิบัติการ 

 
ร้อยละ93 
 
ร้อยละ ๘3 
 
ร้อยละ87 
 
ร้อยละ100 
 
ร้อยละ93 
 
ร้อยละ91 
ร้อยละ83 
 
ร้อยละ83 
 
ร้อยละ79 
 
ร้อยละ73 
 
ร้อยละ83 
 
ร้อยละ 83 
 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 83 
ร้อยละ 83 
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๕. กิจกรรม / เป้าหมายตัวชี้วัด / ระยะเวลา 

กิจกรรม 
ปีการศึกษา ๒๕๖3 

๐๕ ๐๖ ๐๗ ๐๘ ๐๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๐๑ ๐๒ ๐๓ ๐๔ 
๑.๑. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  วิเคราะห์ผู้เรียนและ
ปรับพื้นฐาน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

๑.๒. กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การคิด
เลข และการคิดวิเคราะห์( ๘ กลุ่มสาระ) 

            
 

๑.๓. กิจกรรมมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ             
๑.๔. กิจกรรมพัฒนานักเรียนพิเศษเรียนรวม             
๑.๕. กิจกรรมจัดการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

            

๑.๖ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม)             
๑.๗ กิจกรรมค่ายวิชาการ ๕   กลุ่มสาระหลัก             
๑.๘ กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ             
๑.๙ กิจกรรมพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ             
๑.๑๐ กิจกรรมการวัดและประเมินผล             
๑.๑๑ กิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่อง             
๑.๑๒ กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ และการสื่อสาร 

            

๑.๑๓ กิจกรรมห้องเรียนมาตรฐาน             
๑.๑๔ กิจกรรมเรียนรู้จากห้องสมุด             
๑.๑๕ กิจกรรมเรียนรู้จากห้องปฏิบัติการ             
1.16 กิจกรรมซ่อมเสริม             
1.17 กิจกรรมประชุมวิชาการ             
1.18 กิจกรรมน าผลสัมฤทธิ์มาปรับปรุงพัฒนา             
1.19 กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียน
การสอนในช่วงสถานการณ์ COVID 19 

            

1.20 กิจกรรมจัดการเรียนรู้ตาม COVID 19             
 
 
 
๖.รายละเอียดกิจกรรมด าเนินการ และงบประมาณที่ใช้ 

๕.๑  เงินงบประมาณ         190,๐๐0       บาท 
๕.๒  เงินนอกงบประมาณ                   -                      บาท 
  รวม         190,0๐๐                          บาท 
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กิจกรรม รายละเอียด 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ นอก
งบ 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสด ุ รวม 

๑.๑. กิจกรรมพัฒนา
หลักสูตร วิเคราะห์ผู้เรียน
และปรับพื้นฐาน 

- วิเคราะห์หลักสูตรบูรณาการท้องถิ่น      
- วิเคราะห์ผู้เรียน จัดกลุ่มผู้เรียน       
- สอนปรับพื้นฐานให้นักเรียน 

- - - 2,๐๐๐ 2,๐๐๐ พชร  เพชรรอด 
ครูผู้เกี่ยวข้อง 
 

๑.๒. กิจกรรมพัฒนา
ทักษะการอ่าน การเขียน 
การคิดเลข และการคิด
วิเคราะห์ ( ๘ กลุ่มสาระ ) 

- ฝึกทักษะ การอ่าน  การเขียน ป.1 - 
ป.๖  
- ป.๔ อ่านออก เขียนได้ 100 % 
- การอ่าน PISA ม.๑ - ๓ 
- การคิดเลข และการคิดโดยวิเคราะห์
ตามลักษณะเฉพาะของวิชา  
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ  

- - - 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ สุภาพร  เผือกเดช 
กมลชนก  สุดใจ 
เรวดี  โส๊ะนุ้ย 
และครูประจ าชั้น 

๑.๓. กิจกรรมมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 

-จัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
- ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 
ระดับ เขตพื้นที่  ระดับ ภาค 
ระดับประเทศ    -นอกสังกัด 

- - - 
๕,๐๐๐ 
6,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 

 
15,๐๐๐ 

- 
- 

 
 ๒0,๐๐๐ 

   6,,๐๐๐  
๔,๐๐๐ 

พชร  เพชรรอด 
ครูทุกกลุ่มสาระ 
 

 

๑.๔. กิจกรรมพัฒนา
นักเรียนพิเศษเรียนรวม 

- คัดกรองนักเรียน 
-ส่งต่อ รับการตรวจ 
-จัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ 

- - 1,๐๐๐ 
 
 

๔,๐๐๐ 5,๐๐๐ กมลชนก  สุดใจ 
ทิพยา  เกิดช่วย 

๑.๕. กิจกรรมจัดการ
เรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-น านักเรียนศึกษาหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับฝึก 

- - - 3,๐๐๐ 3,๐๐๐ ธันชนก บุญสุวรรณ 
นภาพร  บุญมี 

๑.๖ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน (ชุมนุม) 

- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
- ฝึกปฏิบัติจริง 

- - ๒,๐๐๐ 2,๐๐๐ 4,๐๐๐ ทิพยา เกิดช่วย 
กมลชนก  สุดใจ 

๑.๗ กิจกรรมค่ายวิชาการ 
๕ กลุ่มสาระหลัก 

- จัดกิจกรรมค่ายกลุ่มสาระทุกชั้นใน
สถานศึกษา 
- กิจกรรมเสริมทักษะ O-NET ,NT 
และข้อสอบกลาง 
- จัดหาแบบทดสอบ PRE O-NET ,NT 
และข้อสอบกลาง 

 -  
 

๑,๐๐๐ 
 
 

1,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

- 
 
 

- 

3,๐๐๐ พชร  เพชรรอด 
ครู 5 กลุ่มสาระ 
 

๑.๘ กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมในการ ศึกษาต่อ 

- แนะแนวให้กับนักเรียน เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการ ศึกษาต่อ 

- - - 5๐๐ 5๐๐ ทศพร  เกื้อคลัง 
กมลชนก  สุดใจ 

๑.๙ กิจกรรมพัฒนาการ
คิดอย่างเป็นระบบ 

- จัดท าบันทึกการอ่าน จากแหล่ง
เรียนรู้ 
- จัดหาวัสดุ วิธีการฝึกการคิดด้าน
ต่างๆ 

- - - 
 

2,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 
 

4,๐๐๐ สุภาพร เผือกเดช 
กมลชนก  สุดใจ 

๑.๑๐ กิจกรรมการวัดและ
ประเมินผล 

-วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม
ระเบียบการวัดและประเมินผล ทุก
กลุ่มสาระ  

- - - 
 
 

๒,๐๐๐ 
 
 

9,๐๐๐ พชร  เพชรรอด 
สุภาพร  เผือกเดช 
ครูทุกกลุ่มสาระ 
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- จัดหาแบบบันทึก ปพ. ต่าง ๆ                            
- วัดและประเมินผล O-NET , NT ชั้น 
ป.๓ ป.๖ ม.๓ และข้อสอบกลาง ป.๒, 
ป.๔, ป.๕, ม.๑, ม.๒ 

 
 
 

๒,๐๐๐ 

 
4,๐๐๐ 
 
๑,๐๐๐ 

 

๑.๑๑ กิจกรรมอ่านคล่อง
เขียนคล่อง 

- จัดหาวัสดุฝึกการอ่านการเขียน  
- ท าแบบทดสอบประเมิน      อ่าน
คล่อง ป.๑ - ๓ เขียนคล่อง   ป.๔-๖
อ่านจับใจความ PISAม.๑-๓ 

- - - 
3,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 
- 

4,๐๐๐ สุภาพร  เผือกเดช 
ทิพยา เกิดช่วย 
กมลชนก  สุดใจ 

๑.๑๒ กิจกรรมพัฒนา
ทักษะการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ และการ
สื่อสาร 

- จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ฝึกทักษะการใช้
เทคโนโลยี  
- การสื่อสารภาษาไทย,การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

- - -- 
 

๒,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 
 
- 

๔,๐๐๐ ทศพร เกื้อคลัง 
เบ็ญจณีย์  ด้วงกูล 
สุลีพร  ลัภหาย 

๑.๑๓ กิจกรรมห้องเรียน
มาตรฐาน 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้ตรงตาม
มาตรฐานห้องเรียน 
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

- - - ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ไพรัตน์  ทองถึง 
พชร  เพชรรอด 
ครูประจ าชั้น 

๑.๑๔ กิจกรรมเรียนรู้จาก
ห้องสมดุ 

จัดหาหนังสือ/วัสดุอุปกรณ์สนับสนุน
การศึกษาค้นคว้า 

- - - 4,๐๐๐ 4,๐๐๐ กมลชนก  สุดใจ 
ดวงใจ  เพชรชู 

๑.๑๕ กิจกรรมเรียนรู้จาก
ห้องปฏิบัติการ 

จัดหาสื่อ/วัสดุอุปกรณ์สนับสนุน
การศึกษาค้นคว้า 

- - - 4,๐๐๐ 4,๐๐๐ ทศพร เกื้อคลัง 
นภาพร  บุญมี 
พชร  เพชรรอด 
เบ็ญจณีย์  ด้วงกูล 

๑.๑๖ กิจกรรมซ่อมเสริม จัดบุคลากร รับผิดชอบสอนซ่อมเสริม 
อ่าน เขียน และคิดเลข 

- - -   ผอ.พิชัย อารีการ 
ครูผู้สอนทุกคน    

๑.๑๗ กิจกรรมประชุม
วิชาการ 

ประชุมทางวิชาการ ภาคเรียนละ  ๒ 
ครั้ง 

     พชร  เพชรรอด 
ทิพยา  เกิดช่วย 

๑.๑๘ กิจกรรมน าผล 
สัมฤทธิ์มาปรับปรุงพัฒนา  

น าผลสัมฤทธิ์มาพัฒนา การจัดการ
เรียนการสอน 

     พชร  เพชรรอด 
ทศพร  เกื้อคลัง 

1.19 กิจกรรมเตรียม
ความพร้อมในการจัดการ
เรียนการสอนในช่วง
สถานการณ์ COVID 19 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อความพร้อมใน
การจัดการเรียนการสอนในช่วง
สถานการณ์ COVID 19  

     พชร  เพชรรอด 
ครูทุกกลุ่มสาระ 
 

1.20 กิจกรรมจัดการ
เรียนรู้ตาม COVID 19 

จัดการเรียนรู้ตาม COVID 19      พชร  เพชรรอด 
ครูทุกกลุ่มสาระ 
 

รวม 
 
- 

 
- 

 
29,๐๐๐ 

 
70,5๐๐ 

 
99,5๐๐ 

กลุ่มบริหาร 
งานวิชาการ 
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๗. วิธีการประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1.ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการวิเคราะห์และปรับพื้นฐาน - นิเทศติดตาม - แบบบันทึกการนิเทศ 
 

2.ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ 
ระดับดีขึ้นไป    

- ทดสอบ 
- ตรวจผลงาน 
- เก็บรวบรวมข้อมูล,
วิเคราะห์ข้อมูล,รายงาน 

- แบบบันทึก 
- ผลงาน 
 
 

3.ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ - บันทึกข้อมูล ,รายงาน 
 

- แบบบันทึก,ผลงาน 
 

4. ร้อยละของนักเรียนพิเศษเรียนร่วมที่ได้รับการพัฒนาและส่งต่อ - เก็บรวบรวมข้อมูล 
- รายงานผล 

- แบบบันทึก 
- แบบรายงาน 

5.ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

- บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม -แบบบันทึก 

6. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินชุมนุม - บันทึกการเข้าเรียน -แบบบันทึก 
7.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ ใน
ระดับดีขึ้นไป 

- ส ารวจความพึงพอใจ 
- รายงานผล 

- แบบส ารวจความพึงพอใจ 
- แบบรายงานผล 

8.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม เตรียมความพร้อมในการศึกษา
ต่อ 

- เก็บรวบรวมข้อมูล - แบบบันทึก 

9.ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินการคิดด้านต่างๆ ในระดับดีขึ้นไป -ทดสอบ 
-ตรวจผลงาน 

-แบบทดสอบ 
-แบบประเมินผลงาน 

10.ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ขีดจ ากัดล่างในการประเมินระดับชาติ    -เก็บข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล แบบบันทึก 
๑๑.ร้อยละของผู้เรียน ที่มีความสามารถในการอ่านการเขียนภาษาไทย
ระดับดีขึ้นไป 

- ทดสอบ -แบบทดสอบ 

 1๒.ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อสารระดับดีขึ้นไป 

- ทดสอบ 
- สังเกต 

-แบบทดสอบ 
-แบบบันทึก 

1๓.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียน ต่อห้องเรียนในระดับดี - ส ารวจความพึงพอใจ - แบบส ารวจความพึงพอใจ 
- แบบรายงานผล 

1๔.ร้อยละของนักเรียนที่ได้ศึกษาเรียนรู้จากห้องสมุด - เก็บรวบรวมข้อมูล - แบบบันทึก 
1๕.ร้อยละของนักเรียนที่ได้ศึกษาเรียนรู้จากห้องปฏิบัติการ - เก็บรวบรวมข้อมูล - แบบบันทึก 
๑๖. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการสอนซ่อมเสริม - ทดสอบ 

- สังเกต 
-แบบทดสอบ 
-แบบบันทึก 

๑๗. ร้อยละความพึงพอใจของครูที่เข้าร่วมประชุม - เก็บรวบรวมข้อมูล -แบบบันทึก 
๑๘. ร้อยละของครูน าผลสัมฤทธิ์มาพัฒนา การจัดการเรียนการสอน - เก็บรวบรวมข้อมูล -แบบประเมิน 
 
๘. ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ 

๗.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุกกลุ่มสาระ มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจากค่าเป้าหมายที่วางไว้ 
๗.๒  ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ชั้น ป.๖ และ ม. ๓ , NT ในชั้น ป.๓ และข้อสอบกลาง ชั้น ป.๒, ป.๔, ป.๕, ม.๑,    
       ม.๒ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับระดับประเทศ 
๗.๓  นักเรียนชั้น ป.๑- ป.๓ อ่านคล่อง ชั้น ป.๔-ป.๖  เขียนคล่อง  ชั้น ม.๑-ม.๓ อ่านรู้เรื่อง         
๗.๔  นักเรียนสามารถใช้ภาษาที่ ๒ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวันอย่างง่ายๆ 

   ๗.๕  ครูได้รับความพึงพอใจ 
 ๗.๖  ร้อยละของครูน าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนมาพัฒนา 
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๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๘.๑  นางสาวพชร  เพชรรอด    หัวหน้า 
 ๘.๒  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้                ผู้ช่วย 
 
 

 
                             (ลงชื่อ)                                               ผู้เสนอโครงการ 

                                                                (นางสาวพชร  เพชรรอด) 
                                                             ครูผู้ช่วย  โรงเรียนบ้านเขาปูน 

 
         (ลงชื่อ)                                                ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                    (นายพิชัย  อารีการ) 

                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน 
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ชื่อโครงการ   โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
แผนงาน    จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
ผลผลิตที่    ๒ 
สนองมาตรฐาน   ๑ 
ประเด็นยุทธศาสตร์   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม  ๒๕๖3 – มีนาคม  ๒๕๖4 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรา ๕ มาตรา ๙(๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  

โรงเรียนบ้านเขาปูนได้ด าเนินกิจกรรมตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ออกไปศึกษาหาความรู้ หาประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ ที่อยู่ภายนอกสถานศึกษา  นอกเหนือจากเนื้อหาที่มีอยู่ในหนังสือเรียน ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จริ ง เป็นการส่งเสริม
ความรู้ให้กับนักเรียน  
๒. วัตถุประสงค์   

๒.๑ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
๒.๒ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
๒.๓ เพื่อให้นักเรียนรู้จักการน าความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

๓.  เป้าหมาย 
๓.๑  เชิงปริมาณ 

นักเรียนทุกคนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
๓.๒  เชิงคุณภาพ 

นักเรียนน าความรู้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
 

๔. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
๑. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับประถมศึกษา 
๒. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา 

๑๓.ร้อยละของนักเรียนที่ได้ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที ่

๘3 
 

 
๕. กิจกรรม / ระยะเวลา 

กิจกรรม 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

0๕ 06 0๗ 0๘ 0๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 0๑ 02 03 0๔ 
๑. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับประถมศึกษา             
๒. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา             
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๖. รายละเอียดกิจกรรมด าเนินการ  และงบประมาณที่ใช้  
๕.๑   เงินงบประมาณ  3๐,๐๐๐.-   บาท 
๕.๒   เงินนอกงบประมาณ        -         บาท 
 รวม             3๐,๐๐๐.-   บาท 

กิจกรรม รายละเอียด 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ นอก
งบ 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑. กิจกรรมศึกษา
แหล่งเรียนรู้ระดับ
ประถมศึกษา 

- ประชุมชี้แจงเตรียมความ
พร้อม 
- น านักเรียนระดับ
ประถมศึกษาไปศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานศึกษา 

- - - 1๕,๐๐๐ 1๕,๐๐๐ -น.ส.พชร  เพชรรอด 
-น.ส.ทิพยา เกิดช่วย 
-นางสุภาพร  เผือกเดช 
-นางสุลีพร ลัภหาย       
-บุคลากรทุกคน 

๒. กิจกรรมศึกษา
แหล่งเรียนรู้ระดับ
มัธยมศึกษา  

- ประชุมชี้แจงเตรียมความ
พร้อม 
- น านักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาไปศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานศึกษา 

- - - 1๕,๐๐๐ 1๕,๐๐๐ -ธัญชนก  บุญสุวรรณ์ 
-นางสาวนภาพร บุญมี 
-นายทศพร เกื้อคลัง 
-นางเบ็ญจณีย์  ด้วงกูล 
-บุคลากรทุกคน 

 รวม - - - 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
๗. วิธีการประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1๕.ร้อยละของนักเรียนที่ได้ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
นอกสถานที ่

-   บันทึกข้อมูล 
-   สังเกต  

- แบบบันทึก 
- แบบส ารวจความพึงพอใจ 

 
๘. ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ 

  นักเรียนน าความรู้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 9.๑   นางธัญชนก  บุญสุวรรณ์   หัวหน้า 
            9.๒ นางสาวทิพยา เกิดช่วย                                ผู้ช่วย 
 9.3       นางสุลีพร ลัภหาย    ผู้ช่วย                                         
            9.4       นางสาวนภาพร บุญมี              ผู้ช่วย 
            9.5 นายทศพร เกื้อคลัง    ผู้ช่วย 

9.6 นางเบ็ญจณีย ์ ด้วงกูล   ผู้ช่วย 
  

(ลงชื่อ)                                   ผู้เสนอโครงการ 
                                                        (นางธัญชนก  บุญสุวรรณ์) 
                                                      ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านเขาปูน 
 

           (ลงชื่อ)                                    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                    
                                                           (นายพิชัย  อารีการ ) 

                                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน 
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                                                                โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

ชื่อโครงการ   โครงการประกันคุณภาพภายใน 
แผนงาน    จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
ผลผลิตที่    ๒ 
สนองมาตรฐาน   2 
ประเด็นยุทธศาสตร์ /เป้าประสงค์ที่ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม  ๒๕๖3– มีนาคม ๒๕๖4 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา   ลงวันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙  ลงนามโดย พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙(๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการประชุม ครั้งที่ ๗/ ๒๕๕๙เมื่อ
วันที่  ๒๖  สิงหาคม ๒๕๕๙ ในสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด  

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ดังกล่าวทางสถานศึกษาจึงจัดให้มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้
ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้เรียน 
ผู้ปกครอง และผู้รับบริการทางอ้อม เช่น สถานประกอบการ สังคม ประชาชน นอกจากนี้การประกันคุณภาพการศึกษาท าให้
ผู้เรียนมีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด โดยการประกันคุณภาพมีแนวคิดอยู่บนหลักที่ว่า 
“ป้องกัน” เพื่อการท างานที่มีประสิทธิภาพและผลผลิตที่มีคุณภาพ 

 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ 
๒.๒ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการให้บริการแก่ชุมชนและโรงเรียนอื่นๆ 
๒.๓ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการด าเนินงานในการประเมินคุณภาพของการจัดการศึกษาทั้ง ๓ ระดับ 

๓.  เป้าหมาย 
๓.๑  เชิงปริมาณ 

  ๓.๑.๑  โรงเรียนให้บริการชุมชนและโรงเรียนอื่น  ภาคเรียนละไม่น้อยกว่า ๒  ครั้ง 
  ๓.๑.๒  พัฒนาและส่งเสริมการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาทั้ง  ๓  ระบบ 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑  โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป  ร้อยละ  ๘๐ 
  ๓.๒.๒  ผู้เกีย่วข้องมีความพึงพอใจ  ร้อยละ  ๙๒ 

 
๔. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

โครงการประกันคุณภาพภายใน 
1.  กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
2.  กิจกรรมจัดท ารายงาน SAR 
 

 
- ระดับคุณภาพของสถานศึกษาที่น าผลการติดตามมาใช้วางแผน
พัฒนา 
- ระดับคุณภาพของรายงานประจ าปี 
 

 
๕ 
๕ 
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๕. กิจกรรม / ระยะเวลา 
 

กิจกรรม 
ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

๐๔ ๐๕ ๐๖ ๐๗ ๐๘ ๐๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๐๑ ๐๒ ๐๓ 
๑.  กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอน             
๒.  กิจกรรมจัดท ารายงาน SAR             
 
๖. รายละเอียดกิจกรรมด าเนินการ  และงบประมาณที่ใช้  

๕.๑  เงินงบประมาณ  9,48๐.-   บาท 
๕.๒  เงินนอกงบประมาณ        -       บาท 
 รวม   9,48๐.-   บาท 
 

กิจกรรม รายละเอียด 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ นอก
งบ 

ค่าตอ
บแทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑.  กิจกรรมนิเทศ
การจัดการเรียน 
การสอน 

-ประชุมชี้แจง 
-จัดหาวัสดุ 
-นิเทศ 
-ติดตาม 
-รายงานผลเพื่อน าไป
ปรับปรุงพัฒนา 

- - ๑,๐๐๐ 4,48๐ 5,48๐ -นายพิชัย  อารีการ 
-น.ส.พชร  เพชรรอด 
-นางสุลีพร  ลัภหาย 
-นางสุมาลี  ศรีนวล 

๒.กิจกรรมจัดท า
รายงาน SAR 

-เก็บรวบรวมข้อมูลจาก ๔
ฝ่ายงาน 
-จัดท ารายงานประจ าปี
(SAR) 
-ส่งรายงาน SAR ต้นสังกัด 

- 
 
 
 

- 
 

 
 

1,๐๐๐ 
 

 
 

๓,๐๐๐ 
 

 
 

4,000 
 
 
 

-น.ส.พชร  เพชรรอด 
-นางสุลีพร  ลัภหาย 
-นายไพรัตน์  ทองถึง 
-นางเบ็ญจณีย์ ด้วงกูล 
-นางสุมาลี  ศรีนวล 

  
 รวม 

 
- 

 
- 

 
2,00๐ 

 
7,48๐ 

 
9,48๐ 

 
กลุ่มบริหาร 
งานวิชาการ 

 
๗. วิธีการประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
6.ระดับคุณภาพของรายงานประจ าปี 
 

- ประเมินผลงาน 
 

- เกณฑ์การประเมิน 

5.ระดับคุณภาพของสถานศึกษาที่น าผลการติดตามมาใช้วางแผน
พัฒนา 

- ประเมินผลงาน 
 

- เกณฑ์การประเมิน 

 
๘. ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ 

8.๑  โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  ในการให้บริการแก่ชุมชนและโรงเรียนอื่นๆ 
8.๒  โรงเรียนด าเนินการประกันคุณภาพในสถานศึกษาอย่างมีระบบ มีการประเมินผล นิเทศ ติดตามผล          

ปรับปรุงผลงาน และรายงานผลการด าเนินการใช้วงจร PDCA 
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๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 9.๑  นายพิชัย  อารีการ   หัวหน้า 

9.๒  นางสาวพชร  เพชรรอด   ผู้ช่วย 
๙.๓  นางสุลีพร  ลัภหาย   ผู้ช่วย 
9.4  นางสุมาล ีศรีนวล   ผู้ช่วย    

 
 
    (ลงชื่อ)                                      ผู้เสนอโครงการ 

                      (นางสาวพชร  เพชรรอด) 
           ครูผู้ชว่ย  โรงเรียนบ้านเขาปูน 

 
   (ลงชื่อ)                                   ผู้อนุมัติโครงการ 

                              (นายพิชัย  อารีการ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน 



 แผนปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  ปีการศึกษา ๒๕๖3     ๒๔                                                         

                                                      โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มงานบรหิารงานบุคคล 
 
โครงการ    โครงการพัฒนาครูและบุคลากรสู่มืออาชีพ 
แผนงาน    จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
ผลผลิตที ่   ๒ 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ที่     2, ๓    
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   งานบริหารบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุลีพร   ลัภหาย 
ลักษณะโครงการ            โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม  ๒๕๖3 -  มีนาคม  ๒๕๖4 
 
๑. หลักการและเหตุผล    

ปัจจัยที่ส ำคัญที่สุดในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ให้ได้มำตรฐำนกำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ ขั้นพื้นฐำน เพื่อกำร 
ประกันคุณภำพ พ.ศ. ๒๕๕๓  ทั้ง ๔ มำตรฐำน  ล้วนมีควำมส ำคัญ เท่ำเทียมกัน แต่มำตรฐำนที่ ๓ คือ มำตรฐำนด้ำนกำรจัด
กระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ   อันหมำยควำมว่ำ ตัวครูต้องมีคุณภำพ  มีควำมสำมำรถด้ำนกระวนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น  ตำมควำมสนใจ ควำมต้องกำร และควำมถนัด
ของผู้เรียน โดยใช้วิธีกำรที่หลำกหลำย เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้เค็มตำมศักยภำพของผู้เรียนแต่ละบุคคล สร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนทุกคนมี
ส่วนร่วม มีกำรตรวจสอบและประเมินผลควำมรู้ ควำมเข้ำใจของผู้เรียน อย่ำงเป็นระบบ และมีประสิทธิภำพ 

 ดังนั้น  กำรจัดโครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรสู่มืออำชีพเป็นโครงกำรที่สนองกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมหลักกำรและ
เหตุผลข้ำงต้น  และที่ส ำคัญเพื่อขับเคลื่อนคุณภำพผู้เรียนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของ
โรงเรียนบ้ำนเขำปูน   พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ส่งเสริมให้ครูมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยคุณภำพผู้เรียนทั้งด้ำนควำมรู้ 
ทักษะกระบวนกำรสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครูมีกำรวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล และใช้ข้อมูลในวำงแผนแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำศักยภำพของผู้เรียนครูมีกำรออกแบบและกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลและ
พัฒนำกำรทำงสติปัญญำครูสำมำรถใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมผนวกกับกำรน ำบริบทและภูมิปัญญำของท้องถิ่นมำบูรณำกำรใน
กำรจัดกำรเรียนรู้ครูมีกำรวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน ด้ วยวิธีกำรที่หลำกหลำยครูสำมำรถ ให้
ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ และแก้ไขปัญหำให้แก่ผู้เรียนทั้งด้ำนกำรเรียนและคุณภำพชีวิตด้วยควำมเสมอภำคครูมีกำรศึกษำ วิจัยและ
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ในวิชำที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในกำรปรับกำรสอนครูมีควำมประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี และเป็น
สมำชิกที่ดีของสถำนศึกษำ  และครูมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมวิชำที่ได้รับมอบหมำยเต็มเวลำเต็มควำมสำมำรถ 

ฉะนั้นโรงเรียนจึงได้ด ำเนินกำรจัดให้มีโครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรสู่มืออำชีพขึ้น  เพื่อพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำต่อไป 
๒.  วัตถุประสงค ์
 ๒.๑  เพื่อพัฒนำครูให้มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยคุณภำพผู้เรียนทั้งด้ำนควำมรู้ ทักษะกระบวนกำรสมรรถนะและคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 
 ๒.๒  เพื่อส่งเสริมให้ครูมีกำรวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล และใช้ข้อมูลในวำงแผนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำ
ศักยภำพของผู้เรียน 
 ๒.๓  เพื่อส่งเสริมให้ครูมีกำรออกแบบและกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลและพัฒนำกำรทำง
สติปัญญำ 

๒.๔  เพื่อส่งเสริมให้ครูมีกำรศึกษำ วิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ในวิชำที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในกำรปรับกำรสอน 
 ๒.๕  เพื่อส่งเสริมให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมผนวกกับกำรน ำบริบทและภูมิปัญญำของท้องถิ่นมำบูรณำกำรใน
กำรจัดกำรเรียนรู ้
 ๒.๖  เพื่อส่งเสริมให้ครูมีกำรวัดและประเมินผลอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ 
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                                                      โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

 ๒.๗ เพื่อส่งเสริมให้ครูมีกำรวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย 
 ๒.๘ ส่งเสริมให้ครูท ำแผนกำรพัฒนำตนเอง และด ำเนินกำรพัฒนำตนเองตำมแผน 
 ๒.๙ เพื่อส่งเสริมให้ครูได้รับกำรพัฒนำ ตำมนโยบำยส่งเสริมจำกหน่วยงำนต้นสังกัด 
 ๒.๑๐ ส่งเสริมให้ครูได้รับกำรพัฒนำตนเอง ด้วยกำรศึกษำ ดูงำน แหล่งเรียนรู้และโรงเรียนที่มีกำรจัดกำรศึกษำ ต้นแบบ 
ดีเด่น 
 ๒.๑๑  เพื่อส่งเสริมให้ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี และเป็นสมำชิกที่ดีของสถำนศึกษำ 
 ๒.๑๒  เพื่อส่งเสริมให้ครูมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมวิชำที่ได้รับมอบหมำยเต็มเวลำ เต็มควำมสำมำรถ 

๒.๑๓ เพื่อส่งเสริมให้ครูให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ และแก้ไขปัญหำให้แก่ผู้เรียนทั้งด้ำนกำรเรียนและคุณภำพชีวิตด้วยควำม
เสมอภำค 
 ๒.๑๔)  เพื่อส ำรวจควำมพึงพอใจต่อโครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรสู่มืออำชีพ 
๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
  ๑) ครูร้อยละ  ๑๐๐  มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยคุณภำพผู้เรียนทั้งด้ำนควำมรู้ ทักษะกระบวนกำรสมรรถนะและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ๒) ครูร้อยละ  ๑๐๐  มีกำรวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล และใช้ข้อมูลในวำงแผนแผนกำรจัด 
กำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำศักยภำพของผู้เรียน 
  ๓) ครูร้อยละ  ๑๐๐  มีกำรออกแบบและกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลและ
พัฒนำกำรทำงสติปัญญำ 

๔) ครูร้อยละ  ๑๐๐  มีกำรศึกษำ วิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ในวิชำที่ตนรับผิดชอบ  
และใช้ผลในกำรปรับกำรสอน 
  ๕) ครูร้อยละ  ๑๐๐  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมผนวกกับกำรน ำบริบทและภูมิปัญญำของท้องถิ่นมำบูรณำ
กำรในกำรจัดกำรเรียนรู้ 

๖) ครูร้อยละ  ๑๐๐  มีกำรวัดและประเมินผลอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ 
๗) ครูร้อยละ  ๑๐๐  มีกำรวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย 

วิธีกำรที่หลำกหลำย    
  ๘) ครูร้อยละ  93   ท ำแผนกำรพัฒนำตนเอง และด ำเนินกำรพัฒนำตนเองตำมแผน 

๙) ครูร้อยละ  ๑๐๐  ได้รับกำรพัฒนำ ตำมนโยบำยส่งเสริมจำกหน่วยงำนต้นสังกัด 
๑๐) ร้อยละ  83  ได้รับกำรพัฒนำตนเอง ด้วยกำรศึกษำ ดูงำน แหล่งเรียนรู้และโรงเรียนที่มี 

กำรจัดกำรศึกษำ ต้นแบบ ดีเด่น 
๑๑) ครูร้อยละ  ๑๐๐  ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี และเป็นสมำชิกที่ดีของสถำนศึกษำ 

  ๑๒) ครูร้อยละ  83  มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมวิชำที่ได้รับมอบหมำยเต็มเวลำ เต็มควำมสำมำรถ 
๑๓) ครูร้อยละ  ๑๐๐  ให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ และแก้ไขปัญหำให้แก่ผู้เรียนทั้งด้ำนกำรเรียน 

และคุณภำพชีวิตด้วยควำมเสมอภำค 
๑๔) ครูร้อยละ  100 มีควำมพึงพอใจต่อโครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรสู่มืออำชีพ 

  
๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๑)  ครูมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยคุณภำพผู้เรียนทั้งด้ำนควำมรู้ ทักษะกระบวนกำรสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์
  ๒)  ครูมีกำรวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล และใช้ข้อมูลในวำงแผนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำศักยภำพ
ของผู้เรียน 
  ๓)  ครูมีกำรออกแบบและกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลและพัฒนำกำรทำง
สติปัญญำ 

๔ )  ครูมีกำรศึกษำ วิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ในวิชำที่ตนรับผิดชอบ  
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                                                      โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

และใช้ผลในกำรปรับกำรสอน 
  ๕)  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมผนวกกับกำรน ำบริบทและภูมิปัญญำของท้องถิ่นมำบูรณำกำรในกำร
จัดกำรเรียนรู้ 
  ๖)  ครูมีกำรวัดและประเมินผลอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ 

๗)  ครูมีกำรวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย 
๘)  ครู ท ำแผนกำรพัฒนำตนเอง และด ำเนินกำรพัฒนำตนเองตำมแผน 
๙)  ครูได้รับกำรพัฒนำ ตำมนโยบำยส่งเสริมจำกหน่วยงำนต้นสังกัด 
๑๐) ครูได้รับกำรพัฒนำตนเอง ด้วยกำรศึกษำ ดูงำน แหล่งเรียนรู้และโรงเรียนที่มีกำรจัดกำรศึกษำ ต้นแบบ 

 ดีเด่น 
๑๑) ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี และเป็นสมำชิกที่ดีของสถำนศึกษำ 
๑๒) ครูมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมวิชำที่ได้รับมอบหมำยเต็มเวลำ เต็มควำมสำมำรถ 

  ๑๓) ครูให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ และแก้ไขปัญหำให้แก่ผู้เรียนทั้งด้ำนกำรเรียนและคุณภำพ ด้วยควำมเสมอภำค 
  ๑๔)  เพื่อส ำรวจควำมพึงพอใจต่อโครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรสู่มืออำชีพ 
 
๔.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

๑. ส่งเสริมกำรออกแบบกำรเรียน 
รู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 
๒ . ส่ ง เส ริ ม ก ำรพั ฒ น ำผู้ เรี ย น ด้ ว ย
กระบวนกำรวิจัยในชั้นเรียน 
 
๓.ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 
 
๔.ส่งเสริมกำรวัดและประเมินผลผู้เรียน
อย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ 
๕.พัฒนำงำนฝ่ำยงำนบุคคล 
6.พัฒนำตำมแผนพัฒนำตนเอง(ID Plan) 
7.ส่งเสริมกำรพัฒนำตนเองตำมนโยบำย
ต้นสังกัด 
8. ศึกษำดูงำน 
9. กิจกรรมเชิดชูเกียรติ 
 
 

๑. ร้อยละของครูที่มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยคุณภำพผู้เรียนทั้งด้ำน
ควำมรู้ ทักษะกระบวนกำร สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๒. ร้อยละของครูที่มีกำรวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล และใช้ข้อมูล
ในวำงแผนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำศักยภำพของผู้เรียน 
๓. ร้อยละของครูที่มีกำรออกแบบและกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลและพัฒนำกำรทำงสติปัญญำ 
๔. ร้อยละของครูที่มีกำรศึกษำ วิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ใน
วิชำที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในปรับกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
๕. ร้อยละของครูที่ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมผนวกกับกำรน ำ
บริบทและภูมิปัญญำของท้องถิ่นมำบูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
๖. ร้อยละของครูที่มีกำรวัดและประเมินผลอย่ำงเป็นระบบและมี
ประสิทธิภำพ 
๗. ร้อยละของครูที่มีกำรวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำกำร
เรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย 
๘. ร้อยละของครูทีท่ ำแผนกำรพัฒนำตนเอง และด ำเนินกำรพัฒนำ
ตนเองตำมแผน 
๙. ร้อยละของครูได้รับกำรพัฒนำตนเองตำมนโยบำยส่งเสริมจำก
หน่วยงำนต้นสังกัด 
๑๐. ร้อยละครทูี่ได้รับกำรพัฒนำ ด้วยกำรศึกษำดูงำน  
๑๑. ร้อยละของครูที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี และเป็น
สมำชิกที่ดีของสถำนศึกษำ 
๑๒. ร้อยละของครูที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมที่ได้รับมอบหมำย
เต็มเวลำ เต็มควำมสำมำรถ 
๑๓. ร้อยละของครูที่ให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ และแก้ไขปัญหำให้แก่
ผู้เรยีนทั้งด้ำนกำรเรยีนและคุณภำพชีวิต 
๑๔. ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

83 
 

๘3 
 

83 
 

๘3 
 

๙3 
 

๙3 
 

๙3 
 

๙3 
 

๑๐๐ 
 

๘3 
๑๐๐ 

 
๘3 

 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 



 แผนปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  ปีการศึกษา ๒๕๖3     ๒๗                                                         

                                                      โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

๕.  กิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ 

ชื่อกิจกรรม 

ปีการศึกษา ๒๕๖3 
 
05 
 

๐๖ ๐๗ ๐๘ ๐๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๐๑ ๐๒ ๐๓ ๐๔ 

๑. ส่งเสริมกำรออกแบบกำรเรียน 
รู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

           
 

๒. ส่งเสริมกำรพัฒนำผู้เรียน 
ด้วยกระบวนกำรวิจัยในชั้นเรียน 

           
 

๓.ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่น            
 

๔.ส่งเสริมกำรวัดและประเมินผลผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ
และมีประสิทธิภำพ 

           
 

๕. พัฒนำงำนฝ่ำยงำนบุคคล            
 

6. พัฒนำตำมแผนพัฒนำตนเอง(ID Plan)             
7. ส่งเสริมกำรพัฒนำตนเองตำมนโยบำยต้นสังกัด             
8. ศึกษำดูงำน             
9. กิจกรรมเชิดชูเกียรติ             
 
๖.  รายละเอียดกิจกรรมการด าเนนิการและงบประมาณที่ใช้  จ านวน 97,529  บาท 

๕.๑  เงินงบประมำณ    97,529   บำท 
๕.๒  เงินนอกงบประมำณ                             -    บำท 

    รวม   97,529    บาท 
 

ชื่อกิจกรรม/รายละเอียด 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
๑. ส่งเสริมกำรออกแบบกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 ( ค่ำด ำเนินกำรในกำรจัดกิจกรรม) 

-  ๑,๐๐๐ 2,๐๐๐ 3,๐๐๐ นำงสุลีพร ลัภหำย 

๒. ส่งเสริมกำรพัฒนำผู้เรียนด้วยกระบวนกำรวิจัยในชั้น
เรียน (ค่ำด ำเนินกำรในกำรจัดกิจกรรม) 

- - 1,๕๐๐  1,๕๐๐ นำงสุลีพร ลัภหำย 

๓.ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่น - - 2,0๐๐ 2,0๐๐ นำงสุลีพร ลัภหำย 
๔.ส่งเสริมกำรวัดและประเมินผลผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ
และมีประสิทธิภำพ 

- - 5๐๐ 5๐๐ นำงสุลีพร ลัภหำย 

5.พัฒนำงำนฝ่ำยงำนบุคคล - 2,000 28,000 30,000 นำงสุลีพร ลัภหำย 
6.พัฒนำตำมแผนพัฒนำตนเอง(ID Plan) - - 5๐๐ 5๐๐ นำงสุลีพร ลัภหำย 
7.ส่งเสริมกำรพัฒนำตนเองตำมนโยบำยต้นสังกัด - 19,๐29 - 19,๐29 นำงสุลีพร ลัภหำย 
8.ศึกษำดูงำน - 40,๐๐๐ - 40,๐๐๐ นำงสุลีพร ลัภหำย 
9.กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ - - ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ นำงสุลีพร ลัภหำย 

 
รวม 

 
- 

 
62,029 

 
35,๕๐๐  

    
97,529 

 
บริหารงานบุคคล 

 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  ปีการศึกษา ๒๕๖3     ๒๘                                                         

                                                      โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

๗.  วิธีการประเมินผล 

ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้ 
ในการประเมิน 

๑.  ร้อยละของครูที่มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยคุณภำพผู้เรียนทั้งด้ำนควำมรู้ ทักษะกระบวนกำร
สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

กำรบันทึก แบบบันทึก 

๒.  ร้อยละของครูที่มีกำรวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล และใช้ข้อมูลในวำงแผนแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำศักยภำพของผู้เรียน 

กำรบันทึก แบบบันทึก 

๓.  ร้อยละของครูที่มีกำรออกแบบและกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ตอบสนอง 
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลและพัฒนำกำรทำงสติปัญญำ 

กำรบันทึก แบบบันทึก 

๔.  ร้อยละของครูที่มีกำรศึกษำ วิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ในวิชำที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในกำรปรับกิจกรรมกำรสอน 

กำรบันทึก แบบบันทึก 

๕.  ร้อยละของครูที่ใช้สื่อ เทคโนโลย ีและภูมิปัญญำทีช่ัดเจน กำรบันทึก แบบบันทึก 
๖.  ร้อยละของครูที่มีกำรวัดและประเมินผลอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ  กำรบันทึก แบบบันทึก 
๗.  ร้อยละของครูที่มีกำรวัดและประเมินผล ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วย
วิธีกำรที่หลำกหลำย 

กำรบันทึก แบบบันทึก 

๘. ร้อยละของครู ท ำแผนกำรพัฒนำตนเอง และด ำเนินกำรพัฒนำตนเองตำมแผน กำรบันทึก แบบบันทึก 
๙.  ร้อยละของครูได้รับกำรพัฒนำ ตำมนโยบำยส่งเสริมจำกหน่วยงำนต้นสังกัด กำรบันทึก แบบบันทึก 
๑๐ ร้อยละของครูทีไ่ด้รับกำรพัฒนำตนเอง ด้วยกำรศึกษำดูงำน  กำรบันทึก 

กำรส ำรวจ 
แบบบันทึก 
แบบส ำรวจ 

๑๑. ร้อยละของครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี และเป็นสมำชิกที่ดีของสถำนศึกษำ กำรบันทึก แบบบันทึก 
๑๒. ร้อยละของครูมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมวิชำที่ได้รับมอบหมำยเต็มเวลำ เต็ม
ควำมสำมำรถ 

กำรบันทึก แบบบันทึก 

๑๓. ร้อยละของครูที่ให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ และแก้ไขปัญหำให้แก่ผู้เรียน  
ทั้งด้ำนกำรเรียนและคุณภำพชีวิต 

กำรบันทึก แบบบันทึก 

 ๑๔. ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง   กำรส ำรวจ แบบส ำรวจ 
 
๘.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑. ครูและบุคลำกร ได้รับกำรพัฒนำตนเอง 
 ๘.๒. นักเรียนได้เรียนรู้ จำกกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 ๘.๓. นักเรียนมีควำมรู้ ทักษะตำมนโยบำยและจุดเน้น กลยุทธ์ของโรงเรียน 
 ๘.๔. ผู้เกี่ยวข้องมีควำมพึงพอใจ ต่อโครงกำร มีขวัญก ำลังใจ เพื่อกำรพัฒนำกำรศึกษำสูคุณภำพที่สูงขึ้นตำมล ำดับ 
 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๙.๑  นำงสุลีพร  ลัภหำย   หัวหน้ำ 
 ๙.๒  นำงธัญชนก  บุญสุวรรณ์  ผู้ช่วย      

ลงชื่อ  .............................................    ผู้เสนอโครงกำร 
      ( นำงสุลีพร ลัภหำย ) 
           ครูช ำนำญกำร 
 
 

ลงชื่อ  ...........................................    ผู้อนุมัติโครงกำร 
      ( นำยพิชัย  อำรีกำร ) 
                ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
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                                                      โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มงานบรหิารงบประมาณ 
 
ชื่อโครงการ   โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
    ปีการศึกษา  
แผนงาน    จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
ผลผลิตที่    ๒ 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ที่  2/2.1-2.2  
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ที่ 2/๒ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม  ๒๕๖3 – มีนาคม  ๒๕๖4 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 

กระบวนการวางแผนเป็นการก าหนดทิศทางการด าเนินงานในอนาคตขององค์กร เน้นกระบวนการและจุดมุ่งหมายรวม
องค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การบริหารจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูปการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตาม
แผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 เน้นการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาติ  การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  การ
พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทาง
การศึกษา  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัด
การศึกษา จึงได้เน้นให้หน่วยงานภาครัฐมีการใช้แผนกลยุทธ์ของส่วนราชการและการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่ อให้ทุก
หน่วยงานมีแนวทางที่ชัดเจน  สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้  ซึ่งแผนกลยุทธ์สามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง กรม และจังหวัด 

ทั้งนี้ เนื่องจากแผนพัฒนาการศึกษาสิ้นสุดลง  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  ปี  ๒๕๖๐-๒๕๖๓  ขึ้นมาและในแต่ละ
ปีงบประมาณหน่วยงานจะต้องน าแผนกลยุทธ์ที่ทันสมัยมาแปลงไปสู่การปฏิบัติโดยการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาเพื่อ
เป็นการก าหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบัติในการด าเนินงาน รวมทั้งการก าหนดวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไว้
ล่วงหน้า แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้
และน าไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท าโครงการดังกล่าวขึ้นมา 

 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพื่อให้โรงเรียนมีแผนพัฒนาการศึกษา ปี  ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ และมีแผนปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล   
ปีการศึกษา ๒๕๖3 ใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๒  เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา และมีความพึงพอใจ           
๒.๓  เพื่อให้มีการตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผล  และรายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มงาน  ๔  กลุ่มงาน 
 

๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 

3.1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษา  และจัดท าแผนปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล ปีการศึกษา 25๖3  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน  ๒๕ คน เป็นเวลา  2  วัน  

3.1.2 จัดท าเอกสารแผนพัฒนาการศึกษา ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓ และแผนปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล ปีการศึกษา 25๖3  จ านวน ๒๐ เล่ม    
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๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑  โรงเรียนบ้านเขาปูน  มีแผนพัฒนาการศึกษา ปี  ๒๕๖๐-๒๕๖๓  มีแผนปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล ปีการศึกษา 25๖3 เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา ได้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และนโยบาย
ของหน่วยเหนืออย่างมีประสิทธิภาพ  อยู่ในระดับดี 

๔.  กิจกรรมการด าเนินการ 

 

ชื่อกิจกรรม  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

๑. เสนอขออนุมัติด าเนินการ, แต่งตั้งคณะกรรมการและขออนุมัติโครงการ 
๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐาน  ปรับกลยุทธ์
และพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษา ปี  ๒๕๖๐-๒๕๖๓  และจัดท าแผน 
ปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 25๖3  
ของโรงเรียนบ้านเขาปูน 
๓  จัดท าเอกสารแผนพัฒนาการศึกษาปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓  แผนปฏิบัติการ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ปีการศึกษา 25๖3 
๔. ตรวจสอบงบประมาณและแผนพัฒนาการศึกษา  
ปี  ๒๕๖๐-๒๕๖๓  แผนปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  
ปีการศึกษา  25๖3 
๕. สรุป / รายงานผลการด าเนินงาน 

-ระดับคุณภาพมีเป้าหมาย  
วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 
-ระดับคุณภาพการจัดท าและ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษา  
และแผนปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล ปีการศึกษา 25๖3                 
-ระดับคุณภาพของระบบการบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 

5 
 
 

5 
 
 
 

5 
 
 
 

 
๕.  กิจกรรม/ระยะเวลา 

ชื่อกิจกรรม 
ปีการศึกษา ๒๕๖3 

๐๕ ๐๖ ๐๗ ๐๘ ๐๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๐๑ ๐๒ ๐๓ ๐๔ 

1. เสนอขออนุมัติด าเนินการ, แต่งตั้งคณะกรรมการและ
ขออนุมัติโครงการ 

            

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อก าหนดค่าเป้าหมาย
มาตรฐานปรับกลยุทธ์พัฒนาแผนพัฒนาการศึกษา            
ปี  ๒๕๖๐-๒๕๖๓  จัดท าแผนปฏิบัติการโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล ปีการศึกษา 25๖3 ของโรงเรียน
บ้านเขาปูน 

            

3. จัดท าเอกสารแผนพัฒนาการศึกษา ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
แผนปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  
ปีการศึกษา 25๖3 

            

๔. ตรวจสอบงบประมาณและแผนพัฒนาการศึกษา ปี  
๒๕๖๐-๒๕๖๓  แผนปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล ปีการศึกษา 25๖3 

            

๕. ด าเนินงานตามแผนแผนปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล ปีการศึกษา 25๖3 

            

๖. สรุป / รายงานผลการด าเนินงาน             
๖. รายละเอียดกิจกรรมด าเนินการและงบประมาณที่ใช้ 

๕.๑  เงินงบประมาณ    2๐,๐๐๐  บาท 
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๕.๒  เงินนอกงบประมาณ                             -  บาท 
    รวม   2๐,๐๐๐  บาท 

 

ชื่อกิจกรรม รายละเอียด 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
นอกงบ 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสด ุ รวม 

1. เสนอขออนุมัติ
ด าเนินการ, แต่งตั้ง
คณะกรรมการและขอ
อนุมัติโครงการ 
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อปรับกลยุทธ์และจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา ปี 
๒๕๖๐-๒๕๖๓  แผนปฏิบัติ
การโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล ปีการศึกษา 25๖3  
ของโรงเรียนบ้านเขาปูน 
 
3. จัดท าเอกสาร
แผนพัฒนาการศึกษา  
ปี  ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
แผนปฏิบัติการโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล  
ปีการศึกษา 25๖3 
 
 
 
๔. ตรวจสอบงบประมาณ
และแผนพัฒนาการศึกษา ปี  
๒๕๖๐-๒๕๖๓  แผนปฏิบัติ
การโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล ปีการศึกษา 25๖3 
๕. ด าเนินงานตามแผน
แผนปฏิบัติการโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล  
ปีการศึกษา 25๖3 
๖. สรุป/รายงานผลการ
ด าเนินงาน  

การวางแผน 
-เสนอขออนุมัติ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการ 
-ขออนุมัติโครงการ 
การวางแผน/ด าเนินงาน 
-จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ--จัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา 
แผนปฏิบัติการโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล ปี
การศึกษา25๖3   
ด าเนินงาน 
-จัดท าเอกสาร 
แผนพัฒนาการศึกษา  
ปี  ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
จ านวน  ๑๐ เล่ม 
-แผนปฏิบัติการโรงเรียน 
คุณภาพประจ าต าบล  
ปีการศึกษา 25๖3  
จ านวน  ๑๐  เล่ม 
การตรวจสอบ 
-ตรวจสอบงบประมาณ
แผนพัฒนาการศึกษา  
แผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา 25๖3 
 
- พัฒนางานการเงิน   
งานพัสดุ 
การปรับปรุงพัฒนา/
น าไปใช้ 
-สรุป /รายงานผลการ
ด าเนินงาน  

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 

 
 
- 

 
 

 
 
 
 

 
 

- 
 

 
 

 
- 
 

 
 

- 

- 
 
 
 

๕๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

1,๐๐๐ 
 
 
 

๕๐๐ 
 

- 
 
 
 

๕๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

15,๐๐๐ 
 
 
 

๕๐๐ 

- 
 
 
 

1,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๒,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

16,๐๐๐ 
 
 
 

๑,๐๐๐ 
 

-เบ็ญจณีย ์ด้วงกูล 
-สุมาลี  ศรีนวล 
- ผู้เกี่ยวข้อง 
 
 
-เบ็ญจณีย ์ด้วงกูล 
-สุมาลี  ศรีนวล 
- ผู้เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
-เบ็ญจณีย ์ด้วงกูล 
-สุมาลี  ศรีนวล 
-ผู้เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
- เบ็ญจณีย ์ด้วงกูล 
- สุมาลี  ศรีนวล 
- ทิพยา  เกิดช่วย 
- นภาพร  บุญมี 
- เรวดี  โส๊ะนุ้ย 
 
- สุมาลี  ศรีนวล 
- ทิพยา  เกิดช่วย 
- นภาพร  บุญมี 
- เรวดี  โส๊ะนุ้ย 
 
-เบ็ญจณีย ์ด้วงกูล 
- สุมาลี  ศรีนวล 
 

รวม - - 3,0๐๐ 17,0๐๐ 2๐,๐๐๐ 
-กลุ่มงาน
บริหารงบฯ 

 
๖.  การประเมินผล 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๑. ระดับคุณภาพมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

- สัมภาษณ์ 
- ตรวจสอบ 

- แบบสัมภาษณ์  
- แบบประเมิน 

๒. ระดับคุณภาพการจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษา  
และแผนปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ปกีารศึกษา 25๖๒                 

- สัมภาษณ์ 
- ตรวจสอบ 

- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบประเมิน 

๓. ระดับคุณภาพของระบบการบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

- สัมภาษณ์ 
- ตรวจสอบ 

- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบประเมิน 

 
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๗.๑  สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๗.๒  สถานศึกษามีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  มีการก าหนดค่าเป้าหมาย 
ทุกมาตรฐาน 
๗.๓  สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษา ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓ และแผนปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  
ปีการศึกษา 25๖3 
๗.๔  ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ 
 

๘.  ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
 ๘.๑  นางเบ็ญจณีย ์ด้วงกูล   หัวหน้า 

8.2  นางสุมาลี  ศรีนวล   ผู้ช่วย 
 ๘.3  นางสาวนภาพร  บุญมี   ผู้ช่วย 
 ๘.4  นางสาวเรวดี  โส๊ะนุ้ย   ผู้ช่วย 
 ๘.5  นายทศพร  เกื้อคลัง   ผู้ช่วย 
 ๘.6  นางสาวทิพยา  เกิดช่วย   ผู้ช่วย 
 
 
 

ลงชื่อ                                  ผู้เสนอโครงการ 
           (นางเบ็ญจณีย์ ด้วงกูล) 
ครูช านาญการพิเศษ (คศ.๓) โรงเรียนบ้านเขาปูน 
   
ลงชื่อ                                  ผู้อนุมัติโครงการ                                                                                       
           (นายพิชัย  อารีการ) 

                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน 
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ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ 
แผนงาน    จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
ผลผลิตที่    ๒ 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ที่  2 / 2.6 
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ที่ 2  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม  ๒๕๖3 – มีนาคม  ๒๕๖4 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 

โลกยุคปัจจุบันเป็นยุคของการติดต่อสื่อสาร  ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแม่นย า   จึงท าให้การท างานเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  ซึ่ง เรียกว่า  ระบบสารสนเทศ  เป็นกลุ่มขององค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันซึ่งท าการรวบรวมประมวลผล  
เก็บรักษา  และกระจายสารสนเทศออกไป  เพื่อสนับสนุนการควบคุม  การวิเคราะห์  การตัดสินใจ  และการวางแผนที่เกิดขึ้น
ภายในองค์กร  กิจกรรมที่เกิดขึ้นในระบบสารสนเทศ  ข้อมูลและสารสนเทศในปัจจุบันมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาอันเนื่องมาจากระบบสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา  เป็นการน าเสนอข้อมูล  ซึ่งสามารถสืบค้นได้ตามหมวดหมู่ 
เพื่อให้ผู้บริหาร  ผู้เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนา  ปรับปรุงการจัดการศึกษาของโรงเรียน  และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา  ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน  เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนทั้งหมดซึ่งเกิดจากครูผู้สอน
หรือผู้ปฏิบัติงาน  ระบบสารสนเทศการบริหารวิชาการ  เป็นการจัดระบบสารสนเทศเกี่ย วกับหลักสูตร  และการเรียนการสอน  
การวัดและประเมินผล  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  เป็นการเก็บรวบรวมประมวล
ผลรวม  มีการเปรียบเทียบข้อมูลอย่างถูกต้องและทันสมัยจึงมีความหมายต่อการบริหารจัดการอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ  
ดังนั้นโรงเรียนจึงจ าเป็นต้องจัดท าโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 

 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพื่อสร้างและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน   

๒.๒  เพื่อรวบรวมข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานและจ าเป็นในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของสถานศึกษา   
๒.๒  เพื่อให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ให้บริการแก่ชุมชนและโรงเรียนอื่นๆ  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 

 
๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑  โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานทั้ง  ๔  ฝ่ายงานถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
  ๓.๑.๒  โรงเรียนใช้ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน ทั้ง ๔ ฝ่ายงานในการวางแผนพัฒนา  ปรับปรุงการจัดการศึกษา 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 

๓.๒.๑  โรงเรียนจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศได้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่ในระดับคุณภาพดี   
๓.๒.๒  โรงเรียนใช้ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน บริหารงานทั้ง ๔ ฝ่ายงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพใน

ระดับคุณภาพดี 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  ปีการศึกษา ๒๕๖3     ๓๔                                                             

                                                      โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

๔.  กิจกรรมการด าเนินการ 
 

ชื่อกิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

๑. ประชุมวางแผนร่วมกับคณะกรรมการก าหนด  
     รูปแบบขอบเขตข้อมูล  และการท างาน 
๒. จัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ ์
๓  เก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์  ประมวลผล 
๔. น าเสนอข้อมูลสารสนเทศ  ผ่าน Web site   
๕. จัดท าปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศให้มีความ 
     สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
๖.  ติดตาม  สรุป  และประเมินผล 

-ระดับคุณภาพการจัดท าระบบสารสนเทศและใช้
ข้อมูลสาระสนเทศ 
 

            5 
 

 

 
๕.  กิจกรรม/ระยะเวลา 
 

ชื่อกิจกรรม 
ปีการศึกษา ๒๕๖3 

๐๕ ๐๖ ๐๗ ๐๘ ๐๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๐๑ ๐๒ ๐๓ ๐๔ 

๑. ประชุมวางแผน             
๒. จัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ ์             
๓  เก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์  ประมวลผล             
๔. น าเสนอข้อมูลสารสนเทศ  ผ่านWeb site               
๕. จัดท าปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ             
๖.  ติดตาม  สรุป  และประเมินผล             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  ปีการศึกษา ๒๕๖3     ๓๕                                                             

                                                      โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

๖. รายละเอียดกิจกรรมด าเนินการและงบประมาณที่ใช้ 
๕.๑  เงินงบประมาณ   5,๐๐๐   บาท 
๕.๒  เงินนอกงบประมาณ              - บาท 
                                         รวม  5,๐๐๐   บาท 
 

ชื่อกิจกรรม รายละเอียด 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

นอกงบ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม  

๑. ประชุมวางแผน  
 
 
 
๒. จัดหาวัสดุ-
ครุภัณฑ ์ 
 
 
 
๓  เก็บรวบรวมข้อมูล  
วิเคราะห์  
ประมวลผล 
๔. น าเสนอข้อมูล
สารสนเทศ  ผ่าน
Web site   
๕. จัดท าปรับปรุง
ข้อมูลสารสนเทศ 
 
๖.  ติดตาม  สรุป  
และประเมินผล 

๑. ประชุมวางแผนร่วมกับ
คณะกรรมการก าหนด
รูปแบบขอบเขตข้อมูล  และ
การท างาน 
๒. จัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ งาน
(OBEC-SMIS, OUC, DATA 
ON WEB, SCHOOL  MIS,  
SET,CATAS, EGP, CCT. 
School Mapping, ) 
๓  เก็บรวบรวมข้อมูลจาก  
๔  กลุ่มงาน  มาวิเคราะห์  
ประมวลผล 
๔. น าเสนอข้อมูลสารสนเทศ  
ผ่าน Web site  / เอกสาร
จัดเก็บ 
๕. จัดท าปรับปรุงข้อมูล
สารสนเทศให้มีความ 
สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
๖.  ติดตาม  สรุป  และ
ประเมินผลโครงการ 

- 
 
 
 
- 
 
 
 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 

- 
 

 
 

- 
 
 

 
 

- 
 

 
- 

 
 

- 
 
 
- 

 

5๐๐ 
 

 
 

- 
 
 

 
 

5๐๐ 
 

 
- 

 
 

- 
 
 
- 

 

- 
 
 

 
3,๐๐๐ 

 
 
 

 
5๐๐ 

 
 
500 

 
 
- 
 

 
- 

5๐๐ 
 
 
 

3,๐๐๐ 
 
 

 
 

1,๐๐๐ 
 

 
5๐๐ 

 
 
- 
 

 
- 

-เบ็ญจณีย์ ด้วงกูล 
-สุมาลี ศรีนวล 
-ผู้เกี่ยวข้อง 
 
-เรวดี  โส๊ะนุ้ย  
-นภาพร  บญุมี 
-หัวหน้า ๔ กลุ่ม 
-ผู้เกี่ยวข้อง 
 
-เบ็ญจณีย์ ด้วงกูล 
- สุมาลี  
- หัวหน้างาน 
-เบ็ญจณีย์ ด้วงกูล 
- ทศพร  เกื้อคลัง  
- ผู้เกี่ยวข้อง 
-เบ็ญจณีย์ ด้วงกูล 
- สุมาลี  
- ผู้เกี่ยวข้อง 
-เบ็ญจณีย์ ด้วงกูล 
- สุมาลี  
- ผู้เกี่ยวข้อง 

รวม - - 1,0๐๐ 
 

4,0๐๐ 
 

 
5,๐๐๐ 
 

-กลุ่มงานบริหาร
งบประมาณ 

 
๗.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ระดับคุณภาพจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจดัการเรียนรู้ 
 

-  ส ารวจ   
-  การบันทึก 
-  การรายงาน 

- แบบส ารวจ 
- แบบบันทึก 
- แบบรายงาน 
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                                                      โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สถานศึกษา จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วนเป็นปัจจุบันครอบคลุมงานทั้ง  ๔  ฝ่ายงาน 

สามารถน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้  ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถ
ให้บริการข้อมูลแก่ผู้รับบริการได้ตรงตามความต้องการและมีความพึงพอใจ  ในระดับคุณภาพดี  
 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๘.๑  นางสาวเรวดี  โส๊ะนุ้ย   หัวหน้า 
 ๘.๒  นางเบ็ญจณีย์ ด้วงกูล   ผู้ช่วย 
 ๘.๓  นางนภาพร  บุญมี   ผู้ช่วย 
 ๘.๔  นายทศพร  เกื้อคลัง   ผู้ช่วย 
 ๘.๕  นางสุมาลี  ศรีนวล   ผู้ช่วย 
 ๘.๖  นางสาวทิพยา  เกิดช่วย   ผู้ช่วย 
 8.7  นางธันชนก  บุญสุวรรณ  ผู้ช่วย   
 
 
 

ลงชื่อ            ผู้เสนอโครงการ  
           (นางสาวเรวดี  โส๊ะนุ้ย) 
        คร ูคศ.1 โรงเรียนบ้านเขาปูน 
 
  
ลงชื่อ                                       ผู้อนุมัติโครงการ                                                                                  
              (นายพิชัย  อารีการ) 

                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน 
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                                                      โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

ชื่อโครงการ   โครงการสนับสนุนงานบริหาร งานนโยบาย และงานสาธารณูปโภค 
แผนงาน    จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
ผลผลิตที่    ๒ 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ที่  ๒/2.5-2.6 
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ที่ ๒ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม  ๒๕๖3 – มีนาคม  ๒๕๖4 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จ าเป็นต้องพัฒนาทั้งระบบให้ได้มาตรฐานตามที่สถานศึกษาก าหนด ได้แก่ มาตรฐานด้าน
คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และมาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา โรงเรียนเห็นควรจัดท าโครงการสนับสนุนค่าสาธารณปูโภคและงานนโยบายขึ้นมา เพื่อส่งเสริม สนับสนุนงานและ
กิจกรรมดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์  และความต้องการของสถานศึกษา  และผู้เกี่ยวข้อง  ดังนั้นโรงเรียนจึง
จ าเป็นต้องจัดท าโครงการสนับสนุนงานบริหาร งานนโยบาย และค่าสาธารณูปโภค 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑   เพื่อสนับสนุนให้การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และเกิดความคล่องตัวในการ 
                    ด าเนินงาน    

๒.๒  เพื่อสนองงานตามนโยบาย 
๒.๓  เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามศักยภาพและความสนใจ 

 
๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑  โรงเรียนให้การสนับสนุนงานนโยบายที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ๓.๑.๒  โรงเรียนให้บริการด้านสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและความสนใจอยู่ในระดับคุณภาพดี 
  ๓.๒.๒  โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๔.  กิจกรรมการด าเนินการ 

ชื่อกิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

๑.  ประชุมชี้แจง วางแผน ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
๒. ร่วมรณรงค์ลดการใช้พลังงาน (ไฟฟ้า) 
๓.  จัดเก็บใบเสร็จค่าไฟฟ้า จ่ายค่าไฟฟ้า 
๔.  รายงานในระบบโครงการลดพลังงาน 
๕. สนับสนุนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมงานนโยบาย 
๖.  จัดซื้อครุภัณฑ์/ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
๗.  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ 
๘.  ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
๙. สรุป รายงานผล 

-ระดับคุณภาพของการจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 
-ระดับคุณภาพของการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

5 
 
 

5 
 

 
๕.  กิจกรรม/ระยะเวลา 



แผนปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  ปีการศึกษา ๒๕๖3     ๓๘                                                             

                                                      โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

ชื่อกิจกรรม 
ปีการศึกษา ๒๕๖3 

๐๕ ๐๖ ๐๗ ๐๘ ๐๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๐๑ ๐๒ ๐๓ ๐๔ 

๑.  ประชุมชี้แจง  วางแผน  ก าหนดผู้รับผิดชอบ             
๒. ร่วมรณรงค์ลดการใช้พลังงาน (ไฟฟ้า)             
๓  จัดเก็บใบเสร็จค่าไฟฟ้า  จ่ายค่าไฟฟ้า             
๔.  รายงานในระบบโครงการลดพลังงาน             
๕.  สนับสนุนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมงานนโยบาย             
๖.  จัดซื้อครุภัณฑ์/ซ่อมแซมครุภัณฑ์             
๗.  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่             
๘.  ก ากับ  ติดตาม  ประเมินผล             
๙.  สรุป  รายงานผล             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  ปีการศึกษา ๒๕๖3     ๓๙                                                             

                                                      โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

๖. รายละเอียดกิจกรรมด าเนินการและงบประมาณที่ใช้ 
๕.๑  เงินงบประมาณ      ๑02,251   บาท 
๕.๒  เงินนอกงบประมาณ                           -  บาท 

    รวม     102,251   บาท 
 

ชื่อกิจกรรม รายละเอียด 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

นอก
งบ 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม  

๑.  ประชุม วางแผน  
ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
๒. ร่วมรณรงค์ลดการ
ใช้พลังงาน (ไฟฟ้า) 
 
๓. จัดเก็บใบเสร็จค่า
ไฟฟ้า จ่ายค่าไฟฟ้า 
๔.  รายงานในระบบ
โครงการลดพลังงาน 
 
๕. สนับสนุนเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม
งานนโยบาย 
๖. จัดซื้อครุภัณฑ์/
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
๗.  ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารสถานที่ 
๘.  ก ากับ  ติดตาม  
ประเมินผล 
๙. สรุป  รายงานผล 

๑. ประชุมชี้แจง  วางแผน
ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
๒.ร่วมรณรงค์ลดการใช้
พลังงาน (ไฟฟ้า)   
ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ 
 ๓. จัดเก็บใบเสร็จค่าไฟฟ้า   
จ่ายค่าไฟฟ้า  รายเดือน 
๔.  รายงานในระบบ
โครงการลดพลังงาน   
ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน 
๕. สนับสนุนเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมงาน
นโยบาย ที่เหมาะสม 
๖. จัดซื้อครุภัณฑ์/ซ่อมแซม
ครุภัณฑ ์
๗.  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
สถานที่ 
๘.  ก ากับ  ติดตาม  
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
๙. สรุป  รายงานผล  
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
 

 8๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 

2,๐๐๐ 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 

1๐,๐๐๐ 
 

10,251 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
 

8๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 

2,๐๐๐ 
 
 

1๐,๐๐๐ 
 

10,251 
 
- 
 
- 

-เบ็ญจณีย์ ด้วงกูล 
-นภาพร  บุญมี 
-สุมาลี  ศรีนวล 
-นภาพร  บุญมี 
 
-นภาพร  บุญมี 
 
-นภาพร  บุญมี 
-สุมาลี  ศรีนวล 
 
-เบญ็จณีย์ ด้วงกูล 
-สุมาลี  ศรีนวล 
 
-เรวดี  โส๊ะนุ้ย 
-สุมาลี  ศรีนวล 
-เรวดี  โส๊ะนุ้ย 
-สุมาลี  ศรีนวล 
-เบ็ญจณีย์ ด้วงกูล 
-สุมาลี  ศรีนวล 
เบ็ญจณีย์ ด้วงกูล 
-สุมาลี  ศรีนวล 

รวม  - 82,๐๐๐ 20,251 102,251   -กลุ่มบริหารงบฯ 
 
๗.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
-ระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาของผู้เกี่ยวข้อง 
-ร้อยละของนักเรียนที่ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
-ระดับคุณภาพของการจัดสภาพแวดล้อม 

-การประเมินผล 
-การรายงาน 
-การประเมินผล 
 

-แบบประเมิน 
-แบบรายงาน 
-แบบประเมิน 
 

 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  ปีการศึกษา ๒๕๖3     ๔๐                                                             

                                                      โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

๘.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ   
โรงเรียนมีโครงการสนับสนุนให้การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ มีความคล่องตัวในการ

ด าเนินงานตามแผนงาน / โครงการ  ได้สนองงานตามนโยบาย  เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามศักยภาพและความสนใจ  ตลอดจน
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ให้บริการแก่ชุมชน และโรงเรียนอื่นๆ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๙.๑  นางสาวนภาพร  บุญมี   หัวหน้า 
 ๙.๒  นางเบ็ญจณีย์ ด้วงกูล   ผู้ช่วย 
 9.3  นางสาวทิพยา  เกิดช่วย   ผู้ช่วย 
 ๙.๓  นางสาวเรวดี  โส๊ะนุ้ย   ผู้ช่วย 
 9.4  นางสุมาลี  ศรีนวล   ผู้ช่วย 
 
 

ลงชื่อ                ผู้เสนอโครงการ 
                    (นางสาวนภาพร  บุญมี) 

ครูช านาญการ (คศ.2) โรงเรียนบ้านเขาปูน 
 
  
ลงชื่อ                                     ผู้อนุมัติโครงการ                                                                  
              (นายพิชัย  อารีการ) 

                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  ปีการศึกษา ๒๕๖3     ๔๑                                                             

                                                      โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

ชื่อโครงการ   โครงการนิเทศแผนงาน/โครงการ 
แผนงาน    จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
ผลผลิตที่    ๒ 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ที่  2 / ๑-2 
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ที่ 2  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารวิชาการ/งานบริหารงบประมาณ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม  ๒๕๖3 – มีนาคม  ๒๕๖4 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 

การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 เน้น การจัด
การศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ   การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   การ
พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา จึงได้เน้นให้หน่วยงานภาครัฐมีการใช้แผนกลยุทธ์ของส่วนราชการและการ
ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางที่ชัดเจน  สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้  ซึ่งแผนกลยุทธ์
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง กรม และจังหวัด 

เนื่องจากโรงเรียนใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖3  เป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา  เพื่อให้การ
ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงต้องด าเนินการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม แผนงาน/โครงการ  ให้มีประสิทธิภาพ  และเกิด
ประสิทธิผล  

 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพื่อให้การบริหารแผนงาน/โครงการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   

๒.๒  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ 
๒.๒  เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ 
 

๓.  เป้าหมาย 

 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑  โรงเรียนมีการนิเทศ  ก ากับ  ติดตามโครงการทั้ง  ๔  ฝ่ายงาน 
  ๓.๑.๒  โรงเรียนได้ข้อมูล  ข้อเสนอแนะ ทั้ง ๔ ฝ่ายงานไว้ใช้ในการวางแผนพัฒนา  ปรับปรุงการจัดการศึกษา 

 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
๓.๒.๑  โรงเรียนมีระดับคุณภาพของการบริหารจัดการตามมาตรฐานคุณภาพภายในอยู่ในระดับคุณภาพดี   
๓.๒.๒  ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ  ร้อยละ  ๙๑ 
 
 
   
 
 
 

๔.  กิจกรรมการด าเนินการ 



แผนปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  ปีการศึกษา ๒๕๖3     ๔๒                                                             

                                                      โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

 

ชื่อกิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

๑. ประชุมวางแผน แต่งตั้งกรรมการ จัดท าปฏิทิน 
๒. นิเทศ  ก ากับ 
๓  เก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์  ประมวลผล 
๔. หัวหน้าโครงการประชุมกับคณะกรรมการ  
สรุปผลการด าเนินกิจกรรมโครงการ   
๕. รายงานผลการประเมิน   

-ระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของผู้เกี่ยวข้อง 
-ระดับคุณภาพการนิเทศ  ติดตาม คุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา 
-ระดับคุณภาพของสถานศึกษาที่น าผลการติดตาม
มาใช้วางแผนพัฒนา 
 

ระดับ ๕ 
ระดับ ๕ 

 
ระดับ ๕ 

 
 

 
๕.  กิจกรรม/ระยะเวลา 
 

ชื่อกิจกรรม 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๐๕ ๐๖ ๐๗ ๐๘ ๐๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๐๑ ๐๒ ๐๓ ๐๔ 

๑. ประชุมวางแผน แต่งตั้งกรรมการ จัดท าปฏิทิน             
๒. นิเทศ  ก ากับ             
๓  เก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์  ประมวลผล             
๔. หัวหน้าโครงการประชุมกับคณะกรรมการ  สรุปผล
การด าเนินกิจกรรมโครงการ   

            

๕. รายงานผลการประเมิน               
 
๖. รายละเอียดกิจกรรมด าเนินการและงบประมาณที่ใช้ 

๕.๑  เงินงบประมาณ   5,๐๐๐   บาท 
๕.๒  เงินนอกงบประมาณ              - บาท 
                                         รวม  5,๐๐๐   บาท 

ชื่อกิจกรรม รายละเอียด 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

นอกงบ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม  

๑. ประชุมวางแผน 
แต่งตั้งกรรมการ จัดท า
ปฏิทิน 
 
๒. นิเทศ  ก ากับ 
๓  เก็บรวบรวมข้อมูล  
วิเคราะห์  ประมวลผล 
๔. หัวหน้าโครงการ
ประชุมกับคณะกรรมการ  
สรุปผลการด าเนิน
กิจกรรมโครงการ  และ
รายงานผลการประเมิน   

-ประชุมคณะกรรมการ 
-วางแผนการด าเนินงาน  
-แต่งตั้งกรรมการ  
-จัดท าปฏิทิน 
-นิเทศ  ก ากับ 
-เก็บรวบรวมข้อมูล   
--วิเคราะห์  ประมวลผล 
-หัวหน้าโครงการ
ประชุมคณะกรรมการ  
สรุปผลการด าเนิน
กิจกรรมโครงการ   
-รายงานผลการประเมิน 

- 
 
 
 

- 
- 

 
- 
 
 
 

- 
 

 
 

- 
- 

 
- 

 
 

๒,๐๐๐ 
 
 
 
- 
- 
 

5๐๐ 
 
 
 
 

๑,๐๐๐ 
 
 
 

5๐๐ 
5๐๐ 

 
5๐๐ 

 
 
 

๓,๐๐๐ 
 
 
 

5๐๐ 
5๐๐ 

 
1,๐๐๐ 

 
 
 

เบ็ญจณีย์ ด้วงกูล 
-สุมาลี ศรีนวล  
- ผู้เกี่ยวข้อง 
 
 
-เบ็ญจณีย์ ด้วงกูล 
- หัวหน้างาน 
 
-เบ็ญจณีย์ ด้วงกูล 
- สุมาลีศรีนวล 
- ผู้เกี่ยวข้อง 
 
 

รวม - - 2,5๐๐ 2,5๐๐ 5,๐๐๐ -กลุ่มงาน บง. 

๗.  การประเมินผล 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมอืที่ใช้ 

-ระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของผู้เกี่ยวข้อง 
-ระดับคุณภาพการนิเทศ  ติดตาม คุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
-ระดับคุณภาพของสถานศึกษาที่น าผลการติดตามมาใช้วางแผน
พัฒนา 
 

-ประเมินผล 
-ประเมินแผนงาน/
โครงการ 
-การรายงาน 
 

-แบบประเมินผล 
-แบบประเมินแผนงาน/
โครงการ 
-แบบรายงาน 
 

 
 
๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

โรงเรียน ได้มีการนิเทศ  ก ากับ  ติดตามงานทั้ง  ๔  ฝ่ายงาน  และได้น าข้อมูล  ข้อเสนอแนะในแผนงาน/โครงการมาใช้ 
ในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ  ในระดับคุณภาพดี  

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 9.๑  นางเบ็ญจณีย์  ด้วงกูล   หัวหน้า 
 9.๒  นางสุลีพร  ลัภหาย   ผู้ช่วย 
 9.๓  นาไพรัตน์  ทองถึง   ผู้ช่วย 
 9.4  นางสาวพชร  เพชรรอด   ผู้ช่วย 
 9.5  นางสุมาลี  ศรีนวล   ผู้ช่วย 
 9.6  นางสาวทิพยา  เกิดช่วย   ผู้ช่วย 
 9.7  นางสาวเรวดี  โส๊ะนุ้ย   ผู้ช่วย 
 
  
 
 

ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ  
              (นางเบ็ญจณีย์  ด้วงกูล) 
ครูช านาญการพิเศษ (คศ.๓) โรงเรียนบ้านเขาปูน 
 
 
  
ลงชื่อ                                       ผู้อนุมัติโครงการ                                                                                                  
              (นายพิชัย  อารีการ) 

                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน 
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ชื่อโครงการ          โครงการบริหารสถานศึกษาโดยใชแ้ผนพฒันาเป็นเครื่องมือ 
แผนงาน           จัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   ผลผลติผู้จบการศึกษาภาคบังคบั 
ผลผลติ           ๒ 
สนองมาตรฐาน  ๒ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมสี่วนร่วม 
กลุ่มงานที่รบัผิดชอบ กลุ่มงานบริหารทั่วไป(งานบรหิารทั่วไป)  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนือ่ง 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม ๒๕63 – มีนาคม ๒๕64 
 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันสังคมไทยก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิตอลอย่างเต็มตัว ท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคมล้วนด าเนินไปอย่าง
รวดเร็ว มีการแข่งขันสูง การเข้าถึงแหล่งข้อมูลปริมาณมหาศาลผ่านโลกออนไลน์มากขึ้น ส่งผลให้คุณลักษณะเด็ก
เปลี่ยนไป ประกอบกับรัฐบาลได้ประกาศนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มีเป้าหมายให้ประเทศไทยก้าวออกจากกับดักรายได้
ปานกลาง และก้าวไปสู่ประเทศรายได้สูง โดยใช้นวัตกรรมทางเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มี
คุณภาพสูงเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ใน
ประเทศ เพื่อเตรียมก าลังคนให้พร้อมในการเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่เวทีเศรษฐกิจใน
ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ  โรงเรียนประถมศึกษาซึ่งเป็นหน่วยจัดการศึกษาภาคบังคับ จ าเป็นต้องพัฒนาการ
บริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่มาตรฐานการศึกษาชาติ
ก าหนดให้ได ้

 

๒. วัตถุประสงค์  
๒.๑ เพื่อให้การบริหารงานวิชาการมีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
๒.๒ เพื่อให้การบริหารงานบุคคลมีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
๒.๓ เพื่อให้การบริหารงานงบประมาณมีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
๒.๔ เพื่อให้การบริหารงานบริหารทั่วไปมีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
๒.๕ เพื่อให้การบริหารงานส านักงานมีการพัฒนาการคุณภาพตามระเบียบการบริหารส านักงาน 
๒.๖ เพื่อให้การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการพัฒนาให้เป็นปัจจุบัน เพื่อสนับสนุน  
      การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ  

 ๓.๑.๑ งานวิชาการได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
๓.๑.๒ งานบุคคลได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
๓.๑.๓ งานงบประมาณได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
๓.๑.๔ งานบริหารทั่วไปได้รับพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
๓.๑.๕ งานส านักงานได้รับการพัฒนาคุณภาพตามระเบียบการบริหารส านักงาน 
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๓.๑.๖ งานจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการพัฒนาให้เป็นปัจจุบันเพื่อสนับสนุน 
         การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

๓.๒ เชิงคณุภาพ 
๓.๒.๑ งานวิชาการมีพัฒนาการและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
๓.๒.๒ งานบุคคลมีพัฒนาการและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
๓.๒.๓ งานงบประมาณมีพัฒนาการและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
๓.๒.๔ งานบริหารทั่วไปมีพัฒนาการและมคีุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
๓.๒.๕ งานส านักงานมีพัฒนาการและมีคุณภาพตามระเบียบการบริหารส านักงาน 
๓.๒.๖ งานจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 

๔. กิจกรรม /ตัวชี้วดั/ค่าเป้าหมาย 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

๔.๑ กิจกรรมการบริหารงานวิชาการ 
 

-ระดับคุณภาพของการวางแผนและบริหารงาน
วิชาการของผู้บรหิารสถานศึกษา 

5 
 

๔.๒ กิจกรรมการบริหารงานบุคคล 
 

-ระดับคุณภาพของการวางแผนและบริหารงานบุคคล
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

5 
 

๔.๓ กิจกรรมการบริหารงบประมาณ -ระดับคุณภาพของการวางแผนและบริหารงาน
งบประมาณของผู้บริหารสถานศึกษา 

5 
 

๔.๔ กิจกรรมการบริหารงานบริหารทั่วไป -ระดับคุณภาพของการวางแผนและบริหารงานบริหาร
ทั่วไปของผู้บริหารสถานศึกษา 

5 
 

๔.๕ กิจกรรมพัฒนาและด าเนินงาน งานส านักงาน 
      ของโรงเรียน 

-ระดับคุณภาพของการวางแผนและบริหารงาน
ส านักงานของผู้บริหารสถานศึกษา 

5 
 

๔.๖ กิจกรรมงานจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ -ระดับคุณภาพของการวางแผนและบริหารงาน
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5 
 

 

 ๕. กิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ปีการศึกษา  2563 หมาย

เหตุ ๐๕ ๐๖ ๐๗ ๐๘ ๐๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๐๑ ๐๒ ๐๓ ๐๔ 
๕.๑ กิจกรรมการบริหารงานวิชาการ              
๕.๒ กิจกรรมการบริหารงานบุคคล              
๕.๓ กิจกรรมการบริหารงบประมาณ              
๕.๔ กิจกรรมการบริหารงานบริหารทั่วไป              
๕.๕ กิจกรรมการพัฒนาและด าเนินงานงาน 
      ส านักงานของโรงเรียน 

             

๕.๖ กิจกรรมงานจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ              
 

๖. รายละเอียดกิจกรรมด าเนินการและงบประมาณที่ใช ้    
  ๖.๑  เงินงบประมาณ    32,000  บาท  
  ๖.๒  เงินนอกงบประมาณ    -  บาท  
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         รวม     32,000 บาท 
 
 

กิจกรรม รายละเอียด 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ นอกงบ 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑.กิจกรรมการบริหาร 
   งานวิชาการ 

ใช้แผนพัฒนา  
(แผน ๔ ปี/แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี) และ
มาตรฐานการศึกษาเป็น
เครื่องมือในการ
บริหารงานวิชาการ/
บริหารงานบุคคล/
บริหารงานงบประมาณ/
บริหารงานบริหารทั่วไป/
การพัฒนางานส านักงาน
โรงเรียน/และงาน
จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริการและการจัดการ
เรียนรู้ 

   200 200 -พิชัย อารีการ  
-พชร เพชรรอด 

๒.กิจกรรมการบริหาร 
   งานบุคคล 

   200 200 -พิชัย อารีการ  
-สุลีพร  ลัภหาย 

๓.กิจกรรมการบริหาร 
   งบประมาณ 

   200 200 -พิชัย อารีการ  
-เบ็ญจณีย์ ด้วงกูล 

๔.กิจกรรมการบริหารงาน 
   บริหารทั่วไป 

   400 400 -พิชัย อารีการ  
-ไพรัตน์ ทองถึง 

๕.กิจกรรมการพัฒนาและ 
   ด าเนินงานงานส านักงาน 
  ของโรงเรียน 

   30,500 30,500 -พิชัย อารีการ  
-อารียา 
-ครูดวงใจ 

๖.กิจกรรมงานจัดระบบ 
   เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   500 500 -พิชัย อารีการ  
-หน.กลุ่มงาน 
-ทศพร  เกื้อคลัง 

รวม    32,000 32,000 บริหารทั่วไป 
 

๗. วิธีการประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๗.๑ กิจกรรมการบริหารงานวิชาการ 
 

-ประเมินผลการบริหารงานวิชาการ - แบบประเมินมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ด้านการ
บริหารงานวิชาการ 

๗.๒ กิจกรรมการบริหารงานบุคคล 
 

-ประเมินผลการบริหารงานบุคคล - แบบประเมินมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ด้านการ
บริหารงานบุคคล 

๗.๓ กิจกรรมการบริหารงบประมาณ -ประเมินผลการบริหารงานงบประมาณ - แบบประเมินมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ด้านการ
บริหารงบประมาณ 

๗.๔ กิจกรรมการบริหารงานบริหารทั่วไป -ประเมินผลการบริหารงานบริหารทั่วไป - แบบประเมินมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ด้านการ
บริหารงานบริหารทั่วไป 

๗.๕ กิจกรรมการพัฒนาและด าเนินงานงาน 
       ส านักงานของโรงเรียน 

-ประเมินผลการบริหารงานส านักงาน - แบบประเมินมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ด้านการ
บริหารงานส านักงาน 

๗.๖ กิจกรรมงานจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ -ประเมินผลการบริหารงานจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- แบบประเมินมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ด้านการ
บริหารงานจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

๘. ประโยชนท์ีค่าดว่าจะไดร้บั 
๘.๑ การบริหารงานวิชาการมีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
๘.๒ การบริหารงานบุคคลมีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
๘.๓ การบริหารงานงบประมาณมีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
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๘.๔ การบริหารงานบริหารทั่วไปมีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
๘.๕ การบริหารงานส านักงานมีการพัฒนาคุณภาพตามระเบียบการบริหารส านักงาน 
๘.๖ การบรหิารงานจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๙.๑ นายพชิัย  อารีการ       หัวหน้า 
 ๙.๒ นายไพรัตน์  ทองถึง      ผู้ช่วย 
 ๙.๓ นางสาวพชร  เพชรรอด     ผู้ช่วย 
 ๙.๔ นางเบ็ญจณีย์  ด้วงกูล     ผู้ช่วย 
 ๙.๕ นางสุลีพร  ลัภหาย      ผู้ช่วย 
 ๙.๖ นางสาวอารียา  สวนกูล     ผู้ช่วย 
              
 
 

ลงชื่อ         ผู้เสนอโครงการ 
                                                          (นายไพรัตน์  ทองถึง) 

          ครูช านาญการโรงเรียนบ้านเขาปนู 
  
ลงชื่อ           ผู้อนุมัติโครงการ                                                      

                                                          (นายพชิัย  อารกีาร) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นเขาปนู 
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ชื่อโครงการ          โครงการโรงเรียนสวยด้วยมอืเรา  
แผนงาน           จัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   ผลผลติผู้จบการศึกษาภาคบงัคับ 
ผลผลติ           ๒ 
สนองมาตรฐาน  ๒ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมสี่วนร่วม 
กลุ่มงานที่รบัผิดชอบ กลุ่มงานบรหิารทั่วไป(งานบรหิารทั่วไป)  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนือ่ง 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม ๒๕63 – มีนาคม ๒๕64 
 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันสังคมไทยก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิตอลอย่างเต็มตัว ท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคมล้วนด าเนินไปอย่าง
รวดเร็ว มีการแข่งขันสูง การเข้าถึงแหล่งข้อมูลปริมาณมหาศาลผ่านโลกออนไลน์มากขึ้น ส่งผลให้คุณลักษณะเด็ก
เปลี่ยนไป ประกอบกับรัฐบาลได้ประกาศนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มีเป้าหมายให้ประเทศไทยก้าวออกจากกับดักรายได้
ปานกลาง และก้าวไปสู่ประเทศรายได้สูง โดยใช้นวัตกรรมทางเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มี
คุณภาพสูงเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ใน
ประเทศ เพื่อเตรียมก าลังคนให้พร้อมในการเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่เวทีเศรษฐกิจใน
ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาต ิ

โรงเรียนประถมศึกษาซึ่งเป็นหน่วยจัดการศึกษาภาคบังคับ จ าเป็นต้องพัฒนาการด าเนินงานและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่มาตรฐานการศึกษาชาติก าหนดให้ได ้

 

๒. วัตถุประสงค์  
๒.๑ เพื่อให้โรงเรียนมีภูมทิัศนแ์ละสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู ้
๒.๒ เพื่อให้โรงเรียนมีกระบวนการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ 
๒.๓ เพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนาห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
๒.๔ เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้สนับสนุนการจัดการเรียนรู ้ให้ระดับช้ัน ป.๑-๖ อาคารละ ๑ ชุด 
๒.๕ เพื่อจัดใหม้ีห้องเรียนดิจิตอล (DLTV+ DLIT+ Internet)  ทุกห้องเรียน ในปีการศกึษา ๒๕๖3   
๒.๖ เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ สนับสนุนการปฏิบัติกิจกรรมของนกัเรียนและโรงเรียน 

 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ  

 ๓.๑.๑ โรงเรียนมีภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
๓.๑.๒ โรงเรียนมีกระบวนการจัดการขยะ 
๓.๑.๓ โรงเรียนมีการพัฒนาห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ 
๓.๑.๔ จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช ้สนับสนุนการจัดการเรียนรูใ้ห้ระดับช้ัน ป.๑-๖ อาคารละ ๑ ชุด 
๓.๑.๕ จัดใหม้ีห้องเรียนดิจิตอล (DLTV+DLIT+Internet)  ทกุห้องเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖3   
๓.๑.๖ จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ สนับสนนุการปฏบิัติกิจกรรมของนักเรียน 
         และโรงเรียน 
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 ๓.๒ เชิงคณุภาพ 

๓.๒.๑ อาคารเรียนทุกอาคารมีภมูิทัศน์และสภาพแวดล้อมน่าอยู่ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู ้
๓.๒.๒ กระบวนการจัดการขยะมีสัมฤทธผิล 
๓.๒.๓ ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษทุกห้องได้รับการพัฒนา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
๓.๒.๔ อาคารเรียนประถม ป.๑-๖ และ ม.๑-๓ มีคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร ์ให้บริการครู 
         อาคารเรียนละ ๑ ชุด 
๓.๒.๕ จัดห้องเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้เป็นหอ้งเรียนดิจิตอล 

(DLTV+DLIT+Internet) 
๓.๒.๖ เครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ ์มีความพร้อมและเอ้ือต่อการปฏิบัติกิจกรรม 
        ของนักเรียนและโรงเรียน 

 

๔. กิจกรรม /ตัวชี้วดั/ค่าเป้าหมาย 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

๔.๑ กิจกรรมจัดภูมิทัศน์ -ระดับคุณภาพของการจัดภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 5 

๔.๒ กิจกรรมปลอดขยะ -ระดับคุณภาพของการจัดการขยะในโรงเรียนและบริเวณ ๕ 

๔.๓ กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการ -ระดับคุณภาพของการพัฒนาห้องปฏิบัติการ 
และห้องพิเศษ (ห้องวิทยาศาสตร์ DLIT) 

5 

๔.๔ กิจกรรมจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 

-ระดับคุณภาพของจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 5 

๔.๕ กิจกรรมห้องเรียนดิจิตอล 
       (DLTV+DLIT+Internet) 

-ระดับคุณภาพของการจัดห้องเรียนดิจิตอล(DLTV+DLIT+Internet) 5 

๔.๖ กิจกรรมจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ และ
วัสดุอุปกรณ์ มีความพร้อม เอื้อต่อการปฏิบัติ 
กิจกรรมของนักเรียนและโรงเรียน 

-ระดับความพร้อมของเครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ สนับสนุน
การปฏิบัติกิจกรรม 
 

5 
 

๕. กิจกรรม/ระยะเวลาด าเนนิการ 
 

กิจกรรม 
ปีการศึกษา ๒๕63  

หมายเหตุ 
๐๔ ๐๕ ๐๖ ๐๗ ๐๘ ๐๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๐๑ ๐๒ ๐๓ 

๕.๑ กิจกรรมจัดภูมิทัศน์              
๕.๒ กิจกรรมปลอดขยะ              
๕.๓ กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการ 
      และห้องพิเศษ 

             

๕.๔ กิจกรรมจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ 
      สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 

             

๕.๕ กิจกรรมห้องเรียนดิจิตอล 
      (DLTV+DLIT+IT) 
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กิจกรรม 
ปีการศึกษา ๒๕63  

หมายเหตุ 
๐๔ ๐๕ ๐๖ ๐๗ ๐๘ ๐๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๐๑ ๐๒ ๐๓ 

๕.๖ กิจกรรมจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้  
      และวัสดุอุปกรณ์ มีความพร้อม 
      และเอื้อต่อการปฏิบัติกิจกรรม 
      ของนักเรียนและโรงเรียน 

             

 

๖. รายละเอียดกิจกรรมด าเนินการและงบประมาณที่ใช ้
  ๖.๑  เงินงบประมาณ    12,740  บาท  
  ๖.๒  เงินนอกงบประมาณ     35,000 บาท  
        รวม      47,740  บาท      
 

กิจกรรม รายละเอียด 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ นอกงบ 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑. กิจกรรมจัดภูมิทัศน์ -จัดภูมิทัศน์อาคารเรียน -   2,740 2,740 -ไพรัตน์ ทองถึง 

๒. กิจกรรมปลอดขยะ 
 

-มีวิธีการ/กระบวนการจัดการ
ขยะครบวงจร 

5,000   1,000 6,000 -นภาพร บุญมี 
-ไพรัตน ์ทองถึง 

๓. กิจกรรมพัฒนาห้อง 
    ปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ 

-ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์
(DLTV+DLIT+Internet)   

75,000   1,000 76,000 -นภาพร บุญมี 
-ทศพร  เกื้อคลัง 

๔. กิจกรรมจัดหา 
    เครื่องมือเครื่องใช้ 
    สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 

-จัดสรรคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
และจัดซื้อปริ้นเตอร์ อาคาร
เรียนละ ๑ ชุด 

   4,000 4,000 -ครูไพรัตน์ 

๕. กิจกรรมห้องเรียน 
   ดิจิตอล(DLTV+DLIT+IT) 

-จัดห้องนักเรียนพิเศษเรียน
รวม เป็นห้องเรียนดิจิตอล
(DLTV+DLIT+Internet) 

   4,000 4,000 -สุลีพร  ลัภหาย 
-กมลชนก  สุดใจ 
-ทศพร เกื้อคลัง 

๖. กิจกรรมจัดหาเครื่อง 
    มือเครื่องใช้ และวัสดุ 
   อุปกรณ์ มีความพร้อม 
   เอื้อต่อการปฏิบัติ 
   กิจกรรมของนักเรียน 
   และโรงเรียน 

- จัดหาเครื่องเสียงระดับ
คุณภาพกลาง พร้อมอุปกรณ์
ประกอบ  
- จัดหากล้องบันทึกภาพ/
กล้องบันทึกวีดีโอ พร้อม
อุปกรณ์หน่วยความจ า  
- จัดหาเครื่องมือท าความ
สะอาด และถังขยะแยกขยะ 
3 R พร้อมท่ีจดัวาง 

4,000   - 4,000 -ครูไพรัตน์ ทองถึง 
-กมลชนก  สุดใจ 
-นภาพร บุญมี 
 

รวม  84,000   12,740 96,740 บริการทั่วไป 
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๗. วิธีการประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๗.๑ กิจกรรมจัดภูมิทัศน์ 
 

-ประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินความพึงพอใจของ 
ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้มาใช้บริการ 

๗.๒ กิจกรรมจัดการขยะ 
 

-ประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ใชบ้ริการ 

๗.๓ กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ -ประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ใช้บริการ 

๗.๔ กิจกรรมจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้สนับสนุน 
      การจัดการเรียนรู้ 

-ประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ใชบ้ริการ 

๗.๕ กิจกรรมห้องเรียนดิจิตอล(DLTV+DLIT+IT)   -ประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ใช้บริการ 

๗.๖ กิจกรรมจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุ 
      อุปกรณ์ มีความพร้อม เอื้อต่อการปฏิบัติ 
      กิจกรรมของนักเรียนและโรงเรียน 

-ประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ใช้บริการ 

 

๘. ประโยชนท์ีค่าดว่าจะไดร้บั 
๘.๑ โรงเรียนมีภมูิทัศน์และสภาพแวดล้อมน่าอยู่ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
๘.๒ โรงเรียนมีกระบวนการจัดการขยะที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผล 
๘.๓ โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษทุกห้องได้รับการพัฒนา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู ้
๘.๔ โรงเรียนมีเครื่องมือเครื่องใช้สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ทุกระดับชั้น อาคารละ ๑ ชุด 
๘.๕ โรงเรียนมี ห้องเรียนนักเรียนพิเศษเรียนรวม เป็นห้องเรียนดิจิตอลในปีการศึกษา ๒๕๖3  
๘.๖ โรงเรียนมีเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ มีความพร้อม เอื้อต่อการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน 
      และโรงเรยีน 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๙.๑ นายไพรตัน์  ทองถึง    หัวหน้า 
 ๙.๒ นางกมลชนก  สุดใจ   ผู้ช่วย 
 ๙.๓ นางสุลีพร  ลัภหาย   ผู้ช่วย 
 ๙.๔ นางสาวนภาพร  บุญม ี  ผู้ช่วย 
          ๙.๕ นายทศพร  เกือ้คลัง   ผู้ช่วย 
 

ลงชื่อ         ผู้เสนอโครงการ 
                                                          (นายไพรัตน์  ทองถึง) 

          ครูช านาญการโรงเรียนบ้านเขาปนู 
 

ลงชื่อ            ผู้อนุมัติโครงการ                                                      
                                                          (นายพชิัย  อารกีาร) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นเขาปนู 
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ชื่อโครงการ          โครงการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม  
แผนงาน          จัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   ผลผลติผู้จบการศึกษาภาคบังคบั 
ผลผลติ           ๒ 
สนองมาตรฐาน  ๒ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมสี่วนร่วม 
กลุ่มงานที่รบัผิดชอบ กลุ่มงานบรหิารทั่วไป(งานบรหิารทั่วไป)  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนือ่ง 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม ๒๕63 – มีนาคม ๒๕64 
 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันสังคมไทยก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิตอลอย่างเต็มตัว ท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคมล้วนด าเนินไปอย่าง
รวดเร็ว มีการแข่งขันสูง การเข้าถึงแหล่งข้อมูลปริมาณมหาศาลผ่านโลกออนไลน์มากขึ้น ส่งผลให้คุณลักษณะเด็ก
เปลี่ยนไป ประกอบกับรัฐบาลได้ประกาศนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มีเป้าหมายให้ประเทศไทยก้าวออกจากกับดักรายได้
ปานกลาง และก้าวไปสู่ประเทศรายได้สูง โดยใช้นวัตกรรมทางเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มี
คุณภาพสูงเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ใน
ประเทศ เพื่อเตรียมก าลังคนให้พร้อมในการเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่เวทีเศรษฐกิจใน
ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ  โรงเรียนประถมศึกษาซึ่งเป็นหน่วยจัดการศึกษาภาคบังคับ จ าเป็นต้องพัฒนาการ
บริหารจัดการรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ตามที่มาตรฐานการศึกษาชาติก าหนดให้ได้ 

 

๒. วัตถุประสงค์  
๒.๑ เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมรูปแบบคณะกรรมการ 
๒.๒ เพื่อให้โรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนร่วมมือจัดการศึกษาแก่บุตรหลาน 
๒.๓ เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาโดยประสานสัมพันธ์ และร่วมมือกับ บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น  

                และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๒.๔ เพื่อให้โรงเรียนได้มีส่วนร่วมกิจกรรมชุมชน สร้างความสัมพันธ์อันดี และบริการชุมชน 
๒.๕ เพื่อให้โรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรมของโรงเรียนผ่านสื่อ/กิจกรรมรูปแบบต่างๆ 
๒.๖ เพื่อระดมทุนการศึกษาของนักเรียนและพัฒนาโรงเรียน 
 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ  

 ๓.๑.๑ โรงเรียนจัดประชุมกรรมการสถานศกึษา อย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
๓.๑.๒ โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๓.๑.๓ โรงเรียนประสานสัมพันธก์ับ บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๓.๑.๔ โรงเรียนร่วมกิจกรรมและบริการชุมชน 
๓.๑.๕ โรงเรียนจัดประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรมของโรงเรียนผ่านสื่อ/กิจกรรมรูปแบบต่างๆ 
๓.๑.๖ โรงเรียนจัดระดมทุนการศึกษาของนักเรียนและพฒันาโรงเรียน 
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๓.๒ เชิงคณุภาพ 
๓.๒.๑ กรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง 
๓.๒.๒ ผู้ปกครองนักเรียนมาประชุมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ / ครั้ง 
๓.๒.๓ โรงเรียนได้ประสานงานและสัมพันธก์ับ บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงาน 
         ที่เกี่ยวข้อง ตลอดปีการศึกษา 
๓.๒.๔ โรงเรียนได้ร่วมกิจกรรมส าคัญของชุมชนทุกครั้ง และให้บริการสถานที่และวัสด-ุอุปกรณ์/ 
         เครื่องมือ-เครื่องใช้แก่ชุมชน 
๓.๒.๕ โรงเรียนประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรมของโรงเรียนผ่านสื่อ/กิจกรรมรูปแบบต่างๆทุกครั้ง 
๓.๒.๖ โรงเรียนได้รับความร่วมมือ ในการระดมทุนการศึกษาของนักเรียนและพัฒนาโรงเรียน 
         ในระดบัด ี
 

๔. กิจกรรม /ตัวชี้วดั/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/ระยะเวลาด าเนินการ 
 

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. รายละเอียดกิจกรรมด าเนินการและงบประมาณที่ใช ้
  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 -ไพรัตน์ 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
หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง  

  1,000  1,000 -ทิพยา เกิดช่วย 
-นภาพร บุญมี 
-ทศพร เกื้อคลัง 

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 -ไพรัตน์ ทองถึง 
-ทศพร เกื้อคลัง 
-กมลชนก สุดใจ 
 

๖. กิจกรรมระดมทุน 
    เพื่อการศึกษาของนักเรียน 

-ขอการสนับสนุนจากผู้มี 
อุปการคุณ 

30,000  1,000  31,000 -ไพรัตน์ ทองถึง 
-ทิพยา เกิดช่วย 
-ทศพร เกื้อคลัง 

๗. กิจกรรมระดมทุน 
    เพื่อพัฒนาโรงเรียน 

-จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อ
การศึกษา 

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

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

๗. วิธีการประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
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. ประโยชนท์ีค่าดว่าจะไดร้บั 

๘.๑ โรงเรียนได้จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบคณะกรรมการ 
๘.๒ โรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมมือจัดการศึกษาแก่บุตรหลาน 
๘.๓ โรงเรียนได้จัดการศึกษาโดยประสานสัมพันธ์ และร่วมมือกับ บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น  

                 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๘.๔ โรงเรียนได้ร่วมกิจกรรมชุมชน สร้างความสัมพันธ์อันดี และบริการชุมชน 
๘.๕ โรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรมของโรงเรียนผ่านสื่อ/กิจกรรมรูปแบบต่างๆ 
๘.๖ โรงเรียนได้รับความร่วมมือในการระดมทุนการศึกษาของนักเรียนและพัฒนาโรงเรียน 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๙.๑ นายไพรตัน์  ทองถึง   หัวหน้า 
 ๙.๒ นางกมลชนก  สุดใจ   ผู้ช่วย    
 ๙.๓ นางสุลีพร  ลัภหาย   ผู้ช่วย 
 ๙.๔ นางสาวทิพยา เกิดช่วย  ผู้ช่วย 
 ๙.๕ นางสาวนภาพร  บุญม ี  ผู้ช่วย 
  

       
 
 

ลงชื่อ         ผู้เสนอโครงการ 
                                                          (นายไพรัตน์  ทองถึง) 

           ครูช านาญการโรงเรียนบา้นเขาปนู 
 
ลงชื่อ                              ผู้อนุมัติโครงการ                                                      

                                                          (นายพชิัย  อารกีาร) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นเขาปนู 
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ชื่อโครงการ          โครงการโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล  
แผนงาน           จัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   ผู้จบการศกึษาภาคบังคบั 
ผลผลติ           2 
สนองมาตรฐาน  ๑,2 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ 2 
กลุ่มงานที่รบัผิดชอบ กลุ่มงานบรหิารทั่วไป(งานพฒันาผูเ้รียน)  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนือ่ง 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม ๒๕63 – มีนาคม ๒๕64 
 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนบ้านเขาปูนได้รับการประเมินให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ต าบลเขานิพันธ์ อ าเภอเวียงสระ 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖2 
 

โรงเรียนจึงต้องพัฒนามาตรฐานด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของสถานศึกษา  ให้มีความความ
ยั่งยืน พร้อมจัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ ปี
การศึกษา 2562  ตามความความหวังของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  ของชุมชนต่อไป 
 

๒. วัตถุประสงค์  
๒.๑ เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศกึษา  
๒.๒ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้สอดคล้องกับนโยบายรวมถึงพระราชบัญญัติการศึกษา 
๒.๓ เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
๒.๔ เพื่อสร้างความรัก ความศรัทธา ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ 
๒.๕ เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนเป็นคนดีคนเก่งของสังคม 
๒.๖ เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันเกีย่วกับอบายมุข ความเสี่ยงด้านยาเสพติด และความเสี่ยงทางเพศ 

 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ  
  ๓.๑.๑ นักเรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังคุณลกัษณะอันพึงประสงคต์ามหลกัสูตรแกนกลาง 
                              และหลักสูตรสถานศึกษา 

๓.๑.๒ นักเรียนทกุคนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้สอดคล้องกับนโยบายรวมถงึ 
         พระราชบัญญัติการศกึษา 
๓.๑.๓ นักเรียนทกุคนร่วมสบืสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม 
๓.๑.๔ นักเรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังด้านความรัก ความศรัทธา ความภาคภูมิใจในความ 
         เป็นไทย และค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ 
๓.๑.๕ นักเรียนทุกคนได้รับการเสริมสร้างให้เป็นคนดีคนเก่งของสังคม 
๒.๑.๖ นักเรียนทุกคนได้รับการเสริมสร้างให้มีภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับอบายมุข ความเสี่ยงด้าน 
         ยาเสพติด และความเสี่ยงทางเพศ 
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 ๓.๒ เชิงคณุภาพ 
๓.๒.๑ นักเรียนได้รับประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณภาพในระดับดี ร้อยละ 90  
๓.๒.๒ นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  ร้อยละ ๑๐๐ 
๓.๒.๓ ร้อยละของนักเรียนที่รักศรัทธาภูมิใจในท้องถิ่นตน คุณภาพในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90 
๓.๒.๔ ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการปลูกฝังด้านความรัก ความศรัทธา ความภาคภูมิใจในความ 
         เป็นไทย และมคี่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ คุณภาพในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90 
๓.๒.๕ ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการเสริมสร้างให้เป็นคนดีคนเก่งของสังคม ร้อยละ ๑๐๐ 
๓.๒.๖ ร้อยละของนักเรียนได้รับการเสริมสร้างให้มีภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับอบายมุข ความเสี่ยงด้าน 
         ยาเสพติด และความเสี่ยงทางเพศ ร้อยละ ๙๐ 

 

๔. กิจกรรม /ตัวชี้วดั/ค่าเป้าหมาย 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

๔.๑ กิจกรรมปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ -ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดี ๘5 

๔.๒ กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม -ร้อยละของนักเรียนที่ได้การอบรมคุณธรรมจริยธรรม ๘5 

๔.๓ กิจกรรมโรงเรยีนวิถีพุทธ -ร้อยละของนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ๘5 

๔.๔ กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย(งามอย่างไทย) -ร้อยละของนักเรียนร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยในระดับดี ๘5 

๔.๕ กิจกรรมคนเก่งคนดีของสังคม 
 

-ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการเสริมสร้างให้เป็น 
คนเก่งคนดีของสังคม ในระดับดี 

๘5 

๔.๖ กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว -ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันอบายมุข 
ความเสี่ยงยาเสพติด และความเสี่ยงทางเพศ ในระดับดี  

๘5 

 

๕. กิจกรรม/ระยะเวลาด าเนนิการ 
 

กิจกรรม 
ปีการศึกษา ๒๕6๒ 

หมายเหตุ 
๐๕ ๐๖ ๐๗ ๐๘ ๐๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๐๑ ๐๒ ๐๓ ๐๔ 

๕.๑ กิจกรรมปลูกฝังคุณลักษณะ 
      อันพึงประสงค ์

             

๕.๒ กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม              
๕.๓ กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ              
๕.๔ กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย 
      (งามอย่างไทย) 

             

๕.๕ กิจกรรมคนเก่งคนดีของสังคม              
๕.๖ กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว              

 
 
๖. รายละเอียดกิจกรรมด าเนินการและงบประมาณที่ใช ้
 ๖.๑  เงินงบประมาณ    20,000  บาท  
 ๖.๒  เงินนอกงบประมาณ     25,000  บาท  
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       รวม     45,000  บาท 
 

กิจกรรม รายละเอียด 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ ผู้รับ 

ผิดชอบ นอกงบ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑. กิจกรรมปลูกฝัง 
  คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

-จัดกิจกรรมปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  2,000 2,000 4,000 -กมลชนก สุดใจ 
-ครูทุกคน 

๒.กิจกรรมอบรมคุณธรรม 
   จริยธรรม 

-จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม
จริยธรรมแก่นักเรียน 

  1,000 1,500 2,500 -กมลชนก สุดใจ 
-ดวงใจ เพชรชู 
--ธันชนก บุญสุวรรณ 

๓.กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ -จัดกิจกรรมส่งเสริม/น า
นักเรียนเข้าร่วมความเป็นวิถี
พุทธแก่นักเรียน 

  2,000 1,500 3,500 -กมลชนก สุดใจ 
--สุมาลี ศรีนวล 
-ธันชนก บุญสุวรรณ 
-ครูทุกคน 

๔.กิจกรรมสืบสาน 
   วัฒนธรรมไทย 
  (งามอย่างไทย) 

-น านักเรียนเข้าร่วม/จัด
กิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรม
ไทย 

5,000  2,000 1,000 8,000 -กมลชนก สุดใจ 
-ธันชนก บุญสุวรรณ 

๕.กิจกรรมคนเก่งคนดี 
   ของสังคม 

-จัดกิจกรรมคนดีคนเก่งของ
สังคม 

20,000  3,000 2,000 25,000 -กมลชนก สุดใจ 
-ดวงใจ เพชรชู 

๖ กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว -จัดกิจกรรมปลอดอบายมุข 
ปลอดยาเสพติด 
ปลอดความเสี่ยงทางเพศ 

  2,000  2,000 -กมลชนก สุดใจ 
-นภาพร บุญมี 
-ทศพร  เกื้อคลัง 

รวม 25,000  12,000 8,000 45,000 กลุ่ม บท. 
  

๗. วิธีการประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๗.๑ กิจกรรมปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ -ส ารวจความพึงพอใจ -แบบส ารวจความพึงพอใจ 
๗.๒ กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม -ส ารวจความพึงพอใจ -แบบส ารวจความพึงพอใจ 
๗.๓ กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ตรวจสอบ-สัมภาษณ์ แบบส ารวจ-แบบบันทึก 
๗.๔ กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย(งามอย่างไทย) -ส ารวจความพึงพอใจ -แบบส ารวจความพึงพอใจ 
๗.๕ กิจกรรมคนเก่งคนดีของสังคม -ส ารวจความพึงพอใจ -แบบส ารวจความพึงพอใจ 
๗.๖ กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว -ส ารวจความพึงพอใจ -แบบส ารวจความพึงพอใจ 

 

๘. ประโยชนท์ีค่าดว่าจะไดร้บั 
๘.๑ นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะอนัพึงประสงคต์ามหลักสูตรแกนกลางและหลกัสูตรสถานศึกษา  
๘.๒ นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้สอดคล้องกับนโยบายรวมถึงพระราชบัญญัติการศึกษา 
๘.๓ นักเรียนได้รับสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
๘.๔ นักเรียนได้รับเสริมสร้างความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ 
๘.๕ นักเรียนได้รับเสริมสร้างให้นักเรยีนเป็นคนดีคนเก่งของสังคม 
๘.๖ นักเรียนได้รับเสริมสร้างให้นักเรยีนมีภูมิคุ้มกนัเก่ียวกับอบายมุข ความเส่ียงด้านยาเสพติด  
      และความเสี่ยงทางเพศ 
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๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๙.๑ นางกมลชนก  สดุใจ      หัวหน้า 
 ๙.๒ นางธันชนก  บุญสุวรรณ     ผู้ช่วย 
 ๙.๓ นายทศพร  เกื้อคลัง      ผัช่วย 
 ๙.๔ นางดวงใจ  เพชรช ู      ผู้ช่วย 
 9.5 นางสาวนภาพร  บุญม ี     ผู้ช่วย 
 9.6 นางสุมาล ี ศรีนวล      ผู้ช่วย 
              
 
 

ลงชื่อ         ผู้เสนอโครงการ 
                                                          (นางกมลชนก  สุดใจ) 

 ครูช านาญการโรงเรียนบา้นเขาปนู 
 
ลงชื่อ           ผู้อนุมัติโครงการ                                                      

                                                          (นายพชิัย  อารกีาร) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นเขาปนู 
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ชื่อโครงการ           โครงการเด็กและเยาวชนสุขภาพดี  
แผนงาน           จัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   ผลผลติผู้จบการศกึษาภาคบงัคับ 
ผลผลติ           2 
สนองมาตรฐาน  ๑ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ 2 
กลุ่มงานที่รบัผิดชอบ กลุ่มงานบรหิารทั่วไป(งานพฒันาผูเ้รียน)   
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนือ่ง 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม ๒๕63 – มีนาคม ๒๕64 
 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนบ้านเขาปูนได้รับการประเมินให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ต าบลเขานิพันธ์ อ าเภอเวียงสระ 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖2  โรงเรียนจึงต้องพัฒนามาตรฐานด้านปัจจัย ด้าน
กระบวนการ และด้านผลผลิตของสถานศึกษา  ให้มีความความยั่งยืน พร้อมจัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562  ตามความความหวังของโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล ของชุมชนต่อไป  

 

๒. วัตถุประสงค์  
๒.๑ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่ดี 
๒.๒ เพื่อให้นักเรียนมีอาหารรับประทานครบ 5 หมู ่และได้ดื่มนม 
๒.๓ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะพืน้ฐานการเล่นกีฬาต่างๆ 
2.๔ เพื่อให้นักเรียนได้มีการประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ 
๒.๕ เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ขาดแคลนได้รับบริการอาหารกลางวัน 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ  
  ๓.๑.๑ นักเรียนทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่ดี 
  ๓.๑.๒ นักเรียนช้ัน ป.๑-๖ มีอาหารรับประทานครบ 5 หมู่ และได้ดื่มนมฟรี 
  ๓.๑.๓ นักเรียนทกุคนมีทักษะพื้นฐานการเล่นกีฬาต่างๆ 
  3.1.4 นักเรียนทุกคนได้มีการประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ 
  3.1.5 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ขาดแคลนได้รบับริการอาหารกลางวัน 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑ ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีสุขภาพดี มีคุณภาพอยู่ในระดับดี   

๓.๒.2 ร้อยละ 95 ของนักเรียนมีอาหารรับประทานครบ 5 หมู่ มีคุณภาพอยู่ในระดับดี   
  ๓.๒.3  ร้อยละ ๘0 ของนักเรียนมีทักษะพืน้ฐานการเล่นกีฬาต่างๆ มีคุณภาพอยู่ในระดับด ี  
  ๓.๒.4 ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีการประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ 

๓.๒.5 ร้อยละ 90 ของนักเรียนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ขาดแคลนได้รับบริการ 
         อาหารกลางวัน 
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๔. กิจกรรม /ตัวชี้วดั/ค่าเป้าหมาย 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

๔.๑ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพดี -ร้อยละของนักเรียนมีสุขภาพดี 9๕ 

๔.๒ กิจกรรมอาหารกลางวันและนมฟรี -ร้อยละของนักเรียนมีอาหารรับประทานครบ 5 หมู่ ๑๐๐ 

๔.๓ กิจกรรมกีฬา/กรีฑาเพื่อสุขภาพ -ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะพื้นฐานการเล่นกีฬา
ประเภทต่างๆ 

9๕ 

๔.๔ กิจกรรมประกันอุบัติเหตุ -ร้อยละของนักเรียนที่ได้ท าประวัติอุบัติเหตุ 9๕ 
4.5 กิจกรรมบริการพี่มัธยมที่ขาดแคลนอาหารกลางวัน -ร้อยละของนักเรียนระดับมัธยมต้นที่ขาดแคลนและ

ได้รับริการอาหารกลางวัน 
90 

๕. กิจกรรม/ระยะเวลาด าเนนิการ 
 

กิจกรรม 
ปีการศึกษา   ๒๕63 หมาย

เหตุ ๐๔ ๐๕ ๐๖ ๐๗ ๐๘ ๐๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๐๑ ๐๒ ๐๓ 
๕.๑ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพดี              
๕.๒ กิจกรรมอาหารกลางวันและนมฟรี              
๕.๓ กิจกรรมกีฬา/กรีฑาเพื่อสุขภาพ              
๕.๔ กิจกรรมประกันอุบัติเหตุ              
๕.5 กิจกรรมบริการพี่มัธยม 
     ที่ขาดแคลนอาหารกลางวัน 

             

 

๖. รายละเอียดกิจกรรมด าเนินการและงบประมาณที่ใช ้
  ๖.๑  เงินงบประมาณ   30,000  บาท  
  ๖.๒  เงินนอกงบประมาณ   20,500  บาท  
        รวม    50,500  บาท 
 

กิจกรรม รายละเอียด 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ ผู้รับ 

ผิดชอบ นอกงบ 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสด ุ รวม 

๑. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพดี -นักเรียนได้ออกก าลังกาย 
-นักเรียนได้ทดสอบสมรรถภาพ 

   15,000 15,000 -ทศพร เกื้อคลัง 
-พชร เพชรรอด 

๒. กิจกรรมอาหารกลางวัน
และนมฟรี 

-จัดอาหารให้นักเรียนได้รับ
ประทานครบ 5 หมู่และดื่มนมฟรี 

   500 500 -สุภาพร เผือกเดช 
-ทิพยา เกิดช่วย 

๓. กิจกรรมกีฬา/กรีฑา 
   เพื่อสุขภาพ 

-แข่งกีฬาภายใน 
-นักกีฬาโรงเรียนได้รับการฝึกซ้อม
และเข้าแข่งขันในระดับต่างๆ  

20,500  3,000 10,000 33,500 -ทศพร เกื้อคลัง 
-พชร เพชรรอด 

๔. กิจกรรมประกันอุบัติเหตุ -มีการจัดท าประกันอุบัติเหตุให้แก่
นักเรียนทุกชั้น 

   500 1,000 -เรวด ีโส๊ะนุ้ย 

5. กิจกรรมบริการพี่มัธยม 
ทีข่าดแคลนอาหารกลางวัน 

-จัดบริการอาหารกลางวันแก่
นักเรียนมัธยมต้นที่ขาดแคลน 

   1,000 1,000 -สุภาพร เผือกเดช 

รวม 20,500  3,000 27,000 50,500 กลุ่ม บท. 
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๗. วิธีการประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๗.๑ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพดี -ส ารวจความพึงพอใจ -แบบส ารวจความพึงพอใจ 
๗.๒ กิจกรรมอาหารกลางวันและนมฟรี -ส ารวจความพึงพอใจ 

-ประเมินผลตามเกณฑ์ 
-แบบส ารวจความพึงพอใจ 
-แบบประเมินผล 

๗.๓ กิจกรรมกีฬา/กรีฑาเพื่อสุขภาพ -ส ารวจความพึงพอใจ -แบบส ารวจความพึงพอใจ 
๗.๔ กิจกรรมประกันอุบัติเหตุ -ส ารวจความพึงพอใจ -แบบส ารวจความพึงพอใจ 
๗.5 กิจกรรมบริการพี่มัธยมที่ขาดแคลนอาหารกลางวัน -ส ารวจความพึงพอใจ -แบบส ารวจความพึงพอใจ 

 

๘. ประโยชนท์ีค่าดว่าจะไดร้บั 
๘.๑ นักเรียนทกุคนมีสุขภาพร่างกายที่ดี 
๘.๒ นักเรียนชัน้ ป.๑-๖ มีอาหารรับประทานครบ 5 หมู ่และได้ดื่มนมฟรี 
๘.๓ นักเรียน/นักกีฬามีทักษะพื้นฐานการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ 
๘.๔ นักเรียนทกุชั้นได้มีการประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ 
๘.๕ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ขาดแคลนได้รับบริการอาหารกลางวัน 

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๙.๑ นางสาวทพิยา  เกดิชว่ย     หัวหน้า 
 ๙.๒ นางสุภาพร  เผือกเดช     ผู้ช่วย 
 ๙.๓ นายทศพร  เกื้อคลัง      ผู้ช่วย   
 9.4 นางสาวเรวดี  โส๊ะนุ้ย      ผู้ช่วย    
               
 
 

ลงชื่อ              ผู้เสนอโครงการ 
                                                         (นางสาวทพิยา  เกิดช่วย) 

            ครูช านาญการโรงเรียนบ้านเขาปูน 
 
ลงชื่อ                ผู้อนุมัติโครงการ                                                      

                                                            (นายกมล  เถียรวชิิต) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นเขาปนู 
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ชื่อโครงการ  โครงการพฒันาผูเ้รียน 
แผนงาน  จัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   ผลผลติผู้จบการศกึษาภาคบงัคับ 
ผลผลติ   ๒ 
สนองมาตรฐาน  ๑ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ๑ 
กลุ่มงานที่รบัผิดชอบ กลุ่มงานบรหิารทั่วไป(งานพฒันาผูเ้รียน)   
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนือ่ง 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม ๒๕63 – มีนาคม ๒๕64 
 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนบ้านเขาปูนได้รับการประเมินให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ต าบลเขานิพันธ์ อ าเภอเวียงสระ 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ตัง้แต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

โรงเรียนจึงต้องพัฒนามาตรฐานด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของสถานศึกษา  ให้มีความความ
ยั่งยืน พร้อมจัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ ปี
การศึกษา 256๒  ตามความความหวังของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  ของชุมชนต่อไป 

 

๒. วัตถุประสงค์  
๒.๑ เพื่อให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้และส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย หลักการสหกรณ์ และกิจกรรมทางสังคม  
๒.๒ เพื่อให้นักเรียนได้ผ่านกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีในแต่ละระดับ 
๒.๓ เพือ่ให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมสุนทรภีาพด้านดนตรี ศิลปะ  
๒.๔ เพื่อให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านหัตถกรรม และงานอาชีพ  
๒.๕ เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและค าปรึกษาปัญหาส่วนตัว ครอบครัว การเรียนและสังคม 
๒.๖ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพตามความสามารถและความต้องการ 
๒.๗ เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมต้นและนักเรียนชั้น ม.๓ ได้ทัศนศึกษาตามความต้องการ 
 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑ นักเรียนทุกคนได้รับการเรียนรู้และส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย หลักการสหกรณ์  
         และกิจกรรมทางสังคม  

  ๓.๑.๒ นักเรียนทุกคนได้ผ่านกิจกรรมและหลักสูตรลูกเสือ-เนตรนาร ี
๓.๑.๓ นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมสุนทรีภาพด้านดนตรี ศิลปะ 

 ๓.๑.๔ นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมด้านหัตถกรรม และงานอาชีพ 
 ๓.๑.๕ นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและค าปรึกษาปัญหาส่วนตัว ครอบครัว การเรียนและสังคม 

๓.๑.๖ นักเรียนได้แสดงศักยภาพตามความสามารถและความต้องการ  
๓.๑.๗ นักเรียนระดับมัธยมต้นและนักเรียนชั้น ม.๓ ได้ทัศนศึกษาตามความต้องการ 
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๓.๒ เชิงคณุภาพ        
๓.๒.๑ นักเรียนร้อยละ ๑๐0 ได้รับการเรียนรู้และส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย หลักการสหกรณ์  
         และกิจกรรมทางสังคม  
๓.๒.๒ นักเรียนร้อยละ ๑๐0 ผ่านกิจกรรมและหลักสูตรลกูเสือ-เนตรนารี 
๓.๒.๓  นักเรียนร้อยละ ๑๐0 ได้รับการส่งเสริมสุนทรีภาพด้านดนตรี ศิลปะ 
๓.๒.๔ นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับการส่งเสริมด้านหัตถกรรม และงานอาชีพ 
๓.๒.๕ นักเรียนที่มีปัญหาส่วนตัว ครอบครัว การเรียนและสังคม ได้รับค าปรึกษาและการ 
         ดูแลช่วยเหลือ 
๓.๒.๖ นักเรียนร้อยละ ๕๐ ได้รับการส่งเสริมความสามารถตามศักยภาพที่ความต้องการ 
๓.๒.๗ นักเรียนร้อยละ ๘๐ ระดับมัธยมต้นและนักเรียนชั้น ม.๓ ได้ศึกษาแหล่งเรียนรูต้ามความ

ต้องการ 
 

๔.กิจกรรม /ตวัชี้วัด/ค่าเปา้หมาย 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

๔.๑ กิจกรรมประชาธิปไตยโรงเรียน 
 

-ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการเรียนรู้และร่วม
กิจกรรมประชาธิปไตยโรงเรียน 

๑๐0 
 

๔.๒ กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน -ร้อยละของนักเรียนที่เป็นสมาชิกและร่วม
กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 

๑๐0 
 

๔.๓ กิจกรรมเรียนรู้อยู่ร่วมสังคม -ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้การอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างสันติมีความสุข 

๑๐0 

๔.๔ กิจกรรมเดินทางไกลแรมคืนลูกเสือ-เนตรนารี -ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.๕ – ม.๓ ที่ผ่านการเดิน
ทางไกลแรมคืนลูกเสือ-เนตรนารี 

๑๐๐ 

๔.๕ กิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติด/กิจกรรมผู้น าลูกเสือ -ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.๕ – ม.๒ ที่ผ่านการ
อบรมลูกเสือต้านยาเสพติด/กิจกรรมผู้น าลูกเสือ
ลูกเสือต้านยาเสพติด/กิจกรรมผู้น าลูกเสือ 

๕0 

๔.๖ กิจกรรมฝีมือดีมีอาชีพ -ร้อยละของนักเรียนได้รับการส่งเสริมด้าน
หัตถกรรม และงานอาชีพ 

๘๐ 

๔.๗ กิจกรรมดูแลช่วยเหลือเกื้อกูล -ร้อยละของนักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและ
ค าปรึกษาปัญหาส่วนตัว ครอบครัว การเรียนและ
ด้านสังคม 

๙๐ 

๔.๘ กิจกรรมเวทีคนเก่ง(ศิลปะ/ดนตรี/กีฬา/วิชาการ) 
 

-ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถที่ได้รับการ
ส่งเสริมศักยภาพ 

๘๐ 

๔.๙ กิจกรรมทัศนศึกษา(เท่ียวเมืองไทยไปให้เห็น) -ร้อยละของนักเรียนระดับมัธยมต้นและนักเรียน
ชั้น ม.๓ ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามความต้องการ 

๘๐ 
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 ๕. กิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม ปกีารศึกษา ๒๕6๒ หมายเหต ุ
๐๔ ๐๕ ๐๖ ๐๗ ๐๘ ๐๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๐๑ ๐๒ ๐๓ 

๕.๑ กิจกรรมประชาธิปไตยโรงเรียน              
๕.๒ กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน              
๕.๓ กิจกรรมเรียนรู้อยู่ร่วมสังคม              
๕.๔ กิจกรรมเดินทางไกลแรมคืน              
๕.๕ กิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติด              
๕.๖ กิจกรรมฝีมือดีมีอาชีพ              
๕.๗ กิจกรรมดูแลช่วยเหลือเกื้อกูล              
๕.๘ กิจกรรมเวทีคนเก่ง(ศิลปะ/ 
      ดนตรี/กีฬา/วิชาการ) 

             

๕.๙ กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
      (เท่ียวเมืองไทยไปให้เห็น) 

             

 

๖. รายละเอียดกิจกรรมด าเนินการและงบประมาณที่ใช ้
 ๖.๑  เงินงบประมาณ    5,000  บาท 
 ๖.๒  เงินนอกงบประมาณ            -  บาท 
        รวม     5,000  บาท 
 

กิจกรรม รายละเอียด 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ ผู้รับ 

ผิดชอบ นอกงบ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
๑. กิจกรรมประชาธิปไตย 
    โรงเรียน 

-กิจกรรมประชาธิปไตย 
-กิจกรรมสภานักเรียน 

   500 500 -กมลชนก 
-ธัญชนก 

๒. กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน -จัดกิจกรรมสหกรณ์ฯ    200 200 -เรวดี 
๓. กิจกรรมเรียนรู้ 
    อยู่ร่วมสังคม 

-จัดกิจกรรมเรียนรู้อยู่
ร่วมสังคม 

   - - -ธัญชนก 
-ดวงใจ 

๔. กิจกรรมเดินทางไกล 
    แรมคืนลูกเสือ-เนตรนารี 

-จัดเดินทางไกลแรมคืน 
ลูกเสือชั้น ป.๕-ม.๓ 

   300 300 -กมลชนก 
-นภาพร 

๕. กิจกรรมลูกเสือต้าน 
    ยาเสพติด/ผู้น าลูกเสือ 

-ร่วมกิจกรรมลูกเสือ
ต้านยาเสพติด/ผู้น าฯ 

     -กมลชนก 
-นภาพร 

๖. กิจกรรมฝีมือดีมีอาชีพ จัดกิจกรรมฝึกฝีมือและ
อาชีพแก่นักเรียน 

   2,000 2,000 -ครูนภาพร 
-ธัญชนก 

๗. กิจกรรมดูแลช่วยเหลือ 
   เกื้อกูล 

-จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

   1,000 1,000 -กมลชนก 
-นภาพร 
-ทศพร 

๘. กิจกรรมเวทีคนเก่ง 
    (ศิลปะ/ดนตรี/วิชาการ) 

-จัดกิจกรรมเวทีคนเก่ง
คาบ ๕-๖ วันสุดสัปดาห์  

   500 500 -กมลชนก 
-พชร 

๙. กิจกรรมทัศนศึกษา 
    (เที่ยวเมืองไทยไปให้เห็น) 

-จัดทัศนศึกษานักเรียน
ชั้น ม.๓ และมัธยมต้น 

   500 500 -กมลชนก 
-สุลีพร 

รวม    5,000 5,000 บริหารทั่วไป 
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๗. วิธีการประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๗.๑ กิจกรรมประชาธิปไตยโรงเรียน -ส ารวจความพึงพอใจ -แบบส ารวจความพึงพอใจ 
๗.๒ กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน -ส ารวจความพึงพอใจ -แบบส ารวจความพึงพอใจ 
๗.๓ กิจกรรมเรียนรู้อยู่ร่วมสังคม -ส ารวจความพึงพอใจ -แบบส ารวจความพึงพอใจ 
๗.๔ กิจกรรมเดินทางไกลแรมคืนลูกเสือ-เนตรนารี -ตรวจสอบ-สัมภาษณ์ -แบบส ารวจ-แบบบันทึก 
๗.๕ กิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติด/กิจกรรมผู้น าลูกเสือ -ตรวจสอบ-สัมภาษณ์ -แบบส ารวจ-แบบบันทึก 
๗.๖ กิจกรรมฝีมือดีมีอาชีพ -ส ารวจความพึงพอใจ -แบบส ารวจความพึงพอใจ 
๗.๗ กิจกรรมดูแลช่วยเหลือเกื้อกูล -ส ารวจความพึงพอใจ -แบบส ารวจความพึงพอใจ 
๗.๘ กิจกรรมเวทีคนเก่ง(ศิลปะ/ดนตรี/กีฬา/วิชาการ) -ส ารวจความพึงพอใจ -แบบส ารวจความพึงพอใจ 
๗.๙ กิจกรรมทัศนศึกษา(เท่ียวเมืองไทยไปให้เห็น) -ส ารวจความพึงพอใจ -แบบส ารวจความพึงพอใจ 

 

๘. ประโยชนท์ีค่าดว่าจะไดร้บั 
๘.๑ นักเรียนทกุคนได้รับการเรียนรูแ้ละส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย หลักการสหกรณ ์และกิจกรรม 
      ทางสังคม  
๘.๒ นักเรียนช้ัน ป.๕-ม.๓ ได้ผ่านกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีในแต่ละระดับ 
๘.๓ นักเรียนทกุคนได้รับการส่งเสริมสุนทรภีาพด้านดนตรี ศิลปะ  
๘.๔ นักเรียนระดับช้ัน ป.๔-๖ และ ม.๑-๓ ได้รับการส่งเสริมด้านหัตถกรรม และงานอาชีพ  
๘.๕ นักเรียนทกุคนได้รับการดูแลช่วยเหลือและค าปรึกษาปัญหาสว่นตัว ครอบครัว การเรียนและสังคม 
๘.๖ นักเรียนทีมี่ความสามารถและความต้องการได้แสดงศักยภาพ 
๘.๗ นักเรียนระดับมัธยมต้นและนักเรียนชั้น ม.๓ ไดศ้ึกษาแหล่งเรียนรู้ตามความต้องการ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๙.๑ นางกมลชนก  สดุใจ      หัวหน้า 
 ๙.๒ นางธันชนก  บุญสุวรรณ     ผู้ช่วย 
 ๙.๓ นางสาวนภาพร  บุญม ี     ผู้ช่วย 
 ๙.๔ นางสาวเรวดี  โส๊ะนุ้ย     ผู้ชว่ย 
 ๙.๕ นางสุลีพร  ลัภหาย      ผู้ช่วย 
 9.6 นางดวงใจ  เพชรช ู      ผู้ช่วย 
 9.7 นางสาวเรวดี  โส๊ะนุ้ย     ผู้ช่วย 
 

ลงชื่อ         ผู้เสนอโครงการ 
                                                          (นางกมลชนก  สุดใจ) 

 ครูช านาญการโรงเรียนบา้นเขาปนู 
 
ลงชื่อ           ผู้อนุมัติโครงการ                                                      

                                                          (นายพชิัย  อารกีาร) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นเขาปนู 
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ส่วนที่ ๕ 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน 

 โรงเรียนบ้านเขาปูนได้ก าหนดกลยุทธ์สูก่ารปฏิบัติสู่ภาพความส าเร็จทีต่้องการจึงได้ก าหนดเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดเป็นแนวทางส าหรับการเทียบเคียงผลการปฏิบัติงานของโรงเรยีน  ดังนี้ 
 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
๑. ดา้นคณุภาพผู้เรียน 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
  2)  มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
       ความคิดเห็น และแก้ปญัหา 
  3)  มีความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

1.2  คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผู้เรียน 
   1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
   2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

๒. กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
  2.2  มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา 
  2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
         และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
  3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลง่เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
  3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
  3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใหข้้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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การประกาศคา่เปา้หมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปีการศกึษา 2563 

มาตรฐานที ่
ค่า

เป้าหมาย 
ปี ๒๕63 

มาตรฐานที่ 1 คณุภาพผู้เรียน   
               ๑.๑  ดา้นผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผูเ้รียน  
ตัวชี้วดั  
1. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินชุมนุม 93 
2. ร้อยละของนักเรียนที่อ่านออก เขียนได้ระดับดี 83 
3. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานวิชาการและได้รับรางวัลต่างๆ 87 
4. ร้อยละของนักเรียนพิเศษเรียนร่วมที่ได้รับการพัฒนาและส่งต่อ 100 
5. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพยีง 93 
6. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการวิเคราะห์ผู้เรียนและปรับพื้นฐาน  93 
7. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ 83 
8. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม เตรียมความพร้อมความพร้อมในการศึกษาต่อ 83 
9. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการฝึก คิด วิเคราะห์ คิด อยา่งมีวิจารณญาณ อภิปราย 
 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

79 

10. ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านคล่อง เขียนคล่อง 73 
11. ร้อยละของนักเรียนที่ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 83 
12. ร้อยละของนักเรียนที่ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 100 
13. ร้อยละของนักเรยีนที่ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 83 
14. ร้อยละของการวัดผลและประเมินผล 83 
               ๑.๒  ด้านคณุลักษณะอันพึงประสงค์  
1. ร้อยละของนักเรียนร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับดี 93 
๒. ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขภาพอยู่ในระดับดี 83 
๓. ร้อยละของนักเรียนได้รับรางวัล 13 
๔. ร้อยละของนักเรียนมีสุนทรียภาพ อยู่ในระดับดี 85 
๕. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับอาหารกลางวัน 100 
มาตรฐานที่ 2. ส่งเสริมการบริหารจดัการแบบมสี่วนร่วม  
ตัวชี้วดั  
1. ระดับคุณภาพของการวางแผนงานของผู้บริหารสถานศกึษา 5 
2. ระดับคุณภาพของการจัดสภาพแวดล้อม 5 
3. ระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาของผู้เกี่ยวข้อง 5 
มาตรฐานที่ 3. กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  
ตัวชี้วดั  
1. ร้อยละของครูที่มีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่ด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ 83 
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สมรรถนะที่พึงประสงค ์
2. ร้อยละของครูที่มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

83 

3. ร้อยละของครูที่มีการออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และสติปัญญา 

83 

4. ร้อยละของครูที่มีการศึกษาวิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ต้นรับผิดชอบแล้วใช้
ผลในการปรับกิจกรรมการสอน 

83 

5. ร้อยละของครูที่ใช้สื่อเทคโนโลยีและภูมิปญัญา ที่ชัดเจน 93 
6. ร้อยละของครูที่มีการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 93 
7. ร้อยละของครูที่มีการวัดผลและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 

93 

8. ร้อยละของครู ที่ท าแผนพฒันาตนเองและด าเนินพัฒนาตนเองตามแผน 93 
9. ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาตนเองตามนโยบายต้นสังกัด 100 
10.ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนา ศึกษาดูงาน โรงเรียนต้นแบบ 83 
 

มาตรฐานที ่
ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖3 

11. ร้อยละของครูที่ประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 100 
12. ร้อยละของครูที่มีการจดัการเรียนการสอนตามวิชาการที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็ม
ความสามารถ 

83 

13. ร้อยละของครูที่ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาใหแ้ก่ผู้เรยีนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิต 

100 

มาตรฐานที่ 4. พฒันาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธภิาพ  
ตัวชี้วดั  
1. สถานศึกษามีการก าหนดค่าเป้าหมายทุกมาตรฐาน ๕ 
2. ระดับคุณภาพการจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจ าปี 5 
3. ระดับคุณภาพการจัดท าระบบสารสนเทศและใช้ข้อมลูสารสนเทศ 5 
4. ระดับคุณภาพการนิเทศ ติดตาม คุณภาพมาตรฐานการศึกษา 5 
5. ระดับคุณภาพของสถานศึกษาที่น าผลการติดตามมาใช้วางแผนพัฒนา 5 
6. ระดับคุณภาพของรายงานประจ าปี 5 
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กรอบการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการโรงเรียนคณุภาพประจ าต าบล ปีการศกึษา ๒๕๖3 
โรงเรียนบ้านเขาปนู ต.เขานิพนัธ ์อ.เวียงสระ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

กลยทุธท์ี่ ๑ พัฒนาคณุภาพผูเ้รียน   (จ านวนงบประมาณ  28๐,๐๐๐  บาท) 
วัตถปุระสงค์
เชิงกลยุทธ ์

สิ่งที่จะท า 
(แผนงาน/โครงการ) 

ตัวชีว้ัด 
เป้าหมาย งบประมาณ 
๒๕๖3 ๒๕๖3 

เพื่อพัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

- โครงการยกระดับ
ผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียน 
-  โครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู ้
-  โครงการโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล 
- โครงการเยาวชน
คนดี มีสุข 
-โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
 

1. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมิน
ชุมนุม 
2. ร้อยละของนักเรียนที่อ่านออก เขียนได้
ระดับดี 
3. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน
งานวิชาการและได้รับรางวัลต่างๆ 
4. ร้อยละของนักเรียนพิเศษเรียนร่วมที่
ได้รับการพัฒนาและส่งต่อ 
5. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรเศรษฐกิจ
พอเพียง 
6. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการวิเคราะห์
ผู้เรียนและปรบัพื้นฐาน 
7. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายวิชาการ 
8. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
เตรียมความพร้อมความพร้อมใน
การศึกษาต่อ 
9. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการฝึก คิด 
วิเคราะห์ คิด อย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 
10. ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านคล่อง เขียน
คล่อง 
11. ร้อยละของนักเรียนที่ใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร 
12. ร้อยละของนักเรียนที่ได้ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
13. ร้อยละของนักเรียนที่ได้ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที ่
14. ร้อยละของการวัดผลและประเมินผล 
1๕. ร้อยละของนักเรียนร่วมกิจกรรมอยู่
ในระดับดี 

๙3 
 

๘3 
 

๘7 
 

๑๐๐ 
 

๙3 
 
 

๙3 
 

๘3 
 

๘3 
 
 

๗9 
 
 
 

๗3 
 

๘3 
 

๑๐๐ 
 

๘3 
 

๘3 
๙3 

 

19๐,๐๐๐ 
 

   
๓0,๐๐๐ 

 
20,๐๐๐ 

 
3๐,๐๐๐ 

 
10,000 

 



แผนปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  ปีการศึกษา ๒๕๖3                                                               ๗๑ 

                                                          โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

๑๖  ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขภาพอยู่ใน
ระดับดี 
๑๗. ร้อยละของนักเรียนได้รับรางวัล 
๑๘. ร้อยละของนักเรียนมีสุนทรียภาพ อยู่
ในระดับดี 
๑๙. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับอาหาร
กลางวัน 

๘3 
 

13 
๘5 

 
๑๐๐ 

     
กลยทุธท์ี่ ๒ ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม   (จ านวนงบประมาณ  156,971  บาท) 
วัตถปุระสงค์
เชิงกลยุทธ ์

สิ่งที่จะท า 
(แผนงาน/โครงการ) 

ตัวชีว้ัด เป้าหมาย งบประมาณ 
๒๕๖3 ๒๕๖3 

เพื่อส่งเสริม
การบริหาร
จัดการแบบมี
ส่วนร่วม    

-โครงการบริหาร
สถานศึกษาโดยใช้แผน
เป็นเครื่องมือ 
-โครงการโรงเรยีนสวย
ด้วยมือเรา 
-โครงการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม    
-โครงการสนับสนุน
งานบริหาร  งาน
นโยบาย และค่า
สาธารณูปโภค 
 

1. ระดับคุณภาพของการวางแผนงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
2. ระดับคุณภาพของการจัด
สภาพแวดล้อม 
 
3. ระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
ของผู้เกี่ยวข้อง 

5 
 

5 
 
 

5 

32,๐๐๐ 
 

12,74๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑02,251 
 

     
กลยทุธท์ี่ ๓  ส่งเสริม  สนับสนนุใหค้ร ู บคุลากรจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญัใหม้ีคณุภาพ  
(จ านวนงบประมาณ  97,529  บาท  เงนินอกงบประมาณ  -  บาท  ) 
วัตถปุระสงค์
เชิงกลยุทธ ์

สิ่งที่จะท า 
(แผนงาน/โครงการ) 

ตัวชีว้ัด เป้าหมาย งบประมาณ 
๒๕๖3 ๒๕๖3 

- เพื่อส่งเสริม  
สนับสนุนให้คร ู 
บุคลากรจัด
กระบวน 
การเรียนการ
สอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็น
ส าคัญให้มี
คุณภาพ 
 

-โครงการพัฒนาครู
และบุคลากร 

1. ร้อยละของครูที่มีการก าหนดเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียนที่ด้านความรู้ ทักษะ 
กระบวนการ สมรรถนะที่พึงประสงค ์
2. ร้อยละของครูที่มีการวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคลและใช้ข้อมลูในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน 
3. ร้อยละของครูที่มีการออกแบบและ
จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและสติปัญญา 
4. ร้อยละของครูที่มีการศึกษาวิจัย และ

๘3 
 
 
 

๘3 
 
 
 

๘3 
 
 

97,529 



แผนปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  ปีการศึกษา ๒๕๖3                                                               ๗๒ 

                                                          โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ต้น
รับผิดชอบแล้วใช้ผลในการปรับกิจกรรม
การสอน 
5. ร้อยละของครูที่ใช้สื่อเทคโนโลยีและ
ภูมิปญัญา ที่ชัดเจน 
6. ร้อยละของครูที่มีการวัดและ
ประเมินผลอยา่งเป็นระบบเป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพ 
7. ร้อยละของครูที่มีการวัดผลและ
ประเมินผลทีมุ่่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
8. ร้อยละของครู ที่ท าแผนพฒันาตนเอง
และด าเนินพัฒนาตนเองตามแผน 
๙. ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาตนเอง
ตามนโยบายต้นสังกัด 
10. ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนา 
ศึกษาดูงาน โรงเรียนต้นแบบ 
11. ร้อยละของครูที่ประพฤติตัวเป็น
แบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา 
12. ร้อยละของครูที่มีการจดัการเรียน
การสอนตามวิชาการที่ได้รับมอบหมาย
เต็มเวลาเต็มความสามารถ 
13. ร้อยละของครูที่ให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้ง
ด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต 

๘3 
 
 
 

๙3 
 

๙3 
 
 

๙3 
 
 

๙3 
 

๑๐๐ 
 

๘3 
 

๑๐๐ 
 
 

๘3 
 
 

๑๐๐ 
 

     
กลยทุธท์ี่ ๔ พัฒนาระบบประกนัคณุภาพภายในให้มปีระสทิธผิล (จ านวนงบประมาณ  39,480  บาท  ) 
วัตถปุระสงค์
เชิงกลยุทธ ์

สิ่งที่จะท า 
(แผนงาน/โครงการ) 

ตัวชีว้ัด เป้าหมาย งบประมาณ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๒ 

เพื่อพัฒนา
ระบบประกัน
คุณภาพ
ภายในให้มี
ประสิทธิผล 

- โครงการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา  
แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี
- โครงการพัฒนา
ข้อมูลสารสนเทศ 
- โครงการนิเทศ
แผนงาน/โครงการ 

1. สถานศึกษามีการก าหนดค่าเป้าหมาย
ทุกมาตรฐาน 
2. ระดับคุณภาพการจัดท าและ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษา/
แผนปฏิบัติการประจ าป ี
3. ระดับคุณภาพการจัดท าระบบ
สารสนเทศและใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
4. ระดับคุณภาพการนิเทศ ตดิตาม 

๕ 
 

๕ 
 
 

5 
 

5 

2๐,๐๐๐ 
 

 
 

5,๐๐๐ 
 

5,๐๐๐ 
 



แผนปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  ปีการศึกษา ๒๕๖3                                                               ๗๓ 

                                                          โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

-  โครงการประกัน
คุณภาพภายใน 

คุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
5. ระดับคุณภาพของสถานศึกษาที่น าผล
การติดตามมาใช้วางแผนพัฒนา 
6. ระดับคุณภาพของรายงานประจ าปี 
 

 
๕ 
 

๕ 

9,48๐ 

     
จากกลยุทธ์สู่และดัชนี ชี้วัดความส าเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล

ข้างต้น จ าเป็นต้องมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ก ากับ ดูแลให้การ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย และหาวิธีการพัฒนาการปฏิบัติงานตลอดจน
รายงานผลการปฏิบัติงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโรงเรียนมีผู้บริหารเป็นผู้ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
ตามบทบาทหน้าที่โดยใช้หลัก PDCA และได้มอบหมายหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน ๔ กลุ่มงาน เป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต สัมภาษณ์ ส ารวจ ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานต่างๆและ
รายงานผลการด าเนินงานเพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอความก้าวหน้า ผลการด าเนินงานและสิ่งที่ควรปรับปรุง
แก้ไขเพื่อพัฒนางานให้บรรลุกลยุทธ์ และกรอบการด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษาต่อไป 
 
แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

1. มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน ๔ กลุ่มงาน / ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานและตัวบ่งช้ี/ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ-กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมเป็น ๓ ระยะ คือ ระหว่างด าเนินการเมื่อ
สิ้นสุดโครงการและเมื่อสิ้นปีการศึกษา ซึ่งจะต้องรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  ตลอดจนการ
วางแผนการด าเนินงาน ส าหรับโครงการ/กิจกรรมที่จ าด าเนินการหรือพัฒนาในอนาคต 

2. การรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย รายงานผลตามแบบฟอร์มที่สถานศึกษาก าหนด  
(คู่มือระบบบริหารแผนงานโครงการ)   จ านวน  ๓   ชุด โดยรายงานต่อผู้บริหารโรงเรียน ๑ ชุด หัวหน้ากลุ่มงานที่
รับผิดชอบ  ๑ ชุด  และผู้รับผิดชอบเก็บไว้เอง ๑ ชุด 
  

3. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม จัดท าเครือ่งมือเพื่อประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ/ 
กิจกรรมก่อนเริ่มด าเนินงานตามโครงการและให้แนบเครือ่งมือประเมินผล การด าเนินงานมทุกครั้งก่อนขออนุมัติ
ยืมเงิน 

4. เมื่อสิ้นปีการศึกษา ให้ผู้รบัผดิชอบโครงการ/ กิจกรรม รานงานผลการด าเนินงานภายในวันที่ ๒๕ 
 เดือนมีนาคม  

5. กรณีมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 
โรงเรียนดีศรีต าบล ให้ชี้แจงเหตุผล ความจ าเป็นต่อผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประสานการด าเนินการขออนุมัติ
ปรบัเปลี่ยนแผนต่อไป 
 
ระดับหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน 

1. ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานย่อย ในการปฏิบัติ 
กิจกรรม/ตัวชี้วัด ตามค าสั่งของสถานศึกษาและให้คณะกรรมการตามค าสั่งรายงานผลการด าเนินงานในการปฏิบัติ
กิจกรรมและรายงานต่อที่ประชุมบุคลากรตามที่สถานศึกษาก าหนด 

2. การประเมินผลการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม และตวัช้ีวัดจะประเมินผลงานใน ๒ ประเด็น คือ  



แผนปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  ปีการศึกษา ๒๕๖3                                                               ๗๔ 

                                                          โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

๒ .๑ ประเมินผลสมัฤทธิ์ตามกลยุทธ์ /จุดเนน้ของสถานศึกษาโดยประเมินผลงานเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายและเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่ละโครงการ / กิจกรรม 

๒.๒ การประเมินผลการด าเนินงานอาศัยกรอบการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการโรงเรียนดีศรีต าบล 
ใน  ๔ กลยทุธ์คือ 

กลยุทธ์ที่ ๑ พฒันาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูและบคุลากรเป็นครู บุคลากรจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญใหม้ีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๔ พฒันาระบบการประกันคุณภาพภายในให้ในประสิทธิผล 

 
แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนนิงานเพือ่พฒันาคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษา 
  ๑. มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มงาน ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานตามผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบที่ ๓ ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ 
สมศ. ได้มาประเมินเมื่อวันที่ ๔ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕  
 ๒.  ให้หัวหน้ากลุ่มงานได้ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการพัฒนาตามโครงการ/กิจกรรมใน
แผนปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ปีการศึกษา ๒๕๖3 และที่คณะกรรมการ สมศ. เสนอแนะต่อ
สถานศึกษาให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรได้รับทราบในวันประชุมครูและบุคลากรของสถานศึกษา 
อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง  
 



แผนปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ปีการศึกษา ๒๕๖3                                                                  ๗๕ 

                                            โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

ปฏิทินด าเนินการกิจกรรม/โครงการ  
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 

กลุ่มงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปีการศึกษา  2563 

ผู้รับผิดชอบ 
๐๕ ๐๖ ๐๗ ๐๘ ๐๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๐๑ ๐๒ ๐๓ 04 

1. กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
1.๑ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน             -พชร เพชรรอด 

๑. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  วิเคราะห์ผู้เรียนและ
ปรับพื้นฐาน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

๒. กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การ
คิดเลข และการคิดวิเคราะห์( ๘ กลุ่มสาระ) 

             
 

๓. กิจกรรมมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ              

๔. กิจกรรมพัฒนานักเรียนพิเศษเรียนรวม              

๕. กิจกรรมจัดการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

             

๖ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม)              

๗ กิจกรรมค่ายวิชาการ ๕   กลุ่มสาระหลัก              

๘ กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ              

๙ กิจกรรมพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ              

๑๐ กิจกรรมการวัดและประเมินผล              

๑๑ กิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่อง              

๑๒ กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ และการสื่อสาร 

             

๑๓ กิจกรรมห้องเรียนมาตรฐาน              

๑๔ กิจกรรมเรียนรู้จากห้องสมุด              

๑๕ กิจกรรมเรียนรู้จากห้องปฏิบัติการ              

16 กิจกรรมซ่อมเสริม              

17 กิจกรรมประชุมวิชาการ              

18 กิจกรรมน าผลสัมฤทธิ์มาปรับปรุงพัฒนา              

19 กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการจัดการ
เรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ COVID 19 

             

20 กิจกรรมจัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ 
COVID  

             

1.๒ โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้             -ธัญชนก  
บุญสุวรรณ์ 

1. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับประถมศึกษา              

2. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา              

1.๓ โครงการประกันคุณภาพภายใน             -พิชัย อารีการ 

1. กิจกรรมนิเทศจัดการเรียนการสอน              
2. กิจกรรมจัดท ารายงาน SAR              

 
กลุ่มงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา  2563 ผู้รับผิดชอบ 



แผนปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ปีการศึกษา ๒๕๖3                                                                  ๗๖ 

                                            โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

๐๕ ๐๖ ๐๗ ๐๘ ๐๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๐๑ ๐๒ ๐๓ 04 
2. กลุ่มงานบุคคล 

2.๑ โครงการบริหารงานบุคคล             -สุลีพร  
ลัภหาย 

๑. ส่งเสริมการออกแบบการเรียน 
รู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

             

๒. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน 
ด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 

             

๓.ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

             

๔.ส่งเสริมการวัดและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ 

             

๕. พัฒนางานฝ่ายบุคลากร              
6.พัฒนาตามแผนพัฒนาตนเอง(ID Plan              
7.ส่งเสริมการพัฒนาตนเองตามนโยบายต้นสังกัด              
8.ศึกษาดูงาน              
9.กิจกรรมเชิดชูเกียรติ              

 
กลุ่มงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ปีการศึกษา  2563 
ผู้รับผิดชอบ 

๐๕ ๐๖ ๐๗ ๐๘ ๐๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๐๑ ๐๒ ๐๓ 04 
3. กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

3.๑ โครงการพัฒนาแผนพัฒนา 4 ปี 
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

            -เบ็ญจณีย์  
ด้วงกูล 

1. เสนอขออนุมัติด าเนินการ, แต่งตั้ง
คณะกรรมการและขออนุมัติโครงการ 

             

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อก าหนดค่า
เป้าหมายมาตรฐานปรับกลยุทธพ์ัฒนา
แผนพัฒนาการศึกษา            ปี  ๒๕๖๐-
๒๕๖๓  จัดท าแผนปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล ปีการศึกษา 25๖3 ของโรงเรียน
บ้านเขาปูน 

             

3. จัดท าเอกสารแผนพัฒนาการศึกษา ปี 
๒๕๖๐-๒๕๖๓  แผนปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล ปีการศึกษา 25๖3 

             

๔. ตรวจสอบงบประมาณและแผนพัฒนา
การศึกษา ปี  ๒๕๖๐-๒๕๖๓  แผนปฏิบัติการ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลปีการศึกษา 25๖3 

             

๕. ด าเนินงานตามแผนแผนปฏิบัติการโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล ปีการศึกษา 25๖3 

             

๖. สรุป / รายงานผลการด าเนินงาน              
 

3.๒ โครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ             -เรวดี  โส๊ะนุ้ย 



แผนปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ปีการศึกษา ๒๕๖3                                                                  ๗๗ 

                                            โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

๑. ประชุมวางแผน              

๒. จัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ ์              
๓  เก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์  ประมวลผล              
๔. น าเสนอข้อมูลสารสนเทศ  ผ่านWeb site                
๕. จัดท าปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ              
๖.  ติดตาม  สรุป  และประเมินผล              
3.3 โครงการนิเทศแผนงาน/โครงการ             -เบ็ญจณีย์ 

 ด้วงกูล 
๑. ประชุมวางแผน แต่งตั้งกรรมการ จัดท า
ปฏิทิน 

             

๒. นิเทศ  ก ากับ              
๓  เก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์  ประมวลผล              
๔. หัวหน้าโครงการประชุมกับคณะกรรมการ  
สรุปผลการด าเนินกิจกรรมโครงการ   

             

๕. รายงานผลการประเมิน                
3.4 โครงการสนับสนุนงานบริหารการศึกษา  
งานนโยบาย  งานสาธารณูปโภค 

            -นภาพร   
บุญมี 

๑.  ประชุมชี้แจง  วางแผน  ก าหนดผู้รับผิดชอบ              
๒. ร่วมรณรงค์ลดการใช้พลังงาน (ไฟฟ้า)              
๓  จัดเก็บใบเสร็จค่าไฟฟ้า  จ่ายค่าไฟฟ้า              
๔.  รายงานในระบบโครงการลดพลังงาน              
๕.  สนับสนุนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมงาน
นโยบาย 

             

๖.  จัดซื้อครุภัณฑ์/ซ่อมแซมครุภัณฑ์              
๗.  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่              
๘.  ก ากับ  ติดตาม  ประเมินผล              
๙.  สรุป  รายงานผล              

 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลุ่มงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา  2563 ผู้รับผิดชอบ 



แผนปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ปีการศึกษา ๒๕๖3                                                                  ๗๘ 

                                            โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

๐๕ ๐๖ ๐๗ ๐๘ ๐๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๐๑ ๐๒ ๐๓ 04 

๔. กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๔.๑ โครงการบริหารสถานศึกษาโดยใช้
แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือ 

            -พิชยั  อารีการ 
-ไพรัตน์ ทองถึง 

๑. กิจกรรมการบริหารงานวิชาการ              
๒. กิจกรรมการบริหารงานบุคคล              
๓. กิจกรรมการบริหารงบประมาณ              
๔. กิจกรรมการบริหารงานบริหารทั่วไป              
๕. กิจกรรมการพัฒนาและด าเนินงานงาน
ส านักงานของโรงเรียน 

             

๖. กิจกรรมงานจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ              
๔.๒ โครงการโรงเรียนสวยด้วยมือเรา             -ไพรัตน์ ทองถึง 

1. กิจกรรมจัดภูมิทัศน์              
2. กิจกรรมปลอดขยะ              
3. กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ              
4. กิจกรรมจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้สนับสนุน 
      การจัดการเรียนรู้ 

             

5. กิจกรรมห้องเรียนดิจิตอล(DLTV+DLIT+IT)              
๔.๓ โครงการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม             -ไพรัตน์ ทองถึง 
๑. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา              
๒. กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน              
๓. กิจกรรมประสานงานกับชุมชน /หน่วยงาน              
4.กิจกรรมการร่วมกิจกรรมและบริการชุมชน              
๕. กิจกรรมประชาสัมพันธ์องค์กร              
๖. กิจกรรมระดมทุนการศึกษาของนักเรียน 
      และพัฒนาโรงเรียน 

             

๔.๔ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล             กมลชนก สุดใจ 

๑. กิจกรรมปลูกฝังคุณลักษณะอนัพึงประสงค์              
2. กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม              
3. กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ              
4. กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย 
    (งามอย่างไทย) 

             

5. กิจกรรมคนเก่งคนดีของสังคม              
6. กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว              
๔.๕ โครงการเด็กและเยาวชนสุขภาพดี             -ทิพยา เกิดช่วย 
1. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพดี              
๒. กิจกรรมอาหารกลางวันและนมฟรี              
3. กิจกรรมกีฬา/กรีฑาเพื่อสุขภาพ              
4. กิจกรรมประกันอุบัติเหตุ              
5. กิจกรรมบริการมัธยมขาดแคลนอาหาร
กลางวัน 

 
 

            

กลุ่มงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา  2563 ผู้รับผิดชอบ 



แผนปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ปีการศึกษา ๒๕๖3                                                                  ๗๙ 

                                            โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

๐๕ ๐๖ ๐๗ ๐๘ ๐๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๐๑ ๐๒ ๐๓ 04 
๔. กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

๔.๖ โครงการพัฒนาผู้เรียน             -กมลชนก 
สุดใจ 

1. กิจกรรมประชาธิปไตยโรงเรียน              
๒. กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน              
๓. กิจกรรมเรียนรู้อยู่ร่วมสังคม              
4. กิจกรรมเดินทางไกลแรมคืนลูกเสือ-เนตรนารี              
5. กิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติด/กิจกรรม 
      ลูกเสือผู้น า 

             

6. กิจกรรมฝีมือดีมีอาชีพ              
7. กิจกรรมดูแลช่วยเหลือเกื้อกูล              
8. กิจกรรมเวทีคนเก่ง(ศิลปะ/ดนตรี/กีฬา/ 
      วิชาการ) 

             

9. กิจกรรมทัศนศึกษา(เท่ียวเมืองไทยไปให้เห็น)              

 
 



แผนปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  ปีการศึกษา ๒๕๖3                                                              ๘๐ 

                                                         โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

 
 
 
 
 

 
 ภาคผนวก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  ปีการศึกษา ๒๕๖3                                                              ๘๑ 

                                                         โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

 
คณะท างาน 

 
 

ทีป่รึกษา 
  

นายพิชัย  อารีการ   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน 
 
คณะท างาน 
  

 ๑.  นางสุมาล ี ศรีนวล   ครูโรงเรียนบ้านเขาปูน ประธานคณะท างาน 
 ๒.  นายไพรัตน์  ทองถึง   ครูโรงเรียนบ้านเขาปูน รองประธานคณะท างาน 

  ๓.  นางกมลชนก  สุดใจ   ครูโรงเรียนบ้านเขาปูน คณะท างาน 
  ๔.  นางสุลีพร ลัภหาย   ครูโรงเรียนบ้านเขาปูน คณะท างาน 
  ๕.  นางสาวทพิยา  เกิดช่วย  ครูโรงเรียนบ้านเขาปูน คณะท างาน   

 ๖.  นางสุภาพร  เผือกเดช  ครูโรงเรียนบ้านเขาปูน คณะท างาน 
 ๗.  นางธัญชนก  บุญสุวรรณ์  ครูโรงเรียนบา้นเขาปูน คณะท างาน 
 ๘.  นางสาวนภาพร  บุญม ี  ครูโรงเรียนบ้านเขาปูน คณะท างาน  

  ๙.  นายทศพร  เกื้อคลัง   ครูโรงเรียนบ้านเขาปูน คณะท างาน 
๑๐. นางสาวเรวดี  โส๊ะนุ้ย  ครูโรงเรียนบ้านเขาปูน คณะท างาน 
11. นายทศพร  เกื้อคลัง   ครูโรงเรียนบ้านเขาปูน คณะท างาน 
12. นางสาวพชร  เพชรรอด  ครูโรงเรียนบ้านเขาปูน คณะท างาน 
๑3. นางดวงใจ  เพชรชู   พนักงานราชการ  คณะท างาน 
14. นางอุมาพร  พัฒน์พันธ ์  ครูพี่เลี้ยงนักเรียนพิเศษ คณะท างาน 
๑5. นางเบ็ญจณีย์  ด้วงกูล  ครูโรงเรียนบ้านเขาปูน คณะท างาน/เลขานุการ 

 16. นางสาวอารียา  สวนกูล  ครูธุรการ  คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
  

 
 
 
 


