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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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ก 

การให้ความเห็นชอบ 
แผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนบ้านเขาปนู  ตำบลเขานพิันธ์  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเขาปูน ครั้งท่ี  ๒ / ๒๕๖๔  ลงวันท่ี  ๓๐  
เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ร่วมพิจารณแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ของโรงเรียน       
บ้านเขาปูนแล้ว 
 (๑)  เห็นชอบในการแบ่งสัดส่วนงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวดังนี้ 
  - งบงานบริหารวิชาการ       ๔๐  %   จำนวน   ๑๙๖,๗๔๓   บาท 
  - งบงานบริหารท่ัวไป          ๑๐  %   จำนวน      ๔๙,๑๘๕   บาท 

- งบงานบริหารงบประมาณ     ๕  %   จำนวน      ๒๔,๕๙๓   บาท 
- งบงานบริหารบุคคล         ๑๐  %  จำนวน      ๔๙,๑๘๕   บาท 
- งบงานกิจการนักเรียน              ๑๐ %  จำนวน      ๔๙,๑๘๕   บาท 
- งบสำรองจ่าย     จำนวน        ๗,๐๐๐   บาท 
- ค่าสาธารณูปโภค     จำนวน     ๙๐,๐๐๐    บาท 
- ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง    จำนวน    -      บาท 
- ค่าใช้สอยต่างๆ     จำนวน     ๒๖,๐๐๐    บาท 
 

 
 (๒)  เห็นชอบให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ได้  
 
 
      ลงช่ือ 
                

 (นายประพันธ์  ศะศิเดโช) 
                 ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

                โรงเรียนบ้านเขาปูน 
                             ๓๐   มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
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ข 

คำนำ 
 
  แผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบทิศทางการดำเนินงานของ
สถานศึกษา โดยการวิเคราะห์ ความสอดคล้องของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน นำแผนยุทศาสตร์ชาติ
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 
เขต ๓  มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนและข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี ๓ ของ สมศ.  
ตลอดจนความต้องการท่ีมาจากการวางแผนไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับปรับปรุงปี๒๕๖๔ – ๒๕๖๕  ซึ่ง
ประกอบด้วย  ๔ ส่วน  ได้แก่  ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลพื้นฐาน  ส่วนท่ี๒   ทิศทางการพัฒนาการศึกษา  ส่วนท่ี ๓  
รายละเอียดของแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ  ส่วนท่ี ๔ การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
 คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาข้นพื้นฐาน  คณะทำงานและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ท่ีให้คำแนะนำข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและองค์กร  จน
ทำให้แผนปฏิบัติการฉบับนี้จนสำเร็จสมบูรณ์  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือในการดำเนินงานตามแผน  
การติดตามและประเมินแผนงาน  โครงการ และกิจกรรม   เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด 

 
 
        โรงเรียนบ้านเขาปนู 
        30  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
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ค 

สารบัญ 
 

            
เรื่อง 
การให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปี 
คำนำ 
สารบัญ  
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐาน          
ส่วนที่ ๒ ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
 -วิสัยทัศน์                          

-พันธกิจ                         
-เป้าประสงค์                       

ส่วนที่ ๓  รายละเอียดของแผนงานโครงการ/กิจกรรมงบประมาณ                     
-ประมาณการรายรับของสถานศึกษา       

 -ประมาณการรายจ่ายของสถานศึกษา                
-การจัดสรรงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม                
-โครงการ/กิจกรรม  ๕  กลุ่มงาน                                      
 -กลุ่มงานบริหารวิชาการ                                      
 -กลุ่มงานบริหารงานบุคคล                                      
 -กลุ่มงานบริหารงบประมาณ                                      
 -กลุ่มงานบริหารท่ัวไป  
          -กลุ่มงานกิจการนักเรียน                                     

ส่วนที่ ๔  การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ   
           -ดัชนีช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
           -การประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐาน 
           -ปฏิทินดำเนินการกิจกรรม/โครงการ                                                           
          ภาคผนวก                          
 -คณะทำงาน                        
     
 
 
 

หน้า 
ก 
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๗ 
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๑๐ 
๑๐ 
๑๒ 
๑๔ 
๑๙ 
๑9 
๓๑ 
๔๓ 
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81 
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๘๒ 
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ส่วนท่ี ๑ 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 

สภาพท่ัวไปของสถานศึกษา 
 สถานศึกษาโรงเรียนบ้านเขาปูน  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ตำบลเขานิพันธ์  เป็นโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ   ต้ังอยู่หมู่ท่ี 
๕ เทศบาลตำบลเขานิพันธ์  อำเภอเวียงสระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีท่ีดินของโรงเรียนจำนวน  ๒  แปลง  รวม
พื้นท่ีท้ังหมด  ๔๐  ไร่  ๒ งาน  ๖๘ ตารางวา  ท่ีต้ังโรงเรียนปัจจุบันมีพื้นท่ี  ๑๐ ไร่  ๒ งาน  ๖๘  ตารางวา    
มีอาณาเขตท่ีต้ัง ดังนี้ 
   ทิศเหนือ ติดถนนสาธารณะ 

ทิศตะวันออก ติดถนนสาธารณะ 
ทิศใต้  ติดถนนสาธารณะ 
ทิศตะวันตก ติดท่ีดินเอกชน 
 

ส่วนท่ีต้ังโรงเรียนเดิมมีพื้นท่ี  ๓๐ ไร่     ปัจจุบันได้แบ่งเป็นท่ีต้ังของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยบ้านเขา
ปูนจำนวน ๓ ไร่  จัดทำเป็นสวนยางพันธุ์ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๒๔ ไร่ ส่วนหนึ่ง เป็น
สวนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน ๓ ไร่ และเป็นท่ีต้ัง
ของโรงผสมปุ๋ยของชุมชนอีกส่วนหนึ่ง    

 

โรงเรียนบ้านเขาปูนก่อต้ังเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔ โดยเปิดสอนระดับประถมศึกษา ต่อมาป ีพ.ศ. ๒๕๔๔  ได้
เปิดขยายโอกาสทางการศึกษาถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  ปัจจุบันโรงเรียนได้จัดการศึกษา ๒ ระดับคือ  
ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

 โรงเรียนบ้านเขาปูนเป็นโรงเรียนขนาดกลางจัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๕  ฝ่ายคือ               
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานบุคลากร ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป          
และฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน  โรงเรียนบ้านเขาปูนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีศรีตำบลในปีงบประมาณ 
๒๕๕๕  และเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
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จ านวนนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขาปูน 
 

ตารางที่ ๑  แสดงจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ และห้องเรียน (ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) 
 

ช้ัน 
จำนวนนักเรียน จำนวน 

ห้องเรียน ชาย หญิง รวม 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๘ ๗ ๑๕ ๑ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๒ ๔ 16 ๑ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๓ ๙ ๒2 ๑ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ 1๗ 1๔ ๓๑ ๑ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๑๓ 11 24 ๑ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๘ 10 ๑๘ ๑ 

รวมประถมศึกษา ๗๑ ๕๕ ๑๒๖ ๖ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๓ ๑๘ ๓๑ ๑ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 1๗ ๑๔ ๓๑ ๑ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๙ 12 2๑ ๑ 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น ๓๙ ๔๔ 8๓ ๓ 
รวมทั้งสิ้น ๑๑๐ ๙๙ ๒๐๙ ๙ 
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ตารางที่ ๒  แสดงข้อมูลบุคลากรในโรงเรียน ( ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔) 
 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหน่ง ตำแหน่งเลขท่ี อันดับ 
การศึกษา 

หมายเหตุ 
คุณวุฒ ิ วิชาเอก 

๑ นายพิชัย  อารีการ ผอ. ๔๕๗๕ คศ.๓ ค.ม. บริหารการศึกษา  
๒ น.ส.พชร  เพชรรอด ครูผู้ช่วย 3302 ครูผู้ช่วย วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา  
๓ นางสุภาพร  เผือกเดช ครู ๔๕๗๖ คศ.๒ คบ. ภาษาไทย  
๔ น.ส.นภาพร บุญม ี ครู ๔๕๗๗ คศ.๑ คบ. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป  
๕ น.ส.สุกฤตา คุ้มสุวรรณ ครูผู้ช่วย ๔๕๗๙ ครูผู้ช่วย กศ.บ คณิตศาสตร์  
๖ น.ส.เรวดี  โส๊ะนุ้ย ครู ๔๕๘๒ คศ.1 กศ.บ คณิตศาสตร์  
๗ นายไพรัตน์  ทองถึง ครู ๔๖๑๔ คศ.๒(๓) คบ. บริหารการศึกษา  
๘ นางสุลีพร  ลัภหาย ครู ๔๗๘๗ คศ.๒(๓) กศ.บ. ประถมศึกษา  

๙   นายทศพร  เกื้อคลัง ครู ๕๓๕๓ คศ.๑ กศ.ม. 
เทคโนโลยีและ
ส่ือสารการศึกษา 

คบ.
คอมพิวเตอร์
ศึกษา 

๑๐ นางเบ็ญจณีย์  ด้วงกูล ครู ๕๗๐๒ คศ.3 คบ. ภาษาอังกฤษ  
๑๑ น.ส.ทิพยา  เกิดช่วย ครู ๕๗๐๔ คศ.๒(3) คบ. เกษตรศาสตร์  

1๒ นางกมลชนก  สุดใจ 
ครู ๕๗๐๖ คศ.๒(3) ศษ.ม. 

การบริหารการศึกษา 
ศษ.บ.
ภาษาไทย 

๑๓ น.ส.ศิโรรัตน์ บำรุง ครูผู้ช่วย ๕๗๐๗ ครูผู้ช่วย คบ. ภาษาอังกฤษ  
๑๔ น.ส.ธัญชนก บุญสุวรรณ์ ครู 132391 คศ.1 ศษ.บ ศิลปศาสตร์บัณฑิต บริหารรัฐกิจ 
๑๕ นางธัญญรัตน์ ขวัญเมือง ครูผู้ช่วย ๕๔๐๐๘ ครูผู้ช่วย ศษ.บ ศิลปกรรม  

๑๖ นางดวงใจ  เพชรชู 
พนักงาน
ราชการ 

พ ๑๘ - คบ. 
ธุรกิจศึกษา  

๑๗ น.ส.อุมาพร พัฒน์พนัธ ์ ครูพี่เล้ียง - - วท.บ. คหกรรมศาสตร์  
๑๘ น.ส.อารียา  สวนกูล ครูธุรการ - - บท.บ การตลาด  
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ผลการปฏิบัติงานปีที่ผ่านมา 
จากการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการ ๔ ปี ของโรงเรียนบา้นเขาปูนปีการศึกษา ๒๕๖๐ ไดพ้ฒันา

ประสบผลส าเร็จเป็นที่น่าภาคภูมิใจและส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) หรือ สมศ. ไดม้าประเมินรอบ ๓ เมื่อวนัที่ ๔-๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ของสถานศึกษาและผลงานอื่นๆที่น่าภาคภูมิใจมีดงัน้ี 
 

 

ตัวบ่งช้ี 
 

น ้าหนัก
คะแนน 

 

คะแนน
ที่ได้ 

 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน    
ตวับ่งช้ีที่ ๑ ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐ ๙.๔๓ ดีมาก 
ตวับ่งช้ีที่ ๒ ผูเ้รียนมีคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค ์ ๑๐ ๙.๑๖ ดีมาก 
ตวับ่งช้ีที่ ๓ ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ๑๐ ๘.๖๙ ดี 
ตวับ่งช้ีที่ ๔ ผูเ้รียนคิดเป็นท าเป็น ๑๐ ๘.๗๒ ดี 
ตวับ่งช้ีที่ ๕ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน ๒๐ ๙.๔๔ พอใช้ 
ตวับ่งช้ีที่ ๖ ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ๑๐ ๘.๐๐ ดี 
ตวับ่งช้ีที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา ๕ ๔.๘๐ ดีมาก 
ตวับ่งช้ีที่ ๘ พฒันาการของการประกนัคณุภาพภายในโดยสถานศึกษา 
และตน้สังกดั 

๕ ๔.๖๗ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์    
ตวับ่งช้ีที่ ๙ ผลการพฒันาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน 
พนัธกิจ และวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา 

๕ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตวับ่งช้ีที่ ๑๐ ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นที่ส่งผล 
สะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์สถานศึกษา 

๕ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตวับ่งช้ีที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๕ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตวับ่งช้ีที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพ่ือยกระดบัมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพฒันาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐ ๘๒.๙๑ ดี 
สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี  ต้ังแต่คะแนน  ๘๐ คะแนนขึ้นไป         ใช่  ไม่ใช่ 
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สถานศึกษามีตัวบ่งช้ีท่ีได้ระดับดีขึ้นไป  ๑๐  ตัวบ่งช้ี จากท้ังหมด  ๑๒  ตัวบ่งช้ี             ใช่  ไม่ใช่ 
สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน      ใช่  ไม่ใช่ 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    

 
 

สรุปผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 
คร้ังที่ ๖8 ระดับเขตพื้นที่ 

 

เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง หมายเหตุ 
๒๑ ๑๕ ๕ รวม  ๔๑  เหรียญ 

ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน ๔๔   รายการ    ได้รับรางวัล     ๔๑   รายการ        คิดเป็นร้อยละ   ๙๓.๑๘ 
 

สรุปผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 
คร้ังที่ ๖8 ระดับภาคใต้ 

 

เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง หมายเหตุ 
๒ ๒ ๐ รวม ๔ เหรียญ 

ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน  ๔   รายการ ได้รับรางวัล   ๔  รายการ        คิดเป็นร้อยละ   ๑๐๐ 
 

สรุปผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 
คร้ังที่ ๖9 ระดับเขตพื้นที่ 

 

เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง หมายเหตุ 
1๙ 5 7 รวม  31  เหรียญ 

ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน ๓8   รายการ    ได้รับรางวัล     31   รายการ        คิดเป็นร้อยละ   81.58 
 

สรุปผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 
คร้ังที่ ๖9 ระดับภาคใต้ 

 

เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง หมายเหตุ 
3 2 ๐ รวม 5 เหรียญ 

ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน 5   รายการ ได้รับรางวัล   5  รายการ        คิดเป็นร้อยละ   ๑๐๐ 
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โรงเรียนบ้านเขาปูนมีผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา  ดังนี้ 
 ผลการทดสอบ O-NET ระหว่างปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562 
 
 

 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยชั้น ป.6 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยชั้น ม.3 
วิชา ปี 2561 ปี 2562 ความก้าวหน้า 2561 2562 ความก้าวหน้า 

ภาษาไทย 45.92 45.90 - 0.02 51.29   54.60 + 3.31 
คณิตศาสตร์ 27.00 23.08      - 3.92 24.00 16.80 - 7.20 
วิทยาศาสตร์ 34.04 35.63 +1.59 32.94 29.70     - 3.24 
ภาษาอังกฤษ 31.33 32.12 +0.79 27.29 28.20     + 0.91 

รวมเฉลี่ย 34.57 34.18      - 0.39 33.88 32.33 - 1.55 

               

*หมายเหตุ  = ปีการศึกษา  2563 โรงเรียนบ้านเขาปูนนักเรียนไม่สมัครใจเข้าร่วมการทดสอบ O-NET 

๒.  ผลการทดสอบ NT ของช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๒ กับปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

รายการประเมิน 
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 

ปี ๒๕๖๒ 
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 

ปี ๒๕๖๓ 
ความก้าวหน้า 

ความสามารถด้านภาษา ๒๘.๘๐ ๒๕.๕๗ - ๓.๒๓ 
ความสามารถด้านคิดคำนวณ ๒๔.๒๐ ๔๒.๔๗ + ๑๘.๒๗ 

รวม ๒๖.๕๐ ๓๔.๐๒ + ๗.๕๒ 

 
๒. ผลการทดสอบ RT ของช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๒ กับปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ด้าน 
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 

ปี ๒๕๖๒ 
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 

ปี ๒๕๖๓ 
ความก้าวหน้า 

การอ่านออกเสียง 77.89 70.55 -7.34 
การอ่านรู้เรื่อง 80.52 80.11 -0.41 

รวม 2 ด้าน 79.21 75.33 -3.88 
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ส่วนที่  ๒ 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 
วิสัยทัศน์  (Vision) 

โรงเรียนบ้านเขาปูน เป็นองค์กรหลักจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
บนพื้นฐานความเป็นไทย 
  
พันธกิจ (Mission)  
 

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระและจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ในด้านการอ่าน  การเขียน  การส่ือสาร  การคิดคำนวณ  การคิด
วิเคราะห์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  ผลการทดสอบระดับชาติ  
ความพร้อมในการศึกษาต่อ  การฝึกงานหรือการทำงาน 

2. ปลูกฝังคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ค่านิยมพื้นฐาน สุขภาวะท่ีดีและเห็นคุณค่าความเป็นไทย 
 3. บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในชุมชนและท้องถิ่น 

4. ปรับปรุงภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่นและปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ 
 5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูยุคใหม่ รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
 6. จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิผล 
 
 
 
  

เพื่อมุ่งสู่ภาพความสำเร็จท่ีต้องการ  จึงกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นแนวทางสำหรับการเทียบเคียงผล
การปฏิบัติงานของโรงเรียนดังนี ้

1.คุณภาพผู้เรียน 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 
- คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรและมีค่านิยมหลักของคนไทย  12  

ประการ โดยมีสุขภาวะท่ีดี และคุณค่าความเป็นไทย 
- ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

(ฉบับปรับปรุง 2561)  
- ผู้เรียนรู้จักหลีกเล่ียงจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ตลอดจนโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ 

2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 -    สถานศึกษากำหนด เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีชัดเจน 

-    สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน 
- สถานศึกษามีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
- สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

เป้าประสงค์ ( Goal) 
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- สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

- สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสึารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้

- มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อระบบการบริหารและการจัดการศึกษา  

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 -    ครูและบุคลากรจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   
 -    ครูและบุคลากรใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 -    ครูและบุคลากรบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 -    ครูและบุคลากร มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 
 -    ครูและบุคลากรมีการ แลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

- ครูและบุคลากร พัฒนาตนเองสู่ศตวรรษท่ี 21 อย่างมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
- ครูและบุคลากรได้รับการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 
 

ปรัชญา  (Philosophy) 
 ปัญญา  นรานัง  รตนัง   (ปัน-ยา  นะ-รา-นัง  ระ-ตะ-นัง) 

ปัญญาเป็นดวงแก้วของคนดี 
 

คำขวัญโรงเรียน 
 ยึดมั่นคุณธรรม  ก้าวล้ำวิชาการ  จิตเบิกบานถ้วนหน้า   พัฒนาเต็มศักยภาพ 
  
อัตลักษณ ์   (Identity)  
 รักษ์ไทย  ไหว้สวย  รวยยิ้ม 
 
ค่านิยมร่วม 

1. ประสานพลัง 
2. สรรสร้างศรัทธา 
3. มุ่งวิชาการ 
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มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ฉบับลงวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
________________________________________________ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ. ๒๕๖๑  มีจำนวน  ๓  มาตรฐาน  ได้แก่ 
มาตรฐานท่ี๑  คุณภาพขของผู้เรียน 
  ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

          มาตรฐานท่ี๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๑. ด้านคุณภาพผู้เรียน 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
       ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
   2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
         และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
  2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
  3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
  3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
  3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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 ส่วนที่  ๓ 
รายละเอียดของแผนงานโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 

ประมาณการรายรับของสถานศึกษา 
 
๑. ประมาณการรายรับ 
๑.๑ ใช้ข้อมูลงบประมาณท่ีโรงเรียนได้รับในปีท่ีผ่านมาเป็นตัวเทียบเคียงในการประมาณการใช้จ่าย 
๑.๒ รายรับเงินอุดหนุนรายหัว (รายหัวนักเรียน) ต่อคนต่อปี ดังนี้ 
  ๑.๒.๑ ระดับประถมศึกษา  ๑,๙๐๐ บาท หรือ ๙๕๐ บาท ต่อภาคเรียน 
 ๑.๒.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ๓,๕๐๐   บาท หรือ  ๑,๗๕๐  บาท ต่อภาคเรียน 
๑.๓ เงินรายได้ของสถานศึกษา  เงินบริจาค  เงินอื่นๆ  โรงเรียนได้คาดคะเน  โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ท่ีจะ
ได้รับ นำผลการประมาณการรายรับนำเสนอในแบบตารางแสดงการประมาณการรายได้ของโรงเรยีน ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ดังนี ้
 ๑.๓.๑ งบประมาณคงเหลือจากปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ณ วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔) 

รายการ จำนวนเงิน หมายเหตุ 
๑. เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ๑๕๙,๕๗๓.๒๙  
๑.๑ ระดับประถมศึกษา   
๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   

รวมเงินอุดหนุนรายหัว ๑๕๙,๕๗๓.๒๙  
๒. เงินรายได้ของสถานศึกษา/เงินบริจาค/เงินอื่นๆ   
๒.๑ เงินรายได้สถานศึกษา ๑๑๙,๖๖๓.๐๓  
๒.๒ เงินอุดหนุนการศึกษาเรียนฟรี ๑๕ ปี ๓๖๒,๕๔๓.๐๑  
๒.๓ เงินโครงการอาหารกลางวัน -  

รวมงบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น ๖๔๑,๗๗๙.๓๓  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจำปี   ปีการศึกษา ๒๕๖๔                                    ๑๑ 

                                                                                      โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

๑.๓.๒ ประมาณการรายรับ  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

รายการ งบประมาณ
คงเหลือปี
การศึกษา 
๒๕๖๓ 

งบประมาณปี
การศึกษา 
๒๕๖๔ 

(ประมาณการ) 

รวมงบประมาณ
ท้ังส้ิน 

หมายเหตุ 

๑. ค่าจัดการเรียนการสอน     

    ๑) เงินอุดหนุนรายหัว ๑๕๙,๕๗๓.๒๙ ๓๓๒,๒๘๕.๗๑ ๔๙๑,๘๕๙  

        ๑. ระดับประถมศึกษา(๑,๙๐๐)
( ) 
        ๒. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(๓,๕๐๐) ( ) 

    

รวม ๑๕๙,๕๗๓.๒๙ ๓๓๒,๒๘๕.๗๑ ๔๙๑,๘๕๙  

๒) ปัจจัยพื้นฐานสำหรับ 
นักเรียนยากจน 

         ๑. ระดับประถมศึกษา
(๑,๐๐๐) 

      ๒. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(๓,๐๐๐)  

    

 ๒. ค่าหนังสือเรียน   ๕๖๐๗ ๒๘๖,๑๗๗ ๒๙๑,๗๘๔  

     ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑(625x๑๘) 
     ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒(619x๑๘) 
     ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓(622x๑๘) 
     ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔(673x๓๒) 
     ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕(806x๒๔) 
     ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖(818x๑๖) 
     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  (764x๓๑) 
     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  (938x๑๘) 
     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  (938x๑๘) 

 ๑๘,๖๒๕ 
11,142 
11,196 
21,536 
19,344 
13,088 
23,684 
25,433 
19,929 

  

๓. ค่าอุปกรณ์การเรียน 8,013 32,120 40,133  

     ระดับประถมศึกษา 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

    

๔. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 990 63,180 64,170  

     ระดับประถมศึกษา 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
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รายการ งบประมาณ
คงเหลือปี
การศึกษา 
๒๕๖๓ 

งบประมาณปี
การศึกษา 
๒๕๖๔ 

(ประมาณการ) 

รวมงบประมาณ
ท้ังส้ิน 

หมายเหตุ 

๕. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 72,560 50,800 123,360  
     ระดับประถมศึกษา 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

    

๖. เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน (๒๐) - 552,000 552,000  

๗. เงินรายได้สถานศึกษา  
(รายได้จากสวนยางพารา/ ค่าแผงขาย
อาหาร) 

119,663.03 119,663.03 239,326.06  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 374,316.32 4,426,225.74 4,800,583.06  

 
ประมาณการรายจ่ายของสถานศึกษา 
 

๒. ประมาณการรายจ่าย 
    โรงเรียนบ้านเขาปูนได้กำหนดกรอบแนวทางและวิธีการดำเนินงานปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
    บริหารงบประมาณตามแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
    งบประมาณท่ีนำมาจัดสรรจำนวน     ๔๙๑,๘๕๙   บาท 
   ๑. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงบประมาณ   ๑๒๒,๙๖๕   บาท  สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
งานประจำ ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นเร่งด่วนดังนี้ 

ท่ี รายการ งบประมาณ (บาท) 
๑ รายการค่าตอบแทน - 
๒ รายการค่าใช้สอย 

๒.๑ ค่าเบ้ียเล้ียงและค่าพาหนะ 
๒.๒ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/บำรุงรักษา- ซ่อมแซมแอร์-พัดลม 
๒.๓ ค่ากำจัดขยะ 
๒.๔ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประชุมราชการ 
๒.๕ ค่าดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 
๒.๖ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ี 
 

 
- 

๑๓,๐๐๐ 
- 
- 

7,000 
6,๐๐๐ 

๓ รายการวัสดุ 
๓.๑ วัสดุสำนักงาน 
๓.๒ ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง 
๓.๓ ค่าน้ำด่ืม 

- 
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ท่ี รายการ งบประมาณ (บาท) 

๔ ค่าสาธารณูปโภค(ค่าไฟฟ้า,น้ำประปา) 
- ระดับประถมศึกษา 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

๙๐,๐๐๐ 

๕ ต้ังสำรองไว้สำหรับการดำเนินงานตามนโยบายและความจำเป็น
เร่งด่วน 

- ระดับประถมศึกษา 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

๗,๐๐๐ 

 
๒.๑ โครงการระดับการศึกษาปฐมวัย     - 
๒.๒ โครงการระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ท่ี รายการ แหล่งงบประมาณ (จำนวนเงิน) รวม 
เงิน
อุดหนุน
รายหัว 

เงิน
อุดหนุน
อื่น / 
นอกงบ 

เงิน
กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

เงิน
บริจาค/
รายได้
สถาน 
ศึกษา 

 

                  งานบริหารวิชาการ 
๑ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน 
๑๖๖,๘๐
๐ 

- ๑๐,๐๐๐ - ๑๗๖,๘๐๐ 

๒ โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ๒๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ 
๓ โครงการประกันคุณภาพภายใน ๑๐,๐๐๐ - - - ๑๐,๐๐๐ 
                 งานบริหารงบประมาณ 
๑ โครงการจัดทำพัฒนาการศึกษา/ 

แผนฏิบัติการประจำปี  
๑๐,๐๐๐    ๑๐,๐๐๐ 

๒ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 7,500    7,500 
๓ โครงการสนับสนุนงานบริหาร งาน

นโยบาย และค่าสาธารณูปโภค 
4,000    4,000 

๔ โครงการนิเทศแผนงาน/โครงการ  3,000    3,000 
               งานบริหารบุคลากร 
๑ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มี

ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
๔๙,๑๘๕    ๔๙,๑๘๕ 

              งานบริหารท่ัวไป 
๑ โครงการบริหารสถานศึกษาโดยใช้

แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือ 
๒๖,๕๐๐    ๒๖,๕๐๐ 

๒ โครงการโรงเรียนสวยด้วยมือเรา ๑๖,๕๐๐    ๑๖,๕๐๐ 
๓ โครงการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ๖,๒๐๐    ๖,๒๐๐ 



แผนปฏิบัติการประจำปี   ปีการศึกษา ๒๕๖๔                                    ๑๔ 

                                                                                      โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

 
ท่ี รายการ แหล่งงบประมาณ (จำนวนเงิน) รวม 

เงิน
อุดหนุน
รายหัว 

เงิน
อุดหนุน
อื่น / 
นอกงบ 

เงิน
กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

เงิน
บริจาค/
รายได้
สถาน 
ศึกษา 

 

                  งานกิจการนักเรียน 
๑ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ๑๘,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ - - ๓๓,๐๐๐ 
๒ โครงการเด็กและเยาวชนสุขภาพดี ๑๖,๔๐๐ ๒๕,๐๐๐ - - 41,400 
๓ โครงการส่งเสริมและเสริมสร้างตาม

ความต้องการของผู้เรียน(พัฒนาผู้เรียน) 
๑๔,๗๐๐ - ๓๐,๘๐๐ - 45,500 

 

3. การจัดสรรงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม 

 การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 256๔ ของโรงเรียนบ้านเขาปูน เพื่อให้โรงเรียน
ได้นำสู่การปฏิบัติในรูปของแผนงาน โครงการ และกิจกรรม  ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และเพื่อให้มีความเช่ือมโยงสัมพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา จึงได้กำหนดตารางความสัมพันธ์และความสอดคล้อง  ดังต่อไปนี้ 
 

กรอบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   (จำนวนงบประมาณ  2๐๖,8๐๐  บาท) 
วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ ์

สิ่งที่จะทำ 
(แผนงาน/โครงการ) 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย งบประมาณ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๔ 

เพื่อพัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

- โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
-  โครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ 
 

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีอ่านออก เขียนได้
ระดับดี 
2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีอ่านคล่อง เขียน
คล่อง 
3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการฝึก คิด 
วิเคราะห์ คิด อย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 
4. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 
๕. ร้อยละของนักเรียนท่ีใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการส่ือสาร 
๖. ร้อยละของการวัดผลและประเมินผล 

๘๐ 
 

๗๐ 
 

7๘ 
 
 
 

๖๐ 
 

๙๐ 
 

๙๐ 

  ๑๗๖,๘๐๐ 
 

 
๓0,๐๐๐ 

 
 

 
 

     



แผนปฏิบัติการประจำปี   ปีการศึกษา ๒๕๖๔                                    ๑๕ 

                                                                                      โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

 
 

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ ์

สิ่งที่จะทำ 
(แผนงาน/โครงการ) 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๔ 

  7. ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
เตรียมความพร้อมความพร้อมใน
การศึกษาต่อ 
8. ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการวิเคราะห์
ผู้เรียนและปรับพื้นฐาน 
๙. ร้อยละของผู้เรียนพิเศษเรียนร่วมที่
ได้รับการพัฒนาและส่งต่อ 
๑๐.ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรเศรษฐกิจ
พอเพียง 
11.ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายวิชาการ 
๑๒.ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
13. ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานท่ี 
14.ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมิน
ชุมนุม 
๑๕. ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมแข่งขัน
งานวิชาการและได้รับรางวัลต่างๆ 
๑๖. ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้เรียนรู้ใน
สถานการณ์เกิดโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ 

๘๐ 
 
 

๙๐ 
 

๑๐๐ 
 

๙๐ 
 
 

๘๐ 
 

๑๐๐ 
 

๙๕ 
 

๙๕ 
 

๕๐ 
 

๗๐ 

 

 
กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์   (จำนวนงบประมาณ  1๑๙,9๐๐  บาท) 
วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ ์

สิ่งที่จะทำ 
(แผนงาน/โครงการ) 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๔ 

เพื่อ
เสริมสร้าง/
ปลูกฝัง
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ผู้เรียน       

-โครงการโรงเรียน
คุณภาพประจำตำบล 
-โครงการเด็กและ
เยาวชนสุขภาพดี 
-โครงการส่งเสริม
และเสริมสร้างตาม
ความต้องการของ
ผู้เรียน(พัฒนาผู้เรียน) 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีความประพฤติด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม 
และจิตสำนึกตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
อยู่ในระดับดี 
2. ร้อยละของผู้เรียนมีความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น ในความเป็นไทยและเห็นคุณค่าใน
ภูมิปัญญาไทยอยู่ในระดับดี 
3. ร้อยละของผู้เรียนยอมรับเหตุผลและ

๙๕ 
 
 
 

๙๐ 
 
 

๘๕ 

3๓,๐๐๐ 
 
 
 

     41,400 
 

   45,500 
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                                                                                      โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

ความคิดเห็นของผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์อยู่
ในระดับดี 
๔. ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีในทุก
ด้าน และแสดงออกอย่างเหมาะสมอยู่ใน
ระดับดี 
๕ ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้รับอาหาร
กลางวันและอาหารเสริม (นม) 
6. ร้อยละของผู้เรียนรู้จักดูแลตนเองให้
ปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
ตลอดจนโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำอยู่
ในระดับดี 
 
 

 
 

๘๕ 
 
 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 

 

 
กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  (จำนวนงบประมาณ  ๔๙,๑๘๕ บาท  เงินนอกงบประมาณ  -  บาท  ) 
วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ ์

สิ่งที่จะทำ 
(แผนงาน/โครงการ) 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๔ 

- เพื่อส่งเสริม  
สนับสนุนให้ครู  
บุคลากรจัด
กระบวน 
การเรียนการ
สอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็น
สำคัญให้มี
คุณภาพ 
 

-โครงการพัฒนาครู
และบุคลากรสู่มือ
อาชีพ 
 
-โครงการครูจัดการ
เรียนการสอนท่ีเนน้
ผู้เรียนเป็นสำคัญ   

1. ร้อยละของครูท่ีมีการวางแผนและ
กำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท่ีด้าน
ความรู้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะท่ี
พึงประสงค์ 
2. ร้อยละของครูท่ีมีการวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน 
3. ร้อยละของครูท่ีมีการออกแบบและ
จัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและสติปัญญา 
4. ร้อยละของครูท่ีใช้ส่ือเทคโนโลยีแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญา 
5. ร้อยละของครูท่ีมีการบริหารจัดการช้ัน
เรียนเชิงบวก 
๖.ร้อยละของครูท่ีให้คำแนะนำ คำปรึกษา
และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการ
เรียนและคุณภาพชีวิต 
๗. ร้อยละของครูท่ีมีการวัดและ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบเป็นระบบและ

๙๐ 
 
 
 

๙๐ 
 
 
 

๙๐ 
 
 

๑๐๐ 
 

๙๐ 
 

๙๐ 
 
 

๙๐ 
 

๖๑,๐๐๐ 
 
 
 

๑๘,๖๘๕ 
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                                                                                      โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

มีประสิทธิภาพ 
 
๘. ร้อยละของครูท่ีมีการวัดผลและ
ประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
๙. ร้อยละของครูท่ีมีการศึกษาวิจัย และ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตน
รับผิดชอบแล้วใช้ผลในการปรับกิจกรรม
การสอน 
 ๑๐. ร้อยละของครู ท่ีทำแผนพัฒนา
ตนเองและดำเนินพัฒนาตนเองตามแผน 
๑๑. ร้อยละของครูท่ีได้รับการพัฒนา
ตนเองตามนโยบายต้นสังกัด 
12. ร้อยละของครูท่ีได้รับการพัฒนา
ตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ 
1๓. ร้อยละของครูท่ีประพฤติตัวเป็น
แบบอย่างท่ีดีและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
  

 
 

๙๐ 
 
 

๘๐ 
 
 
 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
 

 

 
    

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (จำนวนงบประมาณ ๘๓,๗๐๐   บาท  ) 
วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ ์

สิ่งที่จะทำ 
(แผนงาน/โครงการ) 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๔ 

เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการ 

- โครงการจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษา  
แผนปฏิบัติการ
ประจำป ี
- โครงการพัฒนา
ข้อมลูสารสนเทศ 
- โครงการนิเทศ
แผนงาน/โครงการ 
-  โครงการประกัน
คุณภาพภายใน 
-โครงการบริหาร
สถานศึกษาโดยใช้
แผนเป็นเครื่องมือ 
-โครงการโรงเรียน
สวยด้วยมือเรา 

1. ระดับคุณภาพของการวางแผน
กระบวนการบริหารสถานศึกษา 
2. ระดับคุณภาพของสถานศึกษามีการ
กำหนดค่าเป้าหมายทุกมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด 
๓. ระดับคุณภาพการจัดทำและ
ดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษา/
แผนปฏิบัติการประจำปี 
4. ระดับคุณภาพของสถานศึกษาท่ีพัฒนา
ครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพและมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
๕. ระดับคุณภาพการนิเทศ ติดตาม 
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
6. ระดับคุณภาพของการจัด
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

๔ 
 

๕ 
 
 

5 
 

5 
๔ 
 
 

๔ 
 

๔ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

 
 

๗,๕๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๒๖,๕๐๐ 
 
 

๑๖,๕๐๐ 
 



แผนปฏิบัติการประจำปี   ปีการศึกษา ๒๕๖๔                                    ๑๘ 

                                                                                      โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

 
-โครงการบริหาร
จัดการแบบมีส่วน
ร่วม    
 
-โครงการสนับสนุน
งานบริหาร  งาน
นโยบาย และค่า
สาธารณูปโภค 
 

 
๗. ระดับคุณภาพการจัดทำระบบ
สารสนเทศและใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
๘. ระดับคุณภาพของสถานศึกษาท่ีนำผล
การติดตามมาใช้วางแผนพัฒนา 
9. ระดับคุณภาพของความพึงพอใจในการ
จัดการศึกษาของผู้เกี่ยวข้อง 
๑๐. ระดับคุณภาพของรายงานประจำปี 
 

 
๔ 
 

๔ 
 

๔ 
 

๔ 

 
๖,๒๐๐ 

 
 
 
๔,๐๐๐ 

     
 



แผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา ๒๕๖๔                  ๑๙ 
 

                                                                โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

โครงการ/กิจกรรม  ๕ กลุ่มงาน 
โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มงานบริหารวชิาการ 

 

โครงการ   โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
แผนงาน   ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา    
มาตรฐาน  ๑  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพชร  เพชรรอด 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ 
สนองกลยุทธ์ที่  ๑ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา   ลงวันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙  ลงนามโดย พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ อาศัย
อำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙(๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการประชุม ครัง้ที่ ๗/ ๒๕๕๙เมื่อ
วันที่  ๒๖  สิงหาคม ๒๕๕๙ ในสถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกสังกัด  

ประกอบกับการรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รอบที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๔-
๒๕๕๙)  ของโรงเรียนบ้านเขาปูน  ที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้ประเมิน
โรงเรียน เมื่อวันที่ ๔-๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๔  สรุปผลการประเมิน ปรากฏว่า มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและ
มัธยมศึกษา กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน ตัวบ่งชี้ที่ ๕   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน  ไม่ได้มาตรฐาน  และได้วิเคราะห์สถานศึกษา
จากการประเมิน ด้านปัจจัยภายในสถานศึกษา จุดที่ควรพัฒนา คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์    และภาษาต่างประเทศ  ซึ่งมีผลการทดสอบพื้นฐานระดับชาติ และนำผลการทดสอบที่ได้ระดับดี
เท่าน้ัน  มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินแล้ว อยู่ระดับพอใช้  

 อน่ึงในปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป โรงเรียนบ้านเขาปูนเป็นโรงเรียนดีศรีตำบลซึ่งต้องบรหิารจัดการโดยยึดเอา
เป้าประสงค์มาปฏิบัติเพ่ือสนองตอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสำนักงาน เขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎร์ธานีเขต ๓ 

โรงเรียนตระหนักถึงเหตุผลข้างต้น จึงได้ประชุมระดมความคิดจากผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ให้มีคุณภาพสูงสุด และเป็นที่พึงพอใจของชุมชน 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทุก กลุ่มสาระ มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจากค่าเป้าหมายที่วางไว้ 
๒.๒  ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET, NT ,RT ในชั้น ป.๑  ,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  นักเรียนสามารถใช้ภาษาท่ี ๒ เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างง่ายๆ 

๓.  เป้าหมาย 



แผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา ๒๕๖๔                  ๒๐ 
 

                                                                โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

 ๓.๑. เชิงปริมาณ 
๓.๑.๑ นักเรียนทุกชั้นมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้  

 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 เฉลี่ยร้อยละ ๖๖      
 ๓.๑.๔  นักเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๑  สามารถใช้ภาษาท่ี ๒ เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างง่ายๆ 
๓.๒ เชิงคุณภาพ  
 ๓.๒.๑ นักเรียนชั้น ป.๖ และ ม.๓ มีผลการทดสอบระดับชาติผ่านเกณฑ์ขีดจำกัดล่างที่กำหนด 
 ๓.๒.๒ นักเรียนทุกชั้นมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระอยู่ในระดับดีข้ึนไป  

 
๔.  กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
๑.๑. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  วิเคราะห์ผู้เรียนและ
ปรับพ้ืนฐาน 
๑.๒. กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การคิด
เลข และการคิดวิเคราะห์( ๘ กลุ่มสาระ) RT,NT,     
O-net  
๑.๓. กิจกรรมมุ่งสูค่วามเป็นเลิศทางวิชาการ 
๑.๔. กิจกรรมพัฒนานักเรียนพิเศษเรียนร่วม  
๑.๕. กิจกรรมจัดการเรียนรู้ตามหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 ๑.๖ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชุมนุม 
๑.๗ กิจกรรมค่ายวิชาการ ๕ กลุ่มสาระหลัก 
 
๑.๘ กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ 
๑.๙ กิจกรรมพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ (การสอน
แบบโครงงาน,STEM) 
๑.๑๐ กิจกรรมการวัดและประเมินผล 
 
๑.๑๑ กิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่อง 
 
๑.๑๒ กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ และการสื่อสารและการสร้างนวัตกรรม 
๑.๑๓ กิจกรรมห้องเรียนมาตรฐาน 
 
๑.๑๔ กิจกรรมเรียนรู้จากห้องสมุด  

 
1.ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการวิเคราะห์และปรับ
พ้ืนฐาน 
2.ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่าน
เกณฑ์ระดับดีข้ึนไป    
3.ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วม
แข่งขันทางวิชาการ 
4. ร้อยละของนักเรียนพิเศษเรียนร่วมที่ได้รับการ
พัฒนาและส่งต่อ 
5.ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินชุมนุม 
7.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายวิชาการ ในระดับดีข้ึนไป 
8.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม เตรียมความ
พร้อมในการศึกษาต่อ 
9.ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินการคิดด้าน
ต่างๆ ในระดับดีข้ึนไป 
10.ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ขีดจำกัดล่างในการ
ประเมินระดับชาติ    
๑๑.ร้อยละของผู้เรียน ท่ีมีความสามารถในการอ่าน
การเขียนภาษาไทยระดับดีข้ึนไป 
 ๑๒.ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารระดับดีข้ึนไป 
1๓.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียน ต่อห้องเรียนใน

 
ร้อยละ93 
 
ร้อยละ ๘3 
 
ร้อยละ87 
 
ร้อยละ100 
 
ร้อยละ93 
 
ร้อยละ91 
ร้อยละ83 
 
ร้อยละ83 
 
ร้อยละ79 
 
ร้อยละ73 
 
ร้อยละ83 
 
ร้อยละ 83 
 
ร้อยละ ๑๐๐ 



แผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา ๒๕๖๔                  ๒๑ 
 

                                                                โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

 
๑.๑๕ กิจกรรมเรียนรู้จากห้องปฏิบัติการ 
1.16 กิจกรรมซ่อมเสริม 
1.17 กิจกรรมประชุมวิชาการ 
1.18 กิจกรรมนำผลสัมฤทธ์ิมาปรับปรุงพัฒนา 
1.19 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ 
เกิดโรคอุบัติใหม่/โรคอุบัติซ้ำ 

ระดับดี 
1๔.ร้อยละของนักเรียนที่ได้ศึกษาเรียนรู้จากห้องสมุด 
1๕.ร้อยละของนักเรียนที่ได้ศึกษาเรียนรู้จาก
ห้องปฏิบัติการ 

 
ร้อยละ ๘๕ 
ร้อยละ ๘๕ 
 

 
๕. กิจกรรม / เป้าหมายตัวชี้วัด / ระยะเวลา 

กิจกรรม 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๐๕ ๐๖ ๐๗ ๐๘ ๐๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๐๑ ๐๒ ๐๓ ๐๔ 

๑.๑. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  วิเคราะห์ผู้เรียนและ
ปรับพ้ืนฐาน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

๑.๒. กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การคิด
เลข และการคิดวิเคราะห์( ๘ กลุ่มสาระ) RT,NT,O-
net 

            
 

๑.๓. กิจกรรมมุ่งสูค่วามเป็นเลิศทางวิชาการ             
๑.๔. กิจกรรมพัฒนานักเรียนพิเศษเรียนรวม             
๑.๕. กิจกรรมจัดการเรียนรู้ตามหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

            

๑.๖ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม)             
๑.๗ กิจกรรมค่ายวิชาการ ๕   กลุ่มสาระหลัก             
๑.๘ กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ             
๑.๙ กิจกรรมพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ (การสอน
แบบโครงงาน,STEM) 

            

๑.๑๐ กิจกรรมการวัดและประเมินผล             
๑.๑๑ กิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่อง             
๑.๑๒ กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ และการสื่อสารและการสร้างนวัตกรรม 

            

๑.๑๓ กิจกรรมห้องเรียนมาตรฐาน             
๑.๑๔ กิจกรรมเรียนรู้จากห้องสมุด             
๑.๑๕ กิจกรรมเรียนรู้จากห้องปฏิบัติการ             
1.16 กิจกรรมซ่อมเสริม             
1.17 กิจกรรมประชุมวิชาการ             
1.18 กิจกรรมนำผลสัมฤทธ์ิมาปรับปรุงพัฒนา             
1.19 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ 
เกิดโรคอุบัติใหม่/โรคอุบัติซ้ำ 

            



แผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา ๒๕๖๔                  ๒๒ 
 

                                                                โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

๖.รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการ และงบประมาณที่ใช้ 
๕.๑  เงินงบประมาณ          ๑๗๖,๘๐๐              บาท 
๕.๒  เงินนอกงบประมาณ                   -                     บาท 
  รวม         ๑๗๖,๘๐๐              บาท 

 

กิจกรรม รายละเอียด 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

นอก
งบ 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม  

๑.๑. กิจกรรมพัฒนา
หลักสูตร วิเคราะห์ผู้เรียน
และปรับพ้ืนฐาน 

-ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรฯ 
- วิเคราะห์หลักสูตรบูรณาการท้องถ่ิน      
- วิเคราะห์ผู้เรียน จัดกลุ่มผู้เรียน       
- สอนปรับพ้ืนฐานให้นักเรียน 

- - - 2,000 2,000 พชร  เพชรรอด 
ครทูุกคน 

 

๑.๒. กิจกรรมพัฒนา
ทักษะการอ่าน การเขียน 
การคิดเลขเร็ว และการคิด
วิเคราะห์ ( ๘ กลุ่มสาระ 
),RT,NT,O-NET 

- จัดหาสื่อ/วัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 
- จัดทำแบบฝึกทักษะ การอ่าน  การ
เขียน ป.1 - ป.๖ (บัญชีคำพ้ืนฐาน) 
- ฝึกทักษะ การอ่าน  การเขียน ป.1 - 
ป.๖ (บัญชีคำพ้ืนฐาน) 
- ป.๔ อ่านออก เขียนได้ 100 % 
- การอ่าน PISA  ม.๑ - ๓ 
- ฝึกทักษะการคิดเลขเร็ว และการคิด
วิเคราะห์ตามลักษณะเฉพาะของวิชา 
- จัดทำบันทึกการอ่าน  

- - - 10,000 10,000 สุภาพร  เผือกเดช 
กมลชนก  สุดใจ 
เรวดี  โส๊ะนุ้ย 
และครูประจำวิชา 

๑.๓. กิจกรรมมุ่งสูค่วาม
เป็นเลิศทางวิชาการ 

- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
- ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 
ทักษะวิชาการทุกระดับและทุกสังกัด 
 

- - - 
5,000 
6,000 
4,000 

 
15,000 

- 
- 

 
 20,000 

   6,000  
4,000 

พชร  เพชรรอด 
ครูทุกกลุ่มสาระ 
 

 
๑.๔. กิจกรรมพัฒนา
นักเรียนพิเศษเรียนรวม 

- คัดกรองนักเรียน 
-ส่งต่อ รับการตรวจ 
-จัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ 
 

- - 1,000 
 
 

4,000 5,000 ทศพร เกื้อคลัง 
กมลชนก  สุดใจ 
ทิพยา  เกิดช่วย 
พชร  เพชรรอด 
อุมาพร พัฒพันธ์ 

๑.๕. กิจกรรมจัดการ
เรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- จัดหาวิทยากรมาให้ความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
- วัสดุอุปกรณ์สำหรับฝึก 
-นำนักเรียนฝึกปฏิบัติจริงหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

- - 500 3,000 3,500 ธันชนก บุญ
สุวรรณ 
นภาพร  บุญมี 
สุลีพร ลัภหาย 
ครูทุกคน 



แผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา ๒๕๖๔                  ๒๓ 
 

                                                                โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

๑.๖ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน (ชุมนุม) 

- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
- ฝึกปฏิบัติจริง 

- - 2,000 2,000 4,000 ทศพร เกื้อคลัง 
กมลชนก  สุดใจ 
ทิพยา  เกิดช่วย 
ครูทุกคน 

๑.๗ กิจกรรมค่ายวิชาการ 
๕ กลุ่มสาระหลัก 

- จัดกิจกรรมค่ายกลุ่มสาระทุกชั้นใน
สถานศึกษา 
- จัดกิจกรรมเสริมทักษะ O-NET ,NT 
,RT และข้อสอบกลาง 
- จัดหาแบบทดสอบ PRE O-NET ,NT 
,RT และข้อสอบกลาง 
-ฝึกทำแบบแบบทดสอบ PRE O-NET 
,NT ,RT และข้อสอบกลางแล้วนำมา
วิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงพัฒนา 

 -  
 

1,000 
 

1,000 

1,000 
- 

 
 

- 

3,000 พชร  เพชรรอด 
ครูผูส้อน 5 กลุ่ม
สาระหลัก 
 

๑.๘ กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมในการ ศึกษาต่อ 

- แนะแนวให้กับนักเรียน เพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการ ศึกษาต่อ 

- - - 500 500 ทศพร  เก้ือคลัง 
ครูประจำชั้น 

๑.๙ กิจกรรมพัฒนาการ
คิดอย่างเป็นระบบ (การ
สอนแบบโครงงาน,STEM) 

- จัดหาวัสดุ วิธีการฝึกการคิดด้าน
ต่างๆ 
-  

- - - 
 
 

4,000 4,000 นภาพร  บุญมี 
สุกฤตา คุ้มสุวรรณ ์

๑.๑๐ กิจกรรมการวัดและ
ประเมินผล 

-วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม
ระเบียบการวัดและประเมินผล ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้  
- 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 

- - - 
 
 
 
 
 

2,000 

2,000 
 
 
4,000 
2,000 

10,000 พชร  เพชรรอด 
สุภาพร  เผือกเดช 
ครูทุกกลุ่มสาระ 
 

๑.๑๑ กิจกรรมอ่านคล่อง
เขียนคล่อง 

- จัดหาวัสดุฝึกการอ่านการเขียน  
- ฝึกทำแบบทดสอบประเมิน  อ่าน
คล่อง ป.๑ - ๓ เขียนคล่อง   ป.๔-๖
อ่านจับใจความ PISA ม.๑-๓ 

- - - 
3,000 

1,000 4,000 สุภาพร  เผือกเดช 
ทิพยา เกิดช่วย 
กมลชนก  สุดใจ 
สุลีพร  ลัภหาย 

๑.๑๒ กิจกรรมพัฒนา
ทักษะการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ และการ
สื่อสารและการสร้าง
นวัตกรรม 

- จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ฝึกทักษะการใช้
เทคโนโลยี  
- ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาไทย,การ
สื่อสารภาษาองักฤษ 

- - -- 
 

2,000 

3,000 
- 

5,000 ทศพร เกื้อคลัง 
เบ็ญจณีย์  ด้วงกูล 
สุลีพร  ลัภหาย 
ศิโรรัตน์  บำรุง 

๑.๑๓ กิจกรรมห้องเรียน
มาตรฐาน 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้ตรงตาม
มาตรฐานห้องเรียน 
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

- - - 18,000 18,000 ธัญชนก บุญ
สุวรรณ ์
ไพรัตน์  ทองถึง 



แผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา ๒๕๖๔                  ๒๔ 
 

                                                                โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

พชร  เพชรรอด 
ครูประจำชั้น 

๑.๑๔ กิจกรรมเรียนรู้จาก
ห้องสมุด 

จัดหาหนังสือ/วัสดุอุปกรณ์สนับสนุน
การศึกษาค้นคว้า 

- - - 4,000 4,000 ธัญญรัตน์ 
ขวัญเมือง 
ดวงใจ  เพชรชู 

๑.๑๕ กิจกรรมเรียนรู้จาก
ห้องปฏิบัติการ 

จัดหาสื่อ/วัสดุอุปกรณ์สนับสนุน
การศึกษาค้นคว้า 

- - - 3,000 3,000 ทศพร เกื้อคลัง 
นภาพร  บุญมี 
พชร  เพชรรอด 
เบ็ญจณีย์  ด้วงกูล 

๑.๑๖ กิจกรรมซ่อมเสริม จัดบุคลากร รบัผิดชอบสอนซ่อมเสริม 
อ่าน เขียน และคิดเลขเร็ว 

- - -   ผอ.พิชัย อารีการ 
ครูผูส้อนทุกคน    

๑.๑๗ กิจกรรมประชุม
วิชาการ 

ประชุมทางวิชาการ ภาคเรียนละ  ๒ 
ครั้ง 

- - -   พชร  เพชรรอด 
ทิพยา  เกิดช่วย 

๑.๑๘ กิจกรรมนำผล 
สัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้มา
ปรับปรุงพัฒนา  

นำผลสัมฤทธ์ิมาพัฒนา การจัดการ
เรียนการสอน 

- - -   ทศพร  เก้ือคลัง 
พชร  เพชรรอด 
ครูทุกคน 

1.19 กิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอนใน
สถานการณ์ เกิดโรคอุบัติ
ใหม่/โรคอุบัติซ้ำ 

-จัดหาสื่อ/วัสดุอุปกรณ์/คุรุภัณฑ์ เพ่ือ
ความพร้อมในการจัดการเรียนการ
สอนในสถานการณ์เกิดโรคอุบัติใหม่/
โรคอุบัติซ้ำ  

- - - 40,000 40,000 พชร  เพชรรอด 
ครูทุกคน 
 

รวม 
 
- 

 
- 

27,500 118,500 146,000 กลุ่มบริหาร 
งานวิชาการ 

 
๗. วิธีการประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช ้
1.ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการวิเคราะห์และปรับพ้ืนฐาน - นิเทศติดตาม - แบบบันทึกการนิเทศ 
2.ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์ 
ระดับดีข้ึนไป    

- ทดสอบ 
- ตรวจผลงาน 
- เก็บรวบรวมข้อมูล,วิเคราะห์
ข้อมูล,รายงาน 

- แบบบันทึก 
- ผลงาน 
 
 

3.ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ - บันทึกข้อมูล ,รายงาน 
 

- แบบบันทึก,ผลงาน 
 

4. ร้อยละของนักเรียนพิเศษเรียนร่วมที่ได้รับการพัฒนาและส่งต่อ - เก็บรวบรวมข้อมูล 
- รายงานผล 

- แบบบันทึก 
- แบบรายงาน 

5.ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกจิ
พอเพียง 

- บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม -แบบบันทึก 

6. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินชุมนุม - บันทึกการเข้าเรียน -แบบบันทึก 
7.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ ในระดับดี
ข้ึนไป 

- สำรวจความพึงพอใจ 
- รายงานผล 

- แบบสำรวจความพึงพอใจ 
- แบบรายงานผล 



แผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา ๒๕๖๔                  ๒๕ 
 

                                                                โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

8.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม เตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ - เก็บรวบรวมข้อมูล - แบบบันทึก 
9.ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินการคิดด้านต่างๆ ในระดับดีข้ึนไป -ทดสอบ 

-ตรวจผลงาน 
-แบบทดสอบ 
-แบบประเมินผลงาน 

10.ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ขีดจำกัดล่างในการประเมินระดับชาติ    -เก็บข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล แบบบันทึก 
๑๑.ร้อยละของผู้เรียน ท่ีมีความสามารถในการอ่านการเขียนภาษาไทย
ระดับดีข้ึนไป 

- ทดสอบ -แบบทดสอบ 

 1๒.ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและ
การสื่อสารระดับดีข้ึนไป 

- ทดสอบ 
- สังเกต 

-แบบทดสอบ 
-แบบบันทึก 

1๓.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียน ต่อห้องเรียนในระดับดี - สำรวจความพึงพอใจ - แบบสำรวจความพึงพอใจ 
- แบบรายงานผล 

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

- สังเกต 
-แบบทดสอบ 
-แบบบันทึก 

๑๗. ร้อยละความพึงพอใจของครูที่เข้าร่วมประชุม - เก็บรวบรวมข้อมูล -แบบบันทึก 
๑๘. ร้อยละของครูนำผลสัมฤทธ์ิมาพัฒนา การจัดการเรียนการสอน - เก็บรวบรวมข้อมูล -แบบประเมิน 

 
๘. ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ 

๗.๑  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทุกกลุ่มสาระ มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจากค่าเป้าหมายที่วางไว้ 
๗.๒  ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ชั้น ป.๖ และ ม. ๓ , NT ในชั้น ป.๓ RT ชั้น ป.1 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 เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างง่ายๆ 

   ๗.๕  ครูได้รับความพึงพอใจ 
 ๗.๖  ร้อยละของครูนำผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนมาพัฒนา 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๘.๑  นางสาวพชร  เพชรรอด    หัวหน้า 
 ๘.๒  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้                ผู้ช่วย 
 

 
                             (ลงชื่อ)                                               ผู้เสนอโครงการ 

                                                                 (นางสาวพชร  เพชรรอด) 
                                                               ครูผู้ช่วย  โรงเรียนบ้านเขาปูน 

 
         (ลงชื่อ)                                                ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                    (นายพิชัย  อารีการ) 

                                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา ๒๕๖๔                  ๒๖ 
 

                                                                โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

ชื่อโครงการ  โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
แผนงาน   ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
มาตรฐาน  ๑ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวธัญชนก  บุญสวุรรณ์ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ 
สนองกลยุทธ์ที่  ๑ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรา ๕ มาตรา ๙(๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  

โรงเรียนบ้านเขาปูนได้ดำเนินกิจกรรมตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง 
ซึ่งโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ออกไปศึกษาหาความรู้ หาประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ ท่ีอยู่ภายนอกสถานศึกษา  นอกเหนือจากเน้ือหาที่มีอยู่ในหนังสือเรียน ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จริง เป็นการส่งเสริม
ความรู้ให้กับนักเรียน  
๒. วัตถุประสงค์   

๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
๒.๓ เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการนำความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 

๓.  เป้าหมาย 
๓.๑  เชิงปริมาณ 

นักเรียนทุกคนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
๓.๒  เชิงคุณภาพ 

นักเรียนนำความรู้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 
 

๔. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู ้
๑. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับประถมศึกษา 
๒. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา 

๑๓.ร้อยละของนักเรียนที่ได้ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่ 

๘๕ 
 

 
๕. กิจกรรม / ระยะเวลา 

กิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
0๕ 06 0๗ 0๘ 0๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 0๑ 02 03 0๔ 

๑. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับประถมศึกษา             
๒. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา             

 
 
 



แผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา ๒๕๖๔                  ๒๗ 
 

                                                                โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

๖. รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการ  และงบประมาณที่ใช้  
๕.๑   เงินงบประมาณ  3๐,๐๐๐.-   บาท 
๕.๒   เงินนอกงบประมาณ        -         บาท 
 รวม             3๐,๐๐๐.-   บาท 

กิจกรรม รายละเอียด 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

นอก
งบ 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ รวม  

๑. กิจกรรมศึกษา
แหล่งเรียนรู้ระดับ
ประถมศึกษา 

- ประชุมชี้แจงเตรียมความ
พร้อม 
- นำนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาไปศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานศึกษา 

- - - 15,000 15,000 -น.ส.พชร  เพชรรอด 
-น.ส.ทิพยา เกิดช่วย 
-นางสุภาพร  เผือกเดช 
-นางสุลีพร ลัภหาย       
-บุคลากรทุกคน 

๒. กิจกรรมศึกษา
แหล่งเรียนรู้ระดับ
มัธยมศึกษา  

- ประชุมชี้แจงเตรียมความ
พร้อม 
- นำนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาไปศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานศึกษา 

- - - 15,000 15,000 -ธัญชนก  บุญสุวรรณ์ 
-นางสาวนภาพร บุญมี 
-นายทศพร เกื้อคลัง 
-นางเบ็ญจณีย์  ด้วงกูล 
-บุคลากรทุกคน 

 รวม - - - 30,000 30,000 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

๗. วิธีการประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช ้

1๕.ร้อยละของนักเรียนที่ได้ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
นอกสถานที่ 

-   บันทึกข้อมูล 
-   สังเกต  

- แบบบันทึก 
- แบบสำรวจความพึงพอใจ 

 

๘. ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ 
  นักเรียนนำความรู้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 

 
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 นางเบ็ญจณีย์  ด้วงกูล   ผู้ช่วย 
  

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

           (ลงชื่อ)                                    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                    
                                                           (นายพิชัย  อารีการ ) 

                                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน 



แผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา ๒๕๖๔                  ๒๘ 
 

                                                                โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

ชื่อโครงการ  โครงการประกันคุณภาพภายใน 
แผนงาน   ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
มาตรฐาน  2 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพชร  เพชรรอด 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ 
สนองกลยุทธ์ที่  ๑ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา   ลงวันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙  ลงนามโดย พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ อาศัย
อำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙(๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการประชุม ครัง้ที่ ๗/ ๒๕๕๙เมื่อ
วันที่  ๒๖  สิงหาคม ๒๕๕๙ ในสถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกสังกัด  

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ดังกล่าวทางสถานศึกษาจึงจัดให้มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้
ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะผู้เรียน 
ผู้ปกครอง และผู้รับบริการทางอ้อม เช่น สถานประกอบการ สังคม ประชาชน นอกจากน้ีการประกันคุณภาพการศึกษาทำให้
ผู้เรียนมีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกำหนด โดยการประกันคุณภาพมีแนวคิดอยู่บนหลักที่ว่า 
“ป้องกัน” เพ่ือการทำงานที่มีประสิทธิภาพและผลผลิตที่มีคุณภาพ 

 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ 
๒.๒ เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการให้บริการแก่ชุมชนและโรงเรียนอื่นๆ 
๒.๓ เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานในการประเมินคุณภาพของการจัดการศึกษาท้ัง ๓ ระดับ 

๓.  เป้าหมาย 
๓.๑  เชิงปริมาณ 

  ๓.๑.๑  โรงเรียนให้บริการชุมชนและโรงเรียนอื่น  ภาคเรยีนละไม่น้อยกว่า ๒  ครั้ง 
  ๓.๑.๒  พัฒนาและส่งเสริมการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาท้ัง  ๓  ระบบ 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑  โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ระดับคุณภาพดีข้ึนไป  ร้อยละ  ๘๐ 
  ๓.๒.๒  ผู้เก่ียวข้องมีความพึงพอใจ  ร้อยละ  ๙๒ 
 
๔. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

โครงการประกันคุณภาพภายใน 
1.  กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
2.  กิจกรรมจัดทำรายงาน SAR 
 

 
- ระดับคุณภาพของสถานศึกษาท่ีนำผลการติดตามมาใช้วางแผน
พัฒนา 
- ระดับคุณภาพของรายงานประจำป ี
 

 
๕ 
๕ 

 
 



แผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา ๒๕๖๔                  ๒๙ 
 

                                                                โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

๕. กิจกรรม / ระยะเวลา 
 

กิจกรรม ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
๐๔ ๐๕ ๐๖ ๐๗ ๐๘ ๐๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๐๑ ๐๒ ๐๓ 

๑.  กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอน             
๒.  กิจกรรมจัดทำรายงาน SAR             
 
๖. รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการ  และงบประมาณที่ใช้  

๖.๑  เงินงบประมาณ  ๑๐,๗๔๓ -   บาท 
๖.๒  เงินนอกงบประมาณ        -          บาท 
 รวม   ๑๐,๗๔๓ -    บาท 
 

กิจกรรม รายละเอียด 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ นอก
งบ 

ค่าตอ
บแทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑.  กิจกรรมนิเทศ
การจัดการเรียน 
การสอน 

-ประชุมชี้แจง 
-จัดหาวัสดุ 
-นิเทศ 
-ติดตาม 
-รายงานผลเพ่ือนำไป
ปรับปรุงพัฒนา 

- - 1,000 
 

5,000 6,000 -นายพิชัย  อารีการ 
-น.ส.พชร  เพชรรอด 
-นางสุลีพร  ลัภหาย 
-นางเบ็ญจณีย์  ด้วง
กูล 

๒.กิจกรรมจัดทำ
รายงาน SAR 

-เก็บรวบรวมข้อมูลจาก ๔ 
ฝ่ายงาน 
- จัดทำรายงานประจำปี 
(SAR) 
-ส่งรายงาน SAR ต้นสังกัด 

- 
 
 
 

- 
 

 
 

1,000 
 

 
 

3,000 
 

 
 

4,000 
 
 
 

-น.ส.พชร  เพชรรอด 
-นางสุลีพร  ลัภหาย 
-นายไพรัตน์  ทองถึง 
-นางเบ็ญจณีย์ ด้วงกูล 
-นางธัญญรัตน์ 
ขวัญเมือง 

  
 รวม 

 
- 

 
- 

 
๒,๐๐๐ 

 
๘,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
กลุ่มบริหาร 
งานวิชาการ 

 
๗. วิธีการประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช ้
๑.ระดับคุณภาพของรายงานประจำปี 
 

- ประเมินผลงาน 
 

- เกณฑ์การประเมิน 

๒.ระดับคุณภาพของสถานศึกษาท่ีนำผลการติดตามมาใช้วางแผน
พัฒนา 

- ประเมินผลงาน 
 

- เกณฑ์การประเมิน 

 
๘. ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ 

๘.๑  โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  ในการให้บริการแก่ชุมชนและโรงเรียนอื่นๆ 
๘.๒  โรงเรียนดำเนินการประกันคุณภาพในสถานศึกษาอย่างมีระบบ มีการประเมินผล นิเทศ ติดตามผล          

ปรับปรุงผลงาน และรายงานผลการดำเนินการใช้วงจร PDCA  
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๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๙.๑  นายพิชัย  อารีการ   หัวหน้า 

๙.๒  นางสาวพชร  เพชรรอด   ผู้ช่วย 
๙.๓  นางสุลีพร  ลัภหาย   ผู้ช่วย 
๙.๔  นางเบ็ญจณีย์ ด้วงกูล   ผู้ช่วย    

 
 
    (ลงชื่อ)                                      ผู้เสนอโครงการ 

                      (นางสาวพชร  เพชรรอด) 
           ครูผู้ช่วย  โรงเรียนบ้านเขาปูน 

 
   (ลงชื่อ)                                   ผู้อนุมัติโครงการ 

                            (นายพิชัย  อารีการ) 
                                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน 
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                                                      โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

   โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
โครงการ    โครงการพัฒนาครูและบุคลากรสู่มืออาชีพ 
แผนงาน    ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
มาตรฐาน    ๒ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ             งานบริหารบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ            นางสุลีพร   ลัภหาย 
ลักษณะโครงการ            โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ            พฤษภาคม  ๒๕๖4 -  มีนาคม  ๒๕๖5 
สนองกลยุทธ์ท่ี                         3 
 

๑. หลักการและเหตุผล    
      พระราชบัญญัติศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545  หมวด 7   

ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  ท่ีมุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ท่ีมีคุณภาพ ตาม
มาตรฐานสากล ท่ีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง  มีความพร้อมและเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และการ
พัฒนาบุคลากรประจำการอย่างต่อเนื่องให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล ประกอบกับการพัฒนาให้เป็นไปตามคุณภาพ
และมาตรฐานวิชาชีพครู และแผนการศึกษาชาติ 20 ปี ที่ระบุไว้ว่า ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน สร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
เพื่อให้เกิดผลที่ม่ันคง และก้าวหน้ายิ่งขึ้น     

อนึ่งพระราชบัญญัติศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545  
กำหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ประกอบกับได้มีการประกาศใช้
กฎกระทรวงและการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และกระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศใช้มาตรฐาน
การศึกษา พ.ศ.2561 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2561 สำหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเตรียมการสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ในระดับการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3 มาตรฐาน  คือ มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการ  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  สำหรับมาตรฐานที่ 2 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   ตัวชี้วัด ข้อที่ 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพและจัดให้มีขุมขนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน  
   โรงเรียนจึงต้องมีการพัฒนาตนเองให้เป็นไปตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีส่วนสำคัญท่ีขับเคล่ือน กระบวนการต่างๆ ให้ดำเนินไปตามยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาผู้เรียนเป็น คนเก่ง ดี 
มีความสุข มีความเป็นไทย  ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร   โครงการพัฒนาครูและบุคลากรสู่มืออาชีพ สามารถ
ช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ มีการพัฒนาตนเอง ได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย และ
เปลี่ยนแนวคิด จากการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา และนำ ความรู้มาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับสภาพของโรงเรียน และสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร ซึ่งจะทำให้การเรียนการสอน มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
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๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพื่อส่งเสริมพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ   
 2.2  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนครูผู้ช่วยให้ผ่านการประเมินการพัฒนาอย่างเข้ม 
 2.3  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากร สร้างนวัตกรรมและผลงาน ( BEST   PRACTICE) 
 2.4  ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองตามแผนการพัฒนาตนเอง  (  ID  PLAND) 

2.5. เพื่อส่งเสริม การอบรมพัฒนาครูภายในและภายนอก 
 ๒.6 เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์กับบุคลากร
อื่น  
 ๒.7 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรและสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคลากร                          

          2.8 เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล  
 

3. เป้าหมาย 
 

 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
  ๑) ครูและบุคลากร ร้อยละ 100   มีการพัฒนาตนเองสู่มาตรฐานสากล 
  2) ครู ผู้ช่วย ร้อยละ 100  ผ่านการประเมินการพัฒนาอย่างเข้ม 

3) ครูและบุคลากร ร้อยละ  75 มีการสร้าง สร้างนวัตกรรมและผลงาน ( BEST   PRACTICE) 
  4) ครูและบุคลากร ร้อยละ 100  มีการพัฒนาตนเองตามแผนการพัฒนาตนเอง  (  ID  PLAND) 

5) กิจกรรมอบรมพัฒนาครูภายในและภายนอก 
          5)  ครูและบุคลากร ร้อยละ 100  ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

5) ครูและบุคลากร ร้อยละ 100  ได้ไปศึกษาดูงานเสริมสร้างเอกลักษณ์โรงเรียน/ทัศนศึกษา   
  6) ครูและบุคลากร ร้อยละ 100 ได้มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์กับบุคลากรอื่ น       
ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  
                     7) ครูร้อยละ 100ได้รับการเสริมขวัญและกำลังใจ มีสัมพันธภาพอันดีกันและกัน มีความรัก  
ความผูกพันธ์ต่อโรงเรียน มีจิตวิญญาณความเป็นครู 

8) กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ระบบข้อมูลสารสนเทศ ระดับ ดี 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  1)ครูและบุคลากร มีการพัฒนาตนเองสู่มาตรฐานสากล 
  2) ครู ผู้ช่วย พัฒนาตนเองและผ่านการประเมินการพัฒนาอย่างเข้ม  
  3) ครูและบุคลากร   พัฒนาการ สร้างนวัตกรรมและผลงาน ( BEST   PRACTICE) 
  4) ครูและบุคลากร   มีการพัฒนาตนเองตามแผนการพัฒนาตนเอง  (  ID  PLAND) 

5)ครูและบุคลากรทางการศึกษานำผลจากการอบรมสัมมนาท้ังภายใน ภายนอกมาพัฒนาและปรับ 
กลยุทธิ์การเรียนการสอน 

6)ครูและบุคลากรทางการศึกษานำประสบการณ์ จากการ ศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา มาพัฒนา 
ตนเองและหน่วยงาน   
  7)  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญ กำลังใจ มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  มีความสุขการอยู่
ร่วมกันในองค์กร 
  8)  กลุ่มงานบริหารงานบุคคล มีระบบข้อมูล สารสนเทศ ท่ีชัดเจน 
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                                                      โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

๔.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่า

เป้าหมาย 
  
1.ส่งเสริมพัฒนาครูให้ เป็นครูมือ
อาชีพ   
2.ส่งเสริมสนับสนุนครูผู้ช่วยให้ผ่าน
การประเมินการพัฒนาอย่างเข้ม 
 
3.ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากร 
พัฒนาการ สร้างนวัตกรรมและ
ผลงาน ( BEST   PRACTICE) 
 

4.ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากร
ครูและบุคลากร   มีการพัฒ นา
ตนเองตามแผนการพัฒนาตนเอง    
(  ID  PLAND ) 
 

5.กิจกรรมอบรมพัฒนาครูภายใน
และภายนอก 

 

6. กิจกรรมศึกษาดูงานเสริมสร้าง
เอกลักษณ์โรงเรียน/ทัศนศึกษา 

 

7.กิ จกรรม เสริมสร้างขวัญ และ
กำลังใจ   

 

8 .กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า ร ะ บ บ ง าน
บริหารงานบุคคล 
 
๙. กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ด้ าน คุณ ธรรม  ความ โปร่ ง ใสใน
องค์กร 

 
1.ร้อยละของครูและบุคลากร พัฒนาตนเองสู่มืออาชีพ 
 
2.ร้อยละของครูผู้ช่วย ท่ีผ่านการประเมินการพัฒนาอย่างเข้ม 
ท่ี ได้รับอบรมพัฒนาท้ังจากภายในและ/หรือภายนอก
สถานศึกษา 
3.ร้อยละของครูและบุคลากร ทีมีการนำเสนอนวัตกรรมและ
ผลงาน ( BEST   PRACTICE) 
 

 
4.ร้อยละของครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองตาม
แผนการพัฒนาตนเอง    (  ID  PLAND ) 
 

 
 
5.รอ้ยละของครูและบุคลากรได้รับการอบรมพัฒนา ภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 

 

6.ร้อยละของครูและบุคลากรร่วมศึกษาดูงานเสริมสร้าง
เอกลักษณ์โรงเรียน /ทัศนศึกษา 

 

4.ร้อยละของครูและบุคลากร ได้รับการเสริมสร้างขวัญ  
 

 
5.กลุ่มงานบริหารงานบุคคลมีการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ ท่ีชัดเจน 
 
๑๓. ร้อยละของครูและบุคลากรท่ีประพฤติตัวเป็นแบบอย่าง
ท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

  
80 

 
100 

 
 

90 
 

 
 

100 

 

 
  
 

100 
 

 
100 

 

 
100 

 
 
ดี 
 

 
  ๑๐๐ 
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๕.  กิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ 

               ชื่อกิจกรรม 
        ปีการศึกษา ๒๕๖4 (พ.ค.64-เม.ย.65)  

05  ๐๖ ๐๗ ๐๘ ๐๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๐๑ ๐๒ ๐๓ ๐๔ 

1.ส่งเสริมพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ   
 

            

2. ส่งเสริมสนับสนุนครูผู้ช่วยให้ผ่านการประเมิน
การพัฒนาอย่างเข้ม 
 

           
 

3.ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากร พัฒนาการ 
สร้างนวัตกรรมและผลงาน ( BEST   PRACTICE) 
 

            

4.ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรครูและ
บุคลากร   มีการพัฒนาตนเองตามแผนการ
พัฒนาตนเอง    (  ID  PLAND ) 
 

            

5.กิจกรรมอบรมพัฒนาครูภายในและภายนอก 
 

            

6.กิจกรรมศึกษาดูงานเสริมสร้างเอกลักษณ์
โรงเรียน/ทัศนศึกษา 
 

           
 

7.กิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ   
 

           
 

8.กิจกรรมพัฒนาระบบงานบริหารงานบุคคล 
 

           
 

๙. กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรม 
ความโปร่งใสในองค์กร 

           
 

 
 
 
๖.  รายละเอียดกิจกรรมการดำเนินการและงบประมาณที่ใช้    จำนวน  ๖๑,๕๐๐  บาท 

๕.๑  เงินงบประมาณ    2๑,500   บาท 
๕.๒  เงินนอกงบประมาณ                    40,000   บาท 

    รวม   6๑,500    บาท 
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ชื่อกิจกรรม/รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ นอกงบ

ฯ 
ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

1.ส่งเสริมพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ   
 

 - 2000 3000 5000 สุลีพร 

2.ส่งเสริมสนับสนุนครูผู้ช่วยให้ผ่านการประเมิน
การพัฒนาอย่างเข้ม 
 

 -  2000 2000 สุลีพร 

3.ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากร พัฒนาการ 
สร้างนวัตกรรมและผลงาน ( BEST   PRACTICE) 
 

 - 1000 2000 3000 สุลีพร 

4.ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรครูและ
บุคลากร   มีการพัฒนาตนเองตามแผนการพัฒนา
ตนเอง    (  ID  PLAND ) 
 

 -  3000 3000 ธัญรัตน์ 

5.กิจกรรมอบรมพัฒนาครูภายในและภายนอก 
 

 2000 2000 2000 6000 ธัญรัตน์ 

6.กิจกรรมศึกษาดูงานเสริมสร้างเอกลักษณ์
โรงเรียน/ทัศนศึกษา 
 

๒๖000 - ๗,000 500 3๓,500 สุลีพร 

7.กิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ   
 

5000   2000       7,000 สุลีพร 

8.กิจกรรมพัฒนาระบบงานบริหารงานบุคคล 
 

   ๒,000 ๒,000 ธัญรัตน์ 

๙. กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรม 
ความโปร่งใสในองค์กร 
 

 - - - - สุลีพร 

 
รวม 

 
๓๑๐๐๐ 

 
2000 

 
1๒000 

 
1๖500 

 
 6๑,500 

 
บริหารงาน
บุคคล 
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๗.  วิธีการประเมินผล 

 
๘.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑. ครูและบุคลากร ได้รับการพัฒนาตนเอง 
 ๘.๒. ครูผู้ช่วยได้รับการพัฒนาและผ่านการประเมินพัฒนาอย่างเข้มทุกคน 
 ๘.๓. โรงเรียนมีผลงานนวัตกรรมและผลงาน  
 ๘.๔.ครูและบุคลากรได้พัฒนาตนเอง   มีขวัญกำลังใจ  มีความรัก ศรัทธาองค์กร นำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนา
องค์กร  
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๙.๑  นางสุลีพร  ลัภหาย   หัวหน้า 
 9.1  นางธัญญรัตน์  ขวัญเมือง                ผู้ช่วย  
     
 

ลงชื่อ  .............................................    ผู้เสนอโครงการ 
      ( นางสุลีพร ลัภหาย ) 
        ครู คศ.๒(๓) โรงเรียนบ้านเขาปูน 
 

ลงชื่อ  ...........................................    ผู้อนุมัติโครงการ 
      ( นายพิชัย  อารีการ ) 
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน 

ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการประเมิน 
เคร่ืองมือที่ใช ้
ในการประเมิน 

1.ส่งเสริมพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ   
 

 สำรวจการเข้าร่วมอบรม
สัมมนา /การศึกษาดูงาน
และหรือการทัศนศึกษา 

แบบสำรวจ  

2.ส่งเสริมสนับสนุนครูผู้ช่วยให้ผ่านการประเมินการพัฒนาอย่าง
เข้ม                        

แบบสอบถาม และแบบ
บันทึกผลงาน  

แลลสอบถาม และแบบ
บันทึก 

3.ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากร พัฒนาการ สร้างนวัตกรรม
และผลงาน ( BEST   PRACTICE) 

 การนิเทศติดตามผลจาก
การอบรม ฯ  

แบบนิเทศติดตามผล 

4.ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรครูและบุคลากร   มีการ
พัฒนาตนเองตามแผนการพัฒนาตนเอง    (  ID  PLAND ) 

แบ บ ป ระ เมิ น ข วัญ แล ะ
กำลังใจในการทำงาน 

แบบบันทึก 

5.กิจกรรมอบรมพัฒนาครูภายในและภายนอก 
 

 รายงานการอบรม  แบบรายงาน 

6.กิจกรรมศึกษาดูงานเสริมสร้างเอกลักษณ์โรงเรียน/ทัศนศึกษา 
 

สำรวจความพึงพอใจ แบบสำรวจ 

7.กิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ   
 

สำรวจความพึงพอใจ แบบสำรวจ 

8.กิจกรรมพัฒนาระบบงานบริหารงานบุคคล 
                  

รายงาน แบบรายงาน 

๙. กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรม ความโปร่งใส
ในองค์กร 

รายงาน แบบรายงาน 
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ช่ือโครงการ   โครงการครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
แผนงาน    ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
มาตรฐาน   2 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   งานบริหารบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางธัญญรัตน์   ขวัญเมือง 
ลักษณะโครงการ            โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม  ๒๕๖4 -  มีนาคม  ๒๕๖5 
สนองกลยุทธ์ที่   ๓ 
 

๑. หลักการและเหตุผล    

พระราชบัญญัติศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545  หมวด 7   
ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  ท่ีมุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ท่ีมีคุณภาพ ตาม
มาตรฐานสากล ท่ีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง  มีความพร้อมและเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และการ
พัฒนาบุคลากรประจำการอย่างต่อเนื่องให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล ประกอบกับการพัฒนาให้เป็นไปตามคุณภาพ
และมาตรฐานวิชาชีพครู และแผนการศึกษาชาติ 20 ปี ที่ระบุไว้ว่า ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน สร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
เพื่อให้เกิดผลที่ม่ันคง และก้าวหน้ายิ่งขึ้น     

    อนึ่งพระราชบัญญัติศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545  
กำหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ประกอบกับได้มีการประกาศใช้
กฎกระทรวงและการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และกระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศใช้มาตรฐาน
การศึกษา พ.ศ.2561 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2561 สำหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเตรียมการสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ในระดับการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3 มาตรฐาน  คือ มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการ  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    
 การดำเนินกลยุทธ์ ด้านการเรียนการสอนโดยครู เพื่ อตอบสนองมาตรฐานท่ี1  คุณภาพผู้เรียน              
จะเป็นด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หรือ ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร
สถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการ
ห้องเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี  ครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ การแลกเปล่ียนเรียนรู้นำผลมาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ เหตุผลดังกล่าวข้างต้น โรงเรียนจึง
ต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาการเรียนการสอน ด้านกรับวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จทางการจัดการศึกษา 

 
 
 



 แผนปฏิบัติการประจำปี   ปีการศึกษา ๒๕๖๔                                                                                ๓๘ 

 

                                                      โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

๒.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อส่งเสริมครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การเกิดโรคโรคระบาดอุบัติ
ใหม่ และ หรือโรคอุบัติซ้ำ 
 ๒.2  เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 
 ๒.3 เพื่อส่งเสริมให้ครูใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๒.4  เพื่อส่งเสริมให้ครูมีการบริหารจัดการห้องเรียนเชิงบวก 

๒.5 เพื่อส่งเสริมให้ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
 2.6เพื่อส่งเสริมให้ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อปรับปรุง
และพัฒนาการจัดเการเรียนรู้ 
๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 

1.ครูร้อยละ  ๑๐๐  มีการ จัดการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การเกิดโรคระบาดอุบัติและ 
หรือโรคอุบัติซ้ำ 
  2) ครูร้อยละ  ๑๐๐  มีการ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต  
  3) ครูร้อยละ  ๑๐๐  มีการ มีการใช้ส่ือเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมท้ัง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  4) ครูร้อยละ  ๑๐๐  มีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เด็กรักครู ครูรักเด็ก 
เด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ เรียนรูร่วมกันอย่างมีความสุข 

5) ครูร้อยละ  ๑๐๐ มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ       
มีข้ันตอน 

6)ครูร้อยละ 100 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง นำข้อมูล 
ย้อนกลับมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้   
๓.๒  เชิงคุณภาพ 
 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถจัดกิจรรมการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การเกิดโรคอุบัติใหม่
และ หรือโรคอุบัติซ้ำ ได้อย่างเหมาะสม 
 2) ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ท่ีเน้นผู้เรียนได้
เรียนรู้โดยผ่ากระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้มีความจำเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะการ
แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงาน และสามารถนำไปประยุต์ใช้ในชีวิตได้ 

    3) ครูมีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย 

    4) ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็ก 
รักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
         5) ครูผู้สอนมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนการใช้เคร่ืองมือและวิธีการ
วัดและประเมินผลทีเ่หมาะสมกับเปา้หมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ขอ้มูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนำไปพฒันาการเรียนรู้ 

   6) ครูและผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งให้ขอ้มูลป้อนกลับเพื่อนำไปใช่ 
ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู 



 แผนปฏิบัติการประจำปี   ปีการศึกษา ๒๕๖๔                                                                                ๓๙ 

 

                                                      โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

๔.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่า

เป้าหมาย 
1. กิ จกรรม ส่งเสริมครูบุ คลากร
จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับภาวะโรคอุบัติใหม่หรือโรคอุบัติ
ซ้ำ 
2. กิจกรรมส่งเสริมให้ครูจัดการ
เรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิต 
 
3 . กิ จกรรม ส่งเสริม ให้ ครู ใช้ ส่ือ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  
4. กิจกรรม ส่งเสริมให้ ครูมี การ
บริหารจัดการห้องเรียนเชิงบวก 
 

5. กิจกรรม ส่งเสริมให้ ครูมี การ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

  
6.กิจกรรมส่งเสริมครูและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ และ
ให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 
 

 1.ร้อยละของครูท่ีจัดการเรียนการสอนในสถานกาณ์โรคอุบัติ
ใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
 
 
2.ร้อยละของครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 
 
 
 
3. ร้อยละของครูใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  
 
4.ร้อยละของครูมีการบริหารจัดการห้องเรียนเชิงบวก 

 

 
5. ร้อยละของครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

  
 
6. ร้อยละของครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 
 

100 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 

100 

 

 
    100 

 
 
 

100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการประจำปี   ปีการศึกษา ๒๕๖๔                                                                                ๔๐ 

 

                                                      โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

๕.  กิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ 

ชื่อกิจกรรม 
ปีการศึกษา ๒๕๖4 

0
5  

๐
๖ 

๐
๗ 

๐
๘ 

๐
๙ 

๑
๐ 

๑
๑ 

๑
๒ 

๐
๑ 

๐
๒ 

๐
๓ 

๐๔ 

  1. กิจกรรมส่งเสริมครูบุคลากรจัดการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับภาวะโรคอุบัติใหม่หรือโรค
อุบัติซ้ำ  

           
 

2. กิจกรรม ส่งเสริมให้ครู จัดการเรียนรู้ ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิต 

           
 

3.กิ จกรรม ส่งเสริม ให้ ครู ใช้ ส่ือ  เทคโน โลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมท้ังภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  

           
 

4.กิจกรรมส่งเสริมให้ครูมีการบริหารจัดการ
ห้องเรียนเชิงบวก  

           
 

5. กิจกรรมส่งเสริมให้ครูมีการตรวจสอบและ
ประเมิน ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน   

           
 

6.กิจกรรมส่งเสริมครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเการเรียนรู้ 
 

           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการประจำปี   ปีการศึกษา ๒๕๖๔                                                                                ๔๑ 

 

                                                      โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

๖.  รายละเอียดกิจกรรมการดำเนินการและงบประมาณที่ใช้  จำนวน . บาท 
๕.๑  เงินงบประมาณ    ๑๘,685   บาท 
๕.๒  เงินนอกงบประมาณ                             -    บาท 

    รวม   ๑๘,685    บาท 
 

ชื่อกิจกรรม/รายละเอียด 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

 1. กิจกรรมส่งเสริมครูบุคลากรจัดการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับภาวะโรคอุบัติใหม่หรือโรค
อุบัติซ้ำ 
 

- 2,000  ๔,685 ๖,685 สุลีพร 

2.กิ จกรรม ส่ง เสริม ให้ ครู จัดการเรียน รู้ ผ่ าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิต 

- - 1,000 ๑,000 ธัญญรัตน์ 

3. เพื่อส่งเสริมให้ครูใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

1,000 2,000 3,000 6,000 ธัญญรัตน์ 

4.  เพื่อส่งเสริมให้ครูมีการบริหารจัดการห้องเรียน
เชิงบวก 
 

-  1,000 1,000 ธัญญรัตน์ 

5.  เพื่อส่งเสริมให้ครูมีการตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 

-  ๑,000 ๑,000 ธัญญรตัน ์

6. เพื่อส่งเสริมให้ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 

- 2,500 500 3,000 สุลีพร 

 
รวม 

1,000 
 

๖,500 1๑,185 ๑๘,685  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการประจำปี   ปีการศึกษา ๒๕๖๔                                                                                ๔๒ 

 

                                                      โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

๗.  วิธีการประเมินผล 

ตัวชี้วัดโครงการ 
วิธีการ
ประเมิน 

เคร่ืองมือที่ใช้ 
ในการ
ประเมิน 

1.ร้อยละของครู  จัดการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การเกิดโรคระบาดอุบัติ
และหรือโรคอุบัติซ้ำ 
 

รายงาน แบบรายงาน 

2.ร้อยละของครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิต 
 

สัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ 

  3. ร้อยละของครูใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมท้ังภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

สำรวจ แบบสำรวจ 

 4. ร้อยละของครูมีการบริหารจัดการห้องเรียนเชิงบวก 
 

นิเทศน์
ห้องเรียน 

บันทึกการ
นิเทศน์ 

5. ร้อยละของครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน  
 

นิเทศน์
ห้องเรียน 

บันทึกการ
นิเทศน์ 

6. ร้อยละของครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และให้ข้อมูล
ย้อนกลับ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดเการเรียนรู้ 
 

สำรวจ แบบสำรวจ 

๘.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ครูสามารถจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดอุบัติใหม่และ/หรือโรคอุบัติซ้ำ ได้ตามความ
เหมาะสม จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา มีการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียน นำผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เก่ียวข้องมาพัฒนา ปรับปรุงการเรียนการสอน ผู้เรียนและ
บุคลากรทางการศึกษาอยู่ร่วมกันในองค์กรอย่างมีความสุข 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๙.๑  นางธัญญรัตน์  ขวัญเมือง  หัวหน้า 
 ๙.๒  นางสุลีพร  ลัภหาย      ผู้ช่วย  
     

ลงช่ือ  .............................................    ผู้เสนอโครงการ 
      ( นางธัญญรัตน์  ขวัญเมือง ) 
              ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านเขาปูน 
 

ลงช่ือ  ...........................................    ผู้อนุมัติโครงการ 
       ( นายพิชัย  อารีการ ) 
           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน 
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โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
 

ชื่อโครงการ   โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี    
แผนงาน    ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  
มาตรฐาน              ๒  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโคงการ  นางเบ็ญจณีย์  ด้วงกูล 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ – มีนาคม  ๒๕๖๕ 
สนองกลยุทธ์ที่                ๔ 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 

กระบวนการวางแผนเป็นการกำหนดทิศทางการดำเนินงานในอนาคตขององค์กร เน้นกระบวนการและจุดมุ่งหมายรวม
องค์กรมุ่งหวังให้เกิดข้ึนในอนาคตซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การบริหารจัดการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูป
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  25๖๒ มาตรา ๓๑ กระทรวงมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย แผน
และมาตรฐานการศึกษา  สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา 
เช่นเดียวกับการดำเนินงานในองค์กร สถานศึกษาโรงเรียนบ้านเขาปูน ได้ยึดการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
กับนำนโยบายตามแผนระดับที่ ๓ แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี(พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕)ของกระทรวงศึกษาธิการ ในเรื่องการพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษามาเป็นแนวทางด้วย 

 และ เน่ืองจากแผนพัฒนาการศึกษาสิ้นสุดลง  จึงได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา  ปี  ๒๕๖๐-๒๕๖๓  (ฉบับปรับปรุงปี
การศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๕)ข้ึนมา ซึ่งในแต่ละปีงบประมาณหน่วยงานจะต้องนำแผนกลยุทธ์ที่ทันสมัยมาแปลงไปสู่การปฏิบัติโดย
การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาเพ่ือเป็นการกำหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน รวมทั้งการกำหนด
วิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไว้ล่วงหน้า แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำกล
ยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้และนำไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำ
โครงการดังกล่าวข้ึนมา 

 

๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพ่ือให้โรงเรียนมีแผนพัฒนาการศึกษา ปี  ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๕)และมี
แผนปฏิบัติการประจำปี   ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๒  เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา และมีความพึงพอใจ           
๒.๓  เพ่ือให้มีการตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผล  และรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มงาน  ๔  กลุ่มงาน 

๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 

3.1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษา  และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  ปี
การศึกษา 25๖๔  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน  ๒๕ คน เป็นเวลา  2  วัน  

3.1.2 จัดทำเอกสารแผนพัฒนาการศึกษา ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓(ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๕) และ
แผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา 25๖3  จำนวน ๑๐ เล่ม    
๓.๒  เชิงคุณภาพ 

๓.๒.๑  โรงเรียนบ้านเขาปูน  มีแผนพัฒนาการศึกษา ปี  ๒๕๖๐-๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา ๒๕๖๔-
๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา 25๖๔  เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา ได้สอดคล้องกับ
ความต้องการของพ้ืนที่และนโยบายของหน่วยเหนืออย่างมีประสิทธิภาพ  อยู่ในระดับดี 
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๔.  กิจกรรมการดำเนินการ 

ชื่อกิจกรรม  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

๑. เสนอขออนุมัติดำเนินการ, แต่งต้ังคณะกรรมการและขออนุมัติโครงการ 
๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือกำหนดค่าเป้าหมาย มาตรฐาน ปรับกลยุทธ์
และพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษา ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓  (ฉบับปรับปรงุปี
การศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๕) และ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 
25๖๔ ของโรงเรียนบ้านเขาปูน 
๓  จัดทำเอกสารแผนพัฒนาการศึกษาปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุงปี
การศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติการประจำปี      ปีการศึกษา 
25๖๔    
 ๔. ตรวจสอบงบประมาณและแผนพัฒนาการศึกษา ปี  ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 
(ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติการประจำปี  ปี
การศึกษา 25๖๔ 
๕. ดำเนินงานตามแผนแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศกึษา 25๖๔    
๖. สรุป / รายงานผลการดำเนินงาน 

-ระดับคุณภาพของการวางแผน
กระบวนการบริหารสถานศึกษา 
-ระดับคุณภาพของสถานศึกษามกีาร
กำหนดค่าเป้าหมาย  ทุกมาตรฐาน
และตัวชี้วัด 
-ระดับคุณภาพการจัดทำและ
ดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษา  
และแผนปฏิบัติการประจำปี ปี
การศึกษา 25๖๔                 
 

๔ 
 
 
5 
 
 
 
5 
 
 
 

 
๕.  กิจกรรม/ระยะเวลา 

ชื่อกิจกรรม 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๐๕ ๐๖ ๐๗ ๐๘ ๐๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๐๑ ๐๒ ๐๓ ๐๔ 

1. เสนอขออนุมัติดำเนินการ, แต่งต้ังคณะกรรมการและ
ขออนุมัติโครงการ 

            

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือกำหนดค่าเป้าหมาย 
มาตรฐาน ปรับกลยุทธ์และพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษา 
ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓  (ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา ๒๕๖๔-
๒๕๖๕) และ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 
25๖๔ ของโรงเรียนบ้านเขาปูน 

            

3. จัดทำเอกสารแผนพัฒนาการศึกษาปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 
(ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๕) และ
แผนปฏิบัติการประจำปี      ปีการศึกษา 25๖๔    

            

๔. ตรวจสอบงบประมาณและแผนพัฒนาการศึกษา ปี  
๒๕๖๐-๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา ๒๕๖๔-
๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา    
25๖๔      

            

๕. ดำเนินงานตามแผนแผนปฏิบัติการประจำป ี         
ปีการศึกษา 25๖๔ 

            

๖. สรุป / รายงานผลการดำเนินงาน             
๖. รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 

๕.๑  เงินงบประมาณ    ๑๐,๐๐๐  บาท 
๕.๒  เงินนอกงบประมาณ                             -  บาท 

    รวม   ๑๐,๐๐๐  บาท 
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ชื่อกิจกรรม รายละเอียด 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
นอกงบ 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. เสนอขออนุมัติ
ดำเนินการ, แต่งต้ัง
คณะกรรมการและขอ
อนุมัติโครงการ 
2. . จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือกำหนดค่า
เป้าหมาย มาตรฐาน ปรับ
กลยุทธ์และพัฒนา
แผนพัฒนาการศึกษา ปี 
๒๕๖๐-๒๕๖๓  (ฉบับ
ปรับปรุงปีการศึกษา 
๒๕๖๔-๒๕๖๕) และ จัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี
การศึกษา 25๖๔ ของ
โรงเรียนบ้านเขาปูน 
3. จัดทำเอกสาร
แผนพัฒนาการศึกษาปี 
๒๕๖๐-๒๕๖๓ (ฉบับ
ปรับปรุงปีการศึกษา 
๒๕๖๔-๒๕๖๕) และ
แผนปฏิบัติการประจำปี      
ปีการศึกษา 25๖๔    
๔. ตรวจสอบงบประมาณ
และแผนพัฒนาการศึกษา ปี  
๒๕๖๐-๒๕๖๓ (ฉบับ
ปรับปรุงปีการศึกษา 
๒๕๖๔-๒๕๖๕) และ
แผนปฏิบัติการประจำปี  ปี
การศึกษา    25๖๔      
๕. ดำเนินงานตามแผน
แผนปฏิบัติการประจำปี          
ปีการศึกษา 25๖๔ 
๖. สรุป/รายงานผลการ
ดำเนินงาน  

การวางแผน 
-เสนอขออนุมัติ 
-แต่งต้ังคณะกรรมการ 
-ขออนุมัติโครงการ 
การวางแผน/ดำเนินงาน 
-จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
-จัดทำแผนพัฒนา
การศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจำป ี            
ปีการศึกษา25๖๔   
ดำเนินการ 
-จัดทำเอกสาร
แผนพัฒนา(ฉบับ
ปรับปรุงปีการศึกษา 
๒๕๖๔-๒๕๖๕)จำนวน  
๖ เล่ม 
-แผนปฏิบัติการประจำปี 
ปีการศึกษา 25๖3  
จำนวน  ๖  เล่ม 
การตรวจสอบ 
-ตรวจสอบงบประมาณ
แผนพัฒนาการศึกษา  
แผนปฏิบัติการประจำปี
การศึกษา 25๖4 
- พัฒนางานการเงิน   
งานพัสดุ 
การปรับปรงุพัฒนา/
นำไปใช้ 
-สรุป /รายงานผลการ
ดำเนินงาน  

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 

 
 
- 

 
 

 
 
 
 

 
 

- 
 

 
 

 
- 
 

 
 

- 

- 
 
 
 

๓,๕๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

๕๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

5๐๐ 
 
 
 
 
 

๕๐๐ 

- 
 
 
 

๓,๕๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๕,๕๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

๕๐๐ 
 
 
 
 
 

๕๐๐ 
 

-เบ็ญจณีย์ ด้วงกูล 
-นภาพร บุญมี 
-เรวดี  โส๊ะนุ้ย 
- ผู้เก่ียวข้อง 
 
-เบ็ญจณีย์ ด้วงกูล 
-นภาพร บุญมี 
-เรวดี  โส๊ะนุ้ย 
- ผู้เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
-เบ็ญจณีย์ ด้วงกูล 
-นภาพร บุญมี 
-เรวดี โส๊ะนุ้ย 
-ผู้เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
- เบ็ญจณีย์ ด้วงกลู 
- ทิพยา  เกิดช่วย 
- เรวดี  โส๊ะนุ้ย 
-สุกฤตา คุ้มสุวรรณ 
 
  
- ทิพยา  เกิดช่วย 
- นภาพร  บุญม ี
- เรวดี  โส๊ะนุ้ย 
-สุกฤตา คุ้มสุวรรณ 
 
 
 
 
-เบ็ญจณีย์ ด้วงกูล 
 

รวม - - ๘,๕๐๐ ๑,๕๐๐ ๑๐,๐๐๐ 
-กลุ่มงาน
บริหารงบฯ 

 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจำปี   ปีการศึกษา ๒๕๖๔                                                                                ๔๖                                                                               

                                                      โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

๖.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมนิผล เคร่ืองมือที่ใช ้
๑. ระดับคุณภาพของการวางแผนกระบวนการบริหารสถานศึกษา 
 

- สัมภาษณ ์
- ตรวจสอบ 

- แบบสัมภาษณ์  
- แบบประเมิน 

๒. ระดับคุณภาพของสถานศึกษามกีารกำหนดค่าเป้าหมาย  ทุก
มาตรฐานและตัวชี้วัด 

- สัมภาษณ ์
- ตรวจสอบ 

- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบประเมิน 

๓. ระดับคุณภาพการจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษา  
และแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 25๖๔                 

- สัมภาษณ ์
- ตรวจสอบ 

- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบประเมิน 

 
๗.  ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
๗.๑  สถานศึกษามีการวางแผนกระบวนการบริหารสถานศึกษา 
๗.๒  สถานศึกษามีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  มีการกำหนดค่าเป้าหมาย 
      ทุกมาตรฐาน 
๗.๓  สถานศึกษามีการจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษา  และแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 25๖๔                
๗.๔  ผู้เก่ียวข้องมีความพึงพอใจ 

 
๘.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๘.๑  นางเบ็ญจณีย์ ด้วงกูล   หัวหน้า 

8.2  นางสาวนภาพร บุญมี   ผู้ช่วย 
 ๘.3  นางสาวเรวดี  โส๊ะนุ้ย   ผู้ช่วย 
 ๘.4  นางสาวทิพยา  เกิดช่วย   ผู้ช่วย 
 ๘.5  นางสาวสุกฤตา คุ้มสุวรรณ  ผู้ช่วย 
  
 
 

ลงชื่อ                                  ผู้เสนอโครงการ 
           (นางเบญ็จณีย์ ด้วงกูล) 
       ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านเขาปูน 
   
ลงชื่อ                                  ผู้อนุมัติโครงการ                                                                                       
           (นายพิชัย  อารีการ) 

                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน 
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                                                      โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ 
แผนงาน    ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
มาตรฐาน   2  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                 นางสาวเรวดี  โส๊ะนุ้ย   
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ – มีนาคม  ๒๕๖๕ 
สนองกลยุทธ์ที่   ๔ 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 

โลกยุคปัจจุบันเป็นยุคของการติดต่อสื่อสาร  ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแม่นยำ  จึงทำให้การทำงานเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  ซึ่ง เรียกว่า  ระบบสารสนเทศ  เป็นกลุ่มขององค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันซึ่งทำการรวบรวมประมวลผล  
เก็บรักษา  และกระจายสารสนเทศออกไป  เพ่ือสนับสนุนการควบคุม  การวิเคราะห์  การตัดสินใจ  และการวางแผนที่เกิดข้ึน
ภายในองค์กร  กิจกรรมที่เกิดข้ึนในระบบสารสนเทศ  ข้อมูลและสารสนเทศในปัจจุบันมีความจำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาอันเน่ืองมาจากระบบสารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  เป็นการนำเสนอข้อมูล  ซึ่งสามารถสืบค้นได้ตามหมวดหมู่ 
เพ่ือให้ผู้บริหาร  ผู้เก่ียวข้องใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนา  ปรับปรุงการจัดการศึกษาของโรงเรียน  และสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา  ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน  เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนทั้งหมดซึ่งเกิดจากครูผู้สอน
หรือผู้ปฏิบัติงาน  ระบบสารสนเทศการบริหารวิชาการ  เป็นการจัดระบบสารสนเทศเกี่ยวกับหลักสูตร  และการเรียนการสอน  
การวัดและประเมินผล  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ  เป็นการเก็บรวบรวมประมวล
ผลรวม  มีการเปรียบเทียบข้อมูลอย่างถูกต้องและทันสมัยจึงมีความหมายต่อการบริหารจัดการอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ  
ดังน้ันโรงเรียนจึงจำเป็นต้องจัดทำโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 

 
๒.  วัตถุประสงค ์
 ๒.๑  เพ่ือสร้างและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน   

๒.๒  เพ่ือรวบรวมข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานและจำเป็นในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของสถานศึกษา   
๒.๓  เพ่ือให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ให้บริการแก่ชุมชนและโรงเรียนอื่นๆ  ผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจ 

 
๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑  โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานทั้ง  ๔  ฝ่ายงานถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
  ๓.๑.๒  โรงเรียนใช้ข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐาน ท้ัง ๔ ฝ่ายงานในการวางแผนพัฒนา  ปรับปรุงการจัดการศึกษา 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 

๓.๒.๑  โรงเรียนจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศได้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่ในระดับคุณภาพดี   
๓.๒.๒  โรงเรียนใช้ข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐาน บริหารงานทั้ง ๔ ฝ่ายงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพใน

ระดับคุณภาพดี 
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                                                      โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

๔.  กิจกรรมการดำเนินการ 
 

ชื่อกิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

๑. ประชุมวางแผนร่วมกับคณะกรรมการ 4 ฝ่าย
งาน  กำหนดรูปแบบขอบเขตข้อมูล  และการ
ทำงาน 
๒. จัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ 
๓  เก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์  ประมวลผล 
๔. นำเสนอข้อมูลสารสนเทศ  ผ่าน Web site   
๕. จัดทำปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศให้มคีวาม 
     สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
๖.  ติดตาม  สรุป  และประเมินผล 

-ระดับคุณภาพการจัดทำระบบสารสนเทศและใช้
ข้อมูลสาระสนเทศ 
 

            ๔ 
 

 

 
๕.  กิจกรรม/ระยะเวลา 
 

ชื่อกิจกรรม 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๐๕ ๐๖ ๐๗ ๐๘ ๐๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๐๑ ๐๒ ๐๓ ๐๔ 

๑. ประชุมวางแผน             
๒. จัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์             
๓  เก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์  ประมวลผล             
๔. นำเสนอข้อมูลสารสนเทศ  ผ่านWeb site               
๕. จัดทำปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ             
๖.  ติดตาม  สรุป  และประเมินผล             
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                                                      โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

๖. รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 
๕.๑  เงินงบประมาณ   ๗,๕๐๐   บาท 
๕.๒  เงินนอกงบประมาณ              - บาท 
                                         รวม  ๗,๕๐๐   บาท 
 

ชื่อกิจกรรม รายละเอียด 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

นอกงบ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม  

๑. ประชุมวางแผน  
 
 
 
 
๒. จัดหาวัสดุ-
ครุภัณฑ์  
 
 
 
 
๓  เก็บรวบรวมข้อมูล  
วิเคราะห์  
ประมวลผล 
 
๔. นำเสนอข้อมูล
สารสนเทศ  ผ่าน
Web site   
 
๕. จัดทำปรับปรุง
ข้อมูลสารสนเทศ 
 
 
๖.  ติดตาม  สรุป  
และประเมินผล 

๑. ประชุมวางแผนร่วมกับ
คณะกรรมการ 4 ฝ่ายงาน
กำหนดรูปแบบขอบเขต
ข้อมูล  และการทำงาน 
 
๒. จัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ งาน
(OBEC-SMIS, OUC, DATA 
ON WEB, SCHOOL  MIS,  
SET,CATAS, EGP, CCT. 
School Mapping, ) 
 
๓  เก็บรวบรวมข้อมูล 
จาก  ๔  กลุ่มงาน  มา
วิเคราะห์  ประมวลผล 
 
๔. นำเสนอข้อมูลสารสนเทศ  
ผ่าน Web site  / เอกสาร
จัดเก็บ 
 
๕. จัดทำปรับปรุงข้อมูล
สารสนเทศให้มีความ 
สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
 
๖.  ติดตาม  สรุป  และ
ประเมินผลโครงการ 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 

- 
 

 
 
 

- 
 
 

 
 
 

- 
 

 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
- 

 

5๐๐ 
 

 
 
 

- 
 
 

 
 
 

5๐๐ 
 

 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
- 

 

- 
 
 

 
 
๕,๐๐๐ 

 
 
 

 
 

5๐๐ 
 

 
 
๑,๐00 

 
 
 
- 
 

 
 

- 

5๐๐ 
 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 

 
 
 

1,๐๐๐ 
 

 
 
๑,๐๐๐ 

 
 
 
- 
 

 
 

- 

-เรวดี โส๊ะนุ้ย 
-ผู้เก่ียวข้อง 
 
 
 
-เรวดี  โส๊ะนุ้ย  
-นภาพร  บุญมี 
-ศิโรรัตน์  บำรุง 
-หัวหน้า ๔ กลุ่ม 
-ผู้เก่ียวข้อง 
 
-เรวดี  โส๊ะนุ้ย 
-สุกฤตา คุ้มสุวรรณ 
- หัวหน้า ๔ กลุ่ม 
 
- ทศพร  เก้ือคลัง  
- เรวดี โส๊ะนุ้ย 
- ผู้เก่ียวข้อง 
 
- ทศพร  เก้ือคลัง 
- เรวดี  โส๊ะนุ้ย  
- ผู้เก่ียวข้อง 
 
-เบ็ญจณีย์ ด้วงกูล 
-สุกฤตา คุ้มสุวรรณ 
- ผู้เก่ียวข้อง 

รวม - - 1,0๐๐ 
 

๖,๕๐๐ 
 

 
๗,๕๐๐ 
 

-กลุ่มงานบริหาร
งบประมาณ 

 
๗.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช ้
ระดับคุณภาพจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู ้
 

-  สำรวจ   
-  การบันทึก 
-  การรายงาน 

- แบบสำรวจ 
- แบบบันทึก 
- แบบรายงาน 

 



แผนปฏิบัติการประจำปี   ปีการศึกษา ๒๕๖๔                                                                                ๕๐                                                                               

                                                      โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

๘.  ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
สถานศึกษา จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วนเป็นปัจจุบันครอบคลุมงานทั้ง  ๔  ฝ่ายงาน 

สามารถนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้  ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสดุและสามารถ
ให้บริการข้อมูลแก่ผู้รับบริการได้ตรงตามความต้องการและมีความพึงพอใจ  ในระดับคุณภาพดี  
 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๘.๑  นางสาวเรวดี  โส๊ะนุ้ย   หัวหน้า 
 ๘.๒  นางเบ็ญจณีย์ ด้วงกูล   ผู้ช่วย 
 ๘.๓  นางนภาพร  บุญมี   ผู้ช่วย 
 ๘.๔  นายทศพร  เก้ือคลัง   ผู้ช่วย 
 ๘.๕  นางสาวศิโรรัตน์ บำรุง   ผู้ช่วย 
 ๘.๖  นางสาวสุกฤตา คุ้มสุวรรณ  ผู้ช่วย 
    
 
 
 

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

                  ผูอ้ำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจำปี   ปีการศึกษา ๒๕๖๔                                                                                ๕๑                                                                               

                                                      โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

ชื่อโครงการ   โครงการสนับสนุนงานบริหาร งานนโยบาย และงานสาธารณูปโภค 
แผนงาน    ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
มาตรฐาน   ๒ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวนภาพร  บุญม ี
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ – มีนาคม  ๒๕๖๕ 
สนองกลยุทธ์ที่   ๔ 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จำเป็นต้องพัฒนาท้ังระบบให้ได้มาตรฐานตามท่ีสถานศึกษากำหนด ได้แก่ มาตรฐานด้าน
คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้ และมาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา โรงเรียนเห็นควรจัดทำโครงการสนับสนุนค่าสาธารณูปโภคและงานนโยบายข้ึนมา เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนงานและ
กิจกรรมดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์  และความต้องการของสถานศึกษา  และผู้เก่ียวข้อง  ดังน้ันโรงเรียนจึง
จำเป็นต้องจัดทำโครงการสนับสนุนงานบริหาร งานนโยบาย และค่าสาธารณูปโภค 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑   เพ่ือสนับสนุนให้การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และเกิดความคล่องตัวในการ 
                    ดำเนินงาน    

๒.๒  เพ่ือสนองงานตามนโยบาย 
๒.๓  เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามศักยภาพและความสนใจ 

 
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.  กิจกรรมการดำเนินการ 

ชื่อกิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

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

-ระดับคุณภาพของการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู ้
 

๔ 
 
 
 

 

 
 



แผนปฏิบัติการประจำปี   ปีการศึกษา ๒๕๖๔                                                                                ๕๒                                                                               

                                                      โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

๕.  กิจกรรม/ระยะเวลา 

ชื่อกิจกรรม 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๐๕ ๐๖ ๐๗ ๐๘ ๐๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๐๑ ๐๒ ๐๓ ๐๔ 

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

๕.๑  เงินงบประมาณ      ๔,๐๐๐   บาท 
๕.๒  เงินนอกงบประมาณ                   -   บาท 

    รวม    ๔,๐๐๐   บาท 

ชื่อกิจกรรม รายละเอียด 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

นอก
งบ 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม  

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

๑. ประชุมชี้แจง  วางแผน
กำหนดผู้รับผิดชอบ 
๒.ร่วมรณรงค์ลดการใช้
พลังงาน (ไฟฟ้า)   
ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ 
 ๓. จัดเก็บใบเสร็จค่าไฟฟ้า   
จ่ายค่าไฟฟ้า  รายเดือน 
๔.  รายงานในระบบ
โครงการลดพลงังาน   
ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน 
๕. สนับสนุนเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมงาน
นโยบาย ท่ีเหมาะสม 
๖. จัดซื้อครุภัณฑ์/ซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ 
๗.  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
สถานที่ 
๘.  กำกับ  ติดตาม  
ประเมินผลอย่างต่อเน่ือง 
๙. สรุป  รายงานผล  
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
 

 - 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
 

๑,๐๐๐ 
 
- 
 
 

๑,๐๐๐ 
 
 
- 
 
- 
- 

๒,๐๐๐ 
 
- 

- 
 
- 
 
 

๑,๐๐๐ 
 
- 
 
 

๑,๐๐๐ 
 
 
- 
 
- 
 

๒,๐๐๐ 
 
- 

-เบ็ญจณีย์ ด้วงกูล 
-นภาพร  บุญมี 
-นภาพร  บุญมี 
 
 
-นภาพร  บุญมี 
 
-นภาพร  บุญมี 
-สุกฤตาคุ้มสุวรรณ 
 
-เบ็ญจณีย์ ด้วงกูล 
-นภาพร บุญมี 
 
-เรวดี  โส๊ะนุ้ย 
-ศิโรรัตน์  บำรุง 
-เรวดี  โส๊ะนุ้ย 
-เบ็ญจณีย์ ด้วงกูล 
-นภาพร บุญมี 
-เบ็ญจณีย์ ด้วงกูล 
-นภาพร บุญมี 
-เบ็ญจณีย์ ด้วงกูล 

รวม  - - ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐   -กลุ่มบริหารงบฯ 



แผนปฏิบัติการประจำปี   ปีการศึกษา ๒๕๖๔                                                                                ๕๓                                                                               

                                                      โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

 
๗.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช ้
-ระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาของผู้เก่ียวข้อง 
-ร้อยละของนักเรียนที่ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
-ระดับคุณภาพของการจัดสภาพแวดล้อม 

-การประเมินผล 
-การรายงาน 
-การประเมินผล 
 

-แบบประเมิน 
-แบบรายงาน 
-แบบประเมิน 
 

 
๘.  ผลที่คาดวา่จะได้รับ   

โรงเรียนมีโครงการสนับสนุนให้การบรหิารจัดการศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ มีความคล่องตัวในการ
ดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการ  ได้สนองงานตามนโยบาย  เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามศักยภาพและความสนใจ  ตลอดจน
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ให้บริการแก่ชุมชน และโรงเรียนอื่นๆ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๙.๑  นางสาวนภาพร  บุญมี   หัวหน้า 
 ๙.๒  นางเบ็ญจณีย์ ด้วงกูล   ผู้ช่วย 
 9.3  นางสาวศิรัตน์ บำรุง   ผู้ช่วย 
 ๙.๓  นางสาวเรวดี  โส๊ะนุ้ย   ผู้ช่วย 
 9.4  นางสาวสุกฤตา คุ้มสุวรรณ  ผู้ช่วย 
 
 

ลงชื่อ                ผู้เสนอโครงการ 
                    (นางสาวนภาพร  บุญมี) 

        ครูคศ.2 โรงเรียนบ้านเขาปูน 
 
  
ลงชื่อ                                     ผู้อนุมัติโครงการ                                                                  
              (นายพิชัย  อารีการ) 

                  ผูอ้ำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจำปี   ปีการศึกษา ๒๕๖๔                                                                                ๕๔                                                                               

                                                      โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

ชื่อโครงการ   โครงการนิเทศแผนงาน/โครงการ 
แผนงาน    ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
มาตรฐาน   2  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารวิชาการ/งานบริหารงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสุกฤตา คุ้มสุวรรณ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ – มีนาคม  ๒๕๖๕ 
สนองกลยุทธ์ที่   ๑,๔ 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 

การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.25๖2  ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตามแผน
ปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.256๐ เน้นการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาติ  การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  การ
พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทาง
การศึกษา  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัด
การศึกษา จึงได้เน้นให้หน่วยงานภาครัฐมีการใช้แผนกลยุทธ์ของส่วนราชการและการตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิของงาน เพ่ือให้ทุก
หน่วยงานมีแนวทางที่ชัดเจน  สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิของงานได้  ซึ่งแผนกลยุทธ์สามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา เพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง กรม และจังหวัด 

เน่ืองจากโรงเรียนใช้แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  เป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา  เพ่ือให้การ
ดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงต้องดำเนินการนิเทศ  กำกับ  ติดตาม แผนงาน/โครงการ  ให้มีประสิทธิภาพ  และเกิด
ประสิทธิผล  

 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพ่ือให้การบริหารแผนงาน/โครงการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   

๒.๒  เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ 
๒.๒  เพ่ือให้ผู้เก่ียวข้องมีความพึงพอใจ 
 

๓.  เป้าหมาย 

 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑  โรงเรียนมีการนิเทศ  กำกับ  ติดตามโครงการทั้ง  ๔  ฝ่ายงาน 
  ๓.๑.๒  โรงเรียนได้ข้อมูล  ข้อเสนอแนะ ท้ัง ๔ ฝ่ายงานไว้ใช้ในการวางแผนพัฒนา  ปรับปรุงการจัดการศึกษา 

 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
๓.๒.๑  โรงเรียนมีระดับคุณภาพของการบริหารจัดการตามมาตรฐานคุณภาพภายในอยู่ในระดับคุณภาพดี   
๓.๒.๒  ผู้เก่ียวข้องมีความพึงพอใจ  ร้อยละ  ๙๑ 
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๔.  กิจกรรมการดำเนินการ 
 

ชื่อกิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

๑. ประชุมวางแผน แต่งต้ังกรรมการ จัดทำปฏิทิน 
๒. นิเทศ  กำกับ 
๓  เก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์  ประมวลผล 
๔. หัวหน้าโครงการประชุมกับคณะกรรมการ  
สรุปผลการดำเนินกิจกรรมโครงการ   
๕. รายงานผลการประเมิน   

-ระดับคุณภาพการนิเทศ  ติดตาม คุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา 
-ระดับคุณภาพของสถานศึกษาท่ีนำผลการ
ดำเนินงานมาใช้วางแผนพัฒนา 
-ระดับคุณภาพของความพึงพอใจในการจัด
การศึกษาของผู้เก่ียวข้อง 
 

ระดับ ๔ 
 

ระดับ ๔ 
 

ระดับ ๔ 
 

 
 

๕.  กิจกรรม/ระยะเวลา 

ชื่อกิจกรรม 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๐๕ ๐๖ ๐๗ ๐๘ ๐๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๐๑ ๐๒ ๐๓ ๐๔ 

๑. ประชุมวางแผน แต่งต้ังกรรมการ จัดทำปฏิทิน             
๒. นิเทศ  กำกับ             
๓  เก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์  ประมวลผล             
๔. หัวหน้าโครงการประชุมกับคณะกรรมการ  สรุปผล
การดำเนินกิจกรรมโครงการ   

            

๕. รายงานผลการประเมิน               
 

๖. รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 
๕.๑  เงินงบประมาณ   ๓,๐๐๐   บาท 
๕.๒  เงินนอกงบประมาณ              - บาท 
                                         รวม  ๓,๐๐๐   บาท 

ชื่อกิจกรรม รายละเอียด 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

นอกงบ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม  

๑. ประชุมวางแผน 
แต่งต้ังกรรมการ จัดทำ
ปฏิทิน 
 
๒. นิเทศ  กำกับ 
 
๓  เก็บรวบรวมข้อมูล  
วิเคราะห์  ประมวลผล 
 
๔. หัวหน้าโครงการ
ประชุมกับคณะกรรมการ  
สรุปผลการดำเนิน
กิจกรรมโครงการ  และ
รายงานผลการประเมิน   

-ประชุมคณะกรรมการ 
-วางแผนการดำเนินงาน  
-แต่งต้ังกรรมการ  
-จัดทำปฏิทิน 
-นิเทศ  กำกับ 
 
-เก็บรวบรวมข้อมูล   
-วิเคราะห์  ประมวลผล 
 
-หัวหน้าโครงการ
ประชุมคณะกรรมการ  
สรุปผลการดำเนิน
กิจกรรมโครงการ   
-รายงานผลการประเมิน 

- 
 
 
 

- 
 
- 

 
 
- 
 
 
 

- 
 

 
 

- 
 
- 

 
 
- 

 

๑,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
- 
 
 

5๐๐ 
 
 
 
 

๕๐๐ 
 
 
 

5๐๐ 
 

5๐๐ 
 
 
- 
 
 
 

๑,๕๐๐ 
 
 
 

5๐๐ 
 

5๐๐ 
 
 

๕๐๐ 
 

 

-สุกฤตา คุ้มสุวรรณ 
-ทิพยา เกิดช่วย 
เบ็ญจณีย์ ด้วงกูล 
- ผู้เก่ียวข้อง 
 
-เบ็ญจณีย์ ด้วงกูล 
-ทิพยา เกิดช่วย 
-สุกฤตา คุ้มสุวรรณ 
-ทิพยา เกิดช่วย 
- หัวหน้างาน 
 
-สุกฤตา คุ้มสุวรรณ 
-เบ็ญจณีย์ ด้วงกูล 
- ผู้เก่ียวข้อง 
 

รวม - - ๑,5๐๐ ๑,5๐๐ ๓,๐๐๐ -กลุ่มงาน บง. 
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๗.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมนิผล เคร่ืองมือที่ใช ้
-ระดับคุณภาพการนิเทศ  ติดตาม คุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
-ระดับคุณภาพของสถานศึกษาท่ีนำผลการดำเนินงานมาใช้วางแผน
พัฒนา 
-ระดับคุณภาพของความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของผู้เก่ียวข้อง 
 

-ประเมินผล 
-ประเมินแผนงาน/
โครงการ 
-การรายงาน 
 

-แบบประเมินผล 
-แบบประเมินแผนงาน/
โครงการ 
-แบบรายงาน 
 

 
 
๘.  ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

โรงเรียน ได้มีการนิเทศ  กำกับ  ติดตามงานทั้ง  ๕  ฝ่ายงาน  และได้นำข้อมูล  ข้อเสนอแนะในแผนงาน/โครงการมาใช้ 
ในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและผู้เก่ียวข้องมีความพึงพอใจ  ในระดับคุณภาพดี  

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ๙.๑  นางสาวสุกฤตา คุ้มสุวรรณ  หัวหน้า 
 9.๑  นางเบ็ญจณีย์  ด้วงกูล   ผู้ช่วย 
 9.๒  นางสุลีพร  ลัภหาย   ผู้ช่วย 
 9.๓  นาไพรัตน์  ทองถึง   ผู้ช่วย 
 9.4  นางสาวพชร  เพชรรอด   ผู้ช่วย 
 9.5  นางสาวธัญชนก บุญสุวรรณ์  ผู้ช่วย 
 9.6  นางสาวทิพยา  เกิดช่วย   ผู้ช่วย 
     
 

ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ  
         (นางสาวสุกฤตา คุ้มสุวรรณ) 
       ครูผู้ช่วย  โรงเรียนบ้านเขาปูน 
 
 
  
ลงชื่อ                                       ผู้อนุมัติโครงการ                                                                                                  
             (นายพิชัย  อารีการ) 

                  ผูอ้ำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน 
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โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ชื่อโครงการ   โครงการบริหารสถานศึกษาโดยใช้แผนพัฒนาเป็นเคร่ืองมือ 
แผนงาน   ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
มาตรฐาน            ๒  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารท่ัวไป(งานบริหารท่ัวไป) 
ผู้รับผิดชอบโคงการ  นางสาวธัญชนก บุญสุวรรณ์ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ – มีนาคม  ๒๕๖๕ 
สนองกลยุทธ์ที ่                ๔ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันสังคมไทยก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิตอลอย่างเต็มตัว ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคมล้วนดำเนินไปอย่าง
รวดเร็ว มีการแข่งขันสูง การเข้าถึงแหล่งข้อมูลปริมาณมหาศาลผ่านโลกออนไลน์มากขึ้น ส่งผลให้คุณลักษณะเด็ก
เปล่ียนไป ประกอบกับรัฐบาลได้ประกาศนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มีเป้าหมายให้ประเทศไทยก้าวออกจากกับดักรายได้
ปานกลาง และก้าวไปสู่ประเทศรายได้สูง โดยใช้นวัตกรรมทางเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมี
คุณภาพสูงเพื่อการขับเคล่ือนประเทศ การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ใน
ประเทศ เพื่อเตรียมกำลังคนให้พร้อมในการเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่เวทีเศรษฐกิจใน
ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ   

โรงเรียนประถมศึกษาซึ่งเป็นหน่วยจัดการศึกษาภาคบังคับ จำเป็นต้องพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตามท่ีมาตรฐานการศึกษาชาติกำหนดให้ได้ 

 

๒. วัตถุประสงค์  
๒.๑ เพื่อให้การบริหารงานวิชาการมีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
๒.๒ เพื่อให้การบริหารงานบุคคลมีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
๒.๓ เพื่อให้การบริหารงานงบประมาณมีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
๒.๔ เพื่อให้การบริหารงานบริหารท่ัวไปมีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
๒.๕ เพื่อให้การบริหารงานสำนักงานมีการพัฒนาการคุณภาพตามระเบียบการบริหารสำนักงาน 
๒.๖ เพื่อให้การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการพัฒนาให้เป็นปัจจุบัน เพื่อสน ับสนุน 
      การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ  

 ๓.๑.๑ งานบริหารวิชาการได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
๓.๑.๒ งานบริหารบุคคลได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
๓.๑.๓ งานบริหารงบประมาณได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
๓.๑.๔ งานบริหารท่ัวไปได้รับพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
๓.๑.๕ งานสำนักงานได้รับการพัฒนาคุณภาพตามระเบียบการบริหารสำนักงาน 
๓.๑.๖ งานจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการพัฒนาให้เป็นปัจจุบันเพื่อสนับสนุน 
         การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
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๓.๒ เชิงคุณภาพ 
๓.๒.๑ งานบริหารวิชาการมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีพัฒนาการ 
๓.๒.๒ งานบริหารบุคคลมีพัฒนาการและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
๓.๒.๓ งานบริหารงบประมาณมีพัฒนาการและมคุีณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
๓.๒.๔ งานบริหารท่ัวไปมีพัฒนาการและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
๓.๒.๕ งานสำนักงานมีพฒันาการและมีคุณภาพตามระเบียบการบริหารสำนักงาน 
๓.๒.๖ งานจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 

๔. กิจกรรม /ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

๔.๑ กิจกรรมการบริหารงานวิชาการ 
 

-ระดับคุณภาพของการวางแผนและบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 

5 
 

๔.๒ กิจกรรมการบริหารงานบุคคล 
 

-ระดับคุณภาพของการวางแผนและบริหารงานบุคคล
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

5 
 

๔.๓ กิจกรรมการบริหารงบประมาณ -ระดับคุณภาพของการวางแผนและบริหารงาน
งบประมาณของผู้บริหารสถานศึกษา 

5 
 

๔.๔ กิจกรรมการบริหารงานบริหารทั่วไป -ระดับคุณภาพของการวางแผนและบริหารงานบริหาร
ทั่วไปของผู้บริหารสถานศึกษา 

5 
 

๔.๕ กิจกรรมพัฒนาและดำเนินงาน งานสำนักงาน 
      ของโรงเรียน 

-ระดับคุณภาพของการวางแผนและบริหารงาน
สำนักงานของผู้บริหารสถานศึกษา 

5 
 

๔.๖ กิจกรรมงานจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ -ระดับคุณภาพของการวางแผนและบริหารงาน
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5 
 

 

 ๕. กิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ 
 

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 กิจกรรมการพัฒนาและดำเนินงานงาน 
      สำนักงานของโรงเรียน 

             

๕.๖ กิจกรรมงานจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ              
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๖. รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้     
  ๖.๑  เงินงบประมาณ    26,500  บาท  
  ๖.๒  เงินนอกงบประมาณ    -  บาท  
         รวม     26,500 บาท 
 

กิจกรรม รายละเอียด 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ นอกงบ 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑.กิจกรรมการบริหาร 
   งานวิชาการ 

ใช้แผนพัฒนา  
(แผน ๔ ปี/แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี) และ
มาตรฐานการศึกษาเป็น
เครื่องมือในการ
บริหารงานวิชาการ/
บริหารงานบุคคล/
บริหารงานงบประมาณ/
บริหารงานบริหารทั่วไป/
การพัฒนางานสำนักงาน
โรงเรียน/และงาน
จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริการและการจัดการ
เรียนรู้ 

   200 200 -พิชัย อารีการ  
-พชร เพชรรอด 

๒.กิจกรรมการบริหาร 
   งานบุคคล 

   200 200 -พิชัย อารีการ  
-สุลีพร  ลัภหาย 

๓.กิจกรรมการบริหารงาน 
   งบประมาณ 

   200 200 -พิชัย อารีการ  
-เบ็ญจณีย์ ด้วงกูล 

๔.กิจกรรมการบริหารงาน 
   บริหารทั่วไป 

   400 400 -พิชัย อารีการ  
-ธัญชนก บุญสุวรรณ์ 
-ไพรัตน์ ทองถึง 

๕.กิจกรรมการพัฒนาและ 
   ดำเนินงานงานสำนักงาน 
  ของโรงเรียน 

   25,000 30,500 -พิชัย อารีการ  
-อารียา 
ธัญชนก บุญสุวรรณ์ 
-ครูดวงใจ 

๖.กิจกรรมงานจัดระบบ 
   เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   500 500 -พิชัย อารีการ  
-หน.กลุ่มงาน 
-ทศพร  เก้ือคลัง 
อารียา 

รวม    26,500 26,500 บริหารทั่วไป 
 

๗. วิธีการประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช ้
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 กิจกรรมการพัฒนาและดำเนินงานงาน 
       สำนักงานของโรงเรียน 

-ประเมินผลการบริหารงานสำนักงาน - แบบประเมินมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ด้านการ
บริหารงานสำนักงาน 

๗.๖ กิจกรรมงานจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ -ประเมินผลการบริหารงานจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- แบบประเมินมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ด้านการ
บริหารงานจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๘.๑ การบริหารงานวิชาการมีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
๘.๒ การบริหารงานบุคคลมีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
๘.๓ การบริหารงานงบประมาณมีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
๘.๔ การบริหารงานบริหารท่ัวไปมีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
๘.๕ การบริหารงานสำนักงานมีการพฒันาคุณภาพตามระเบียบการบริหารสำนักงาน 
๘.๖ การบริหารงานจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 

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

ลงชื่อ         ผู้เสนอโครงการ 
                                                       (นางสาวธัญชนก บุญสุวรรณ์) 

               ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านเขาปูน 
 
 

  
ลงชือ่           ผู้อนุมัติโครงการ                                                      

                                                          (นายพิชัย  อารีการ) 
   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน 
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ชื่อโครงการ   โครงการโรงเรียนสวยด้วยมือเรา 
แผนงาน   ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
มาตรฐาน            ๒  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารท่ัวไป(งานบริหารท่ัวไป) 
ผูรั้บผิดชอบโคงการ  นางธัญญรัตน์ ขวัญเมือง 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ – มีนาคม  ๒๕๖๕ 
สนองกลยุทธ์ที ่                ๔ 
 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันสังคมไทยก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิตอลอย่างเต็มตัว ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคมล้วนดำเนินไปอย่าง
รวดเร็ว มีการแข่งขันสูง การเข้าถึงแหล่งข้อมูลปริมาณมหาศาลผ่านโลกออนไลน์มากขึ้น ส่งผลให้คุณลักษณะเด็ก
เปล่ียนไป ประกอบกับรัฐบาลได้ประกาศนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มีเป้าหมายให้ประเทศไทยก้าวออกจากกับดักรายได้
ปานกลาง และก้าวไปสู่ประเทศรายได้สูง โดยใช้นวัตกรรมทางเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมี
คุณภาพสูงเพื่อการขับเคล่ือนประเทศ การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ใน
ประเทศ เพื่อเตรียมกำลังคนให้พร้อมในการเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่เวทีเศรษฐกิจใน
ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ 

โรงเรียนประถมศึกษาซึ่งเป็นหน่วยจัดการศึกษาภาคบังคับ จำเป็นต้องพัฒนาการดำเนินงานและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตามท่ีมาตรฐานการศึกษาชาติกำหนดให้ได้ 

 

๒. วัตถุประสงค์  
๒.๑ เพื่อให้โรงเรียนมีภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
๒.๒ เพื่อให้โรงเรียนมีกระบวนการจัดการขยะอยา่งเป็นระบบ 
๒.๓ เพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนาห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
๒.๔ เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ให้ระดับช้ัน ป.๑-๖ อาคารละ ๑ ชุด 
๒.๕ เพื่อจัดให้มีห้องเรียนดิจิตอล (DLTV+ DLIT+ Internet)  ทุกห้องเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๔   
๒.๖ เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ สนับสนุนการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนและโรงเรียน 
2.7 จัดให้มีห้องมัลติมีเดีย เพื่อสนับสนุนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ  

 ๓.๑.๑ โรงเรียนมีภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
๓.๑.๒ โรงเรียนมีกระบวนการจัดการขยะ 
๓.๑.๓ โรงเรียนมีการพัฒนาห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ 
๓.๑.๔ จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้ระดับช้ัน ป.๑-๖ อาคารละ ๑ ชุด 
๓.๑.๕ จัดให้มีห้องเรียนดิจิตอล (DLTV+DLIT+Internet)  ทุกห้องเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๔   
๓.๑.๖ จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ สนับสนุนการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน 
         และโรงเรียน 
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3.1.7 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในห้องมัลติมีเดีย 
๓.๒ เชิงคุณภาพ 

๓.๒.๑ อาคารเรียนทุกอาคารมีภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมน่าอยู่ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
๓.๒.๒ กระบวนการจัดการขยะมีสัมฤทธิผล 
๓.๒.๓ ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษทุกห้องได้รับการพัฒนา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
๓.๒.๔ อาคารเรียนประถม ป.๑-๖ และ ม.๑-๓ มีคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ ให้บริการครู 
         อาคารเรียนละ ๑ ชุด 
๓.๒.๕ จัดห้องเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ให้เป็นห้องเรียนดิจิตอล 

(DLTV+DLIT+Internet) 
๓.๒.๖ เครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ มีความพร้อมและเอื้อต่อการปฏิบัติกิจกรรม 
        ของนักเรียนและโรงเรียน 
 

๔. กิจกรรม /ตัวชี้วัด/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 เอ้ือต่อการปฏิบัติ 
กิจกรรมของนักเรียนและโรงเรียน 

-ระดับความพร้อมของเครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ สนับสนุน
การปฏิบัติกิจกรรม 
 

5 
 

๕. กิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ 
 

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 กิจกรรมจัดหาเครื่องมือเครื่องใช ้
      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 
      และเอ้ือต่อการปฏิบัติกิจกรรม 
      ของนักเรียนและโรงเรียน 

             

 

๖. รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 
  ๖.๑  เงินงบประมาณ    16,500  บาท  

๖.๒  เงินนอกงบประมาณ          -    บาท 
        รวม      16,500 บาท      
 

กิจกรรม รายละเอียด 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ นอกงบ 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑. กิจกรรมจัดภูมิทัศน์ -จัดภูมิทัศน์อาคารเรียน -   3,000 3,000 -ธัญญรัตน์  ขวัญเมือง 

๒. กิจกรรมปลอดขยะ 
 

-มีวิธีการ/กระบวนการจัดการ
ขยะครบวงจร 

   1,000 1,000 -ไพรัตน์ ทองถึง 
ธัญชนก บุญสุวรรณ์ 
สุลีพร ลัภหาย 
ทิพยา  เกิดช่วย 
ทศพร เก้ือคลัง 
อุมาพร 

๓. กิจกรรมพัฒนาห้อง 
    ปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ 

-ปรับปรุงห้องสมุด(Internet)      1,000 1,000 ศิโรรัตน์ บำรุง 
ธัญญรัตน์ ขวัญเมือง 
สุกฤตา คุ้มสุวรรณ 

๔. กิจกรรมจัดหา 
    เครื่องมือเครื่องใช ้
    สนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้ 

-จัดสรรคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
และจัดซื้อปริ้นเตอร์ อาคาร
เรียนละ ๑ ชุด 

   4,000 4,000 -ธัญชนก บุญสุวรรณ์ 
ครูไพรัตน์ ทองถึง 
นภาพร บุญม ี
 

๕. กิจกรรมห้องเรียน 
   ดิจิตอล(DLTV+DLIT+IT) 

-จัดห้องนักเรียนพิเศษเรียน
รวม เป็นห้องเรียนดิจิตอล
(DLTV+DLIT+Internet) 

   4,000 4,000 -สุลีพร  ลัภหาย 
-กมลชนก  สุดใจ 
-ทศพร เก้ือคลัง 
อุมาพร  

๖. กิจกรรมจัดหาเครื่อง 
    มือเครื่องใช้ และวัสดุ 
   อุปกรณ์ มีความพร้อม 
   เอ้ือต่อการปฏิบัติ 
   กิจกรรมของนักเรียน 
   และโรงเรียน 

- จัดหาเครื่องเสียงระดับ
คุณภาพกลาง พร้อมอุปกรณ์
ประกอบ  
- เสียงตามสาย 
- ห้องประชุม 
- กล้องวงจรปิด 
- จัดหาเครื่องมือทำความ
สะอาด และถังขยะแยกขยะ 
3 R พร้อมที่จัดวาง 

   3500 3500 -ครูไพรัตน์ ทองถึง 
-กมลชนก  สุดใจ 
-นภาพร บุญม ี
ทศพร เก้ือคลัง 
ธัญชนก บุญสุวรรณ์ 
ศิโรรัตน์ บำรุง 
 
 

รวม     16,500 16,500 บริการทั่วไป 
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๗. วิธีการประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช ้
๗.๑ กิจกรรมจัดภูมิทัศน์ 
 

-ประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินความพึงพอใจของ ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้มาใช้
บริการ 

๗.๒ กิจกรรมจัดการขยะ 
 

-ประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ใช้บริการ 

๗.๓ กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ -ประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ใช้บริการ 
๗.๔ กิจกรรมจัดหาเครื่องมือเครื่องใชส้นับสนุน 
      การจัดการเรียนรู้ 

-ประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ใช้บริการ 

๗.๕ กิจกรรมห้องเรียนดิจิตอล(DLTV+DLIT+IT)   -ประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ใช้บริการ 
๗.๖ กิจกรรมจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุ 
      อุปกรณ์ มีความพร้อม เอ้ือต่อการปฏิบัติ 
      กิจกรรมของนักเรียนและโรงเรียน 

-ประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ใช้บริการ 

 

๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๘.๑ โรงเรียนมีภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมน่าอยู่ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
๘.๒ โรงเรียนมีกระบวนการจัดการขยะท่ีเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผล 
๘.๓ โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษทุกห้องได้รับการพัฒนา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
๘.๔ โรงเรียนมีเครื่องมือเครื่องใช้สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ทุกระดับช้ัน อาคารละ ๑ ชุด 
๘.๕ โรงเรียนมี ห้องเรียนนักเรียนพิเศษเรียนรวม เป็นห้องเรียนดิจิตอลในปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๘.๖ โรงเรียนมีเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ มีความพร้อม เอื้อต่อการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน 
      และโรงเรียน 
 

๙. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 
 ๙.๑ นางธัญญรัตน์ ขวัญเมือง  หัวหน้า 

๙.๒ นางสาวธัญชนก บุญสุวรรณ์  ผู้ช่วย 
9.2 นายไพรัตน์  ทองถึง    ผู้ช่วย 

 ๙.3 นางกมลชนก  สุดใจ   ผู้ช่วย 
 ๙.4 นางสุลีพร  ลัภหาย   ผู้ช่วย 
 ๙.5 นางสาวนภาพร  บุญมี  ผู้ช่วย 
          ๙.6 นายทศพร  เกื้อคลัง   ผู้ช่วย 
 

ลงชื่อ         ผู้เสนอโครงการ 
                                                       (นางธัญญรัตน์  ขวัญเมือง ) 

              ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านเขาปูน 
 

ลงชื่อ            ผู้อนุมัติโครงการ                                                      
                                                          (นายพิชัย  อารีการ) 

   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน 
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ชื่อโครงการ   โครงการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
แผนงาน   ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
มาตรฐาน            ๒  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารท่ัวไป(งานบริหารท่ัวไป) 
ผู้รับผิดชอบโคงการ  นางสาวธัญชนก บุญสุวรรณ์ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ – มีนาคม  ๒๕๖๕ 
สนองกลยุทธ์ที ่                ๔ 
 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันสังคมไทยก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิตอลอย่างเต็มตัว ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคมล้วนดำเนินไปอย่าง
รวดเร็ว มีการแข่งขันสูง การเข้าถึงแหล่งข้อมูลปริมาณมหาศาลผ่านโลกออนไลน์มากขึ้น ส่งผลให้คุณลักษณะเด็ก
เปล่ียนไป ประกอบกับรัฐบาลได้ประกาศนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มีเป้าหมายให้ประเทศไทยก้าวออกจากกับดักรายได้
ปานกลาง และก้าวไปสู่ประเทศรายได้สูง โดยใช้นวัตกรรมทางเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมี
คุณภาพสูงเพื่อการขับเคล่ือนประเทศ การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ใน
ประเทศ เพื่อเตรียมกำลังคนให้พร้อมในการเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่เวทีเศรษฐกิจใน
ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ   

โรงเรียนประถมศึกษาซึ่งเป็นหน่วยจัดการศึกษาภาคบังคับ จำเป็นต้องพัฒนาการบริหารจัดการรูปแบบการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตามท่ีมาตรฐานการศึกษา
ชาติกำหนดให้ได้ 

 

๒. วัตถุประสงค์  
๒.๑ เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมรปูแบบคณะกรรมการ 
๒.๒ เพื่อให้โรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนรว่มมอืจัดการศึกษาแก่บุตรหลาน 
๒.๓ เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาโดยประสานสัมพันธ์ และร่วมมือกับ บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น  

                และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
๒.๔ เพื่อให้โรงเรียนได้มีส่วนร่วมกิจกรรมชุมชน สร้างความสัมพันธ์อันดี และบริการชุมชน 
๒.๕ เพื่อให้โรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรมของโรงเรียนผ่านส่ือ/กิจกรรมรูปแบบต่างๆ 
๒.๖ เพื่อระดมทุนการศึกษาของนักเรียนและพฒันาโรงเรียน 
 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ  

 ๓.๑.๑ โรงเรียนจัดประชุมกรรมการสถานศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
๓.๑.๒ โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๓.๑.๓ โรงเรียนประสานสัมพันธ์กับ บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
๓.๑.๔ โรงเรียนรว่มกิจกรรมและบริการชุมชน 
๓.๑.๕ โรงเรียนจัดประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรมของโรงเรียนผ่านส่ือ/กิจกรรมรูปแบบต่างๆ 
๓.๑.๖ โรงเรียนจัดระดมทุนการศึกษาของนักเรียนและพัฒนาโรงเรียน 
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                                            โรงเรียนบา้นเขาปนู ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต ๓ 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
๓.๒.๑ กรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง 
๓.๒.๒ ผู้ปกครองนักเรียนมาประชุมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ / ครั้ง 
๓.๒.๓ โรงเรียนได้ประสานงานและสัมพันธ์กับ บา้น วัด โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงาน 
         ท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดปีการศึกษา 
๓.๒.๔ โรงเรียนได้ร่วมกิจกรรมสำคัญของชุมชนทุกครั้ง และให้บริการสถานท่ีและวัสดุ-อุปกรณ์/ 
         เครื่องมือ-เครื่องใช้แก่ชุมชน 
๓.๒.๕ โรงเรียนประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรมของโรงเรียนผ่านส่ือ/กิจกรรมรูปแบบต่างๆทุกครั้ง 
๓.๒.๖ โรงเรียนได้รับความร่วมมือ ในการระดมทุนการศึกษาของนักเรียนและพฒันาโรงเรียน 
         ในระดับดี 
 

๔. กิจกรรม /ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

๔.๑ กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา -ระดับคุณภาพของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 5 

๔.๒ กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน -ระดับคุณภาพของการการเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 5 

๔.๓ กิจกรรมประสานงานกับชุมชนและหน่วยงาน -ระดับคุณภาพของการประสานงานกับชุมชนและหน่วยงาน 5 

๔.๔ กิจกรรม การร่วมกิจกรรมและบริการชุมชน -ระดับคุณภาพของการร่วมกิจกรรมและบริการชุมชน 5 
๔.๕ กิจกรรมประชาสัมพันธ์องค์กร -ระดับคุณภาพของการประชาสัมพันธ์งานและกิจกรรมขององค์กร 5 

๔.๖ กิจกรรมระดมทุนการศึกษาของนักเรียน 
      และพัฒนาโรงเรียน 

-ระดับคุณภาพการจัดกิจกรรมระดมทุนการศึกษาของนักเรียน
และพัฒนาโรงเรียน 

5 

 

 ๕. กิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ 
 

กิจกรรม 
ปีการศึกษา  2563 หมาย

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

             

๕.๒ กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน              
๕.๓ กิจกรรมประสานงานกับชุมชน 
      และหน่วยงาน 

             

๕.๔ กิจกรรม การร่วมกิจกรรม 
      และบริการชุมชน 

             

๕.๕ กิจกรรมประชาสัมพันธ์องค์กร              
๕.๖ กิจกรรมระดมทุนเพ่ือการศึกษา 
      ของนักเรียนและพัฒนาโรงเรียน 
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                                            โรงเรียนบา้นเขาปนู ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต ๓ 

๖. รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 
  ๖.๑  เงินงบประมาณ       6,158  บาท  
  ๖.๒  เงินนอกงบประมาณ         -       บาท  
        รวม     6,158   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 ธัญชนก บุญสุวรรณ์ 
ไพรัตน์ ทองถึง 
ทศพร เก้ือคลัง 
อารียา สวนกูล 

๒. กิจกรรมประชุม 
    ผู้ปกครองนักเรียน 

-ประชุมผู้ปกครองอย่างน้อย 
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

  2,185  2,185 -สุลีพร ลัภหาย 
-นภาพร บุญมี 
ธัญชนก บุญสุวรรณ์ 

๓. กิจกรรมประสานงาน 
    กับชุมชนและหน่วยงาน 

-ประสานสัมพันธ์กับ บ้าน 
วัด ชุมชน ท้องถ่ินและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

  1,000  1,000 -ทิพยา เกิดช่วย 
สุกฤตา คุ้มสุวรรณ 
-ทศพร เก้ือคลัง 

๔. กิจกรรมการร่วม 
    กิจกรรมและบริการชุมชน 

-ต้อนรับ/ให้บริการ และร่วม
กิจกรรมของชุมชน 

  1,000  1,000 -ทศพร เก้ือคลัง 
กมลชนก สุดใจ 
ศิโรรัตน์ บำรุง 

๕. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
    องค์กร 

-จัดประชาสัมพันธ์งาน/
กิจกรรมของโรงเรียนผ่าน
สื่อ/กิจกรรมรูปแบบต่างๆ 

  500  500 ธัญชนก บุญสุวรรณ์ 
ไพรัตน์ ทองถึง 
-ทศพร เก้ือคลัง 
-ธัญญรัตน์ ขวัญเมือง 
สุกฤตา คุ้มสุวรรณ 

๖. กิจกรรมระดมทุน 
    เพ่ือการศึกษาของนักเรียน
และพัฒนาโรงเรียน 

-ขอการสนับสนุนจากผู้มี 
อุปการคุณ 

  500  500 --ทิพยา เกิดช่วย 
เบญจนีย์ ด้วงกูล 
สุภาพร เผือกเดช 
-ทศพร เก้ือคลัง 

รวม   6,185  6,185 บท. 
  

๗. วิธีการประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช ้
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 กิจกรรมระดมทุนเพ่ือการศึกษาของนักเรียน -ประเมินความพึงพอใจ -แบบประเมินความพึงพอใจของชุมชน 
๗.๗ กิจกรรมระดมทุนเพ่ือพัฒนาโรงเรียน -ประเมินความพึงพอใจ -แบบประเมินความพึงพอใจของชุมชน 

 



แผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา ๒๕๖๔                                                                                ๖๘ 
 

                                            โรงเรียนบา้นเขาปนู ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต ๓ 

๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

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

                 และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
๘.๔ โรงเรียนได้ร่วมกิจกรรมชุมชน สร้างความสัมพันธ์อันดี และบริการชุมชน 
๘.๕ โรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรมของโรงเรียนผ่านส่ือ/กิจกรรมรูปแบบต่างๆ 
๘.๖ โรงเรียนได้รับความร่วมมือในการระดมทุนการศึกษาของนักเรียนและพัฒนาโรงเรียน 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๙.๑ นางสาวธัญชนก บุญสุวรรณ์  หัวหน้า 

9.2 นายไพรัตน์  ทองถึง    ผู้ช่วย 
 ๙.3 นางกมลชนก  สุดใจ   ผู้ช่วย    
 ๙.4 นางสุลีพร  ลัภหาย   ผู้ช่วย 
 ๙.5 นางสาวทิพยา เกิดช่วย  ผู้ช่วย 
 ๙.6 นางสาวนภาพร  บุญมี  ผู้ช่วย 
  

 
ลงชื่อ         ผู้เสนอโครงการ 

                                                     ( นางสาวธัญชนก บุญสุวรรณ์ ) 
                  ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านเขาปนู 

 
ลงชื่อ                              ผู้อนุมัติโครงการ                                                      

                                                          (นายพิชัย  อารีการ) 
   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน 
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                                                                 โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

โครงการ/กิจกรรมกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
ชื่อโครงการ    โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
แผนงาน   ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
มาตรฐาน            ๑  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวศิโรรัตน์ บำรุง 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ – มีนาคม  ๒๕๖๕ 
สนองกลยุทธ์ที ่                ๒ 
 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนบ้านเขาปูนได้รับการประเมินให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ 
ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖2 

โรงเรียนจึงต้องพัฒนามาตรฐานด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของสถานศึกษา  ให้มีความความ
ยั่งยืน พร้อมจัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้ังแต่ปี
การศึกษา 2562  ตามความความหวังของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  ของชุมชนต่อไป 
 

๒. วัตถุประสงค์  
๒.๑ เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา  
๒.๒ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้สอดคล้องกับนโยบายรวมถึงพระราชบัญญัติการศึกษา 
๒.๓ เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอนัดีงามของไทย 
๒.๔ เพื่อสร้างความรัก ความศรัทธา ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ 
๒.๕ เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนเป็นคนดีคนเก่งของสังคม 
๒.๖ เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับอบายมุข ความเส่ียงด้านยาเสพติด และความเส่ียงทางเพศ 

 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ  
  ๓.๑.๑ นักเรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะอันพงึประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง 
                              และหลักสูตรสถานศึกษา 

๓.๑.๒ นักเรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้สอดคล้องกับนโยบายรวมถึง 
         พระราชบัญญัติการศึกษา 
๓.๑.๓ นักเรียนทุกคนร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม 
๓.๑.๔ นักเรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังด้านความรัก ความศรัทธา ความภาคภูมิใจในความ 
         เป็นไทย และค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ 
๓.๑.๕ นักเรียนทุกคนได้รับการเสริมสร้างให้เป็นคนดีคนเก่งของสังคม 
๒.๑.๖ นักเรียนทุกคนได้รับการเสริมสร้างให้มีภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับอบายมุข ความเส่ียงด้าน 
         ยาเสพติด และความเส่ียงทางเพศ 
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 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
๓.๒.๑ นักเรียนได้รับประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณภาพในระดับดี ร้อยละ 90  
๓.๒.๒ นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  ร้อยละ ๑๐๐ 
๓.๒.๓ ร้อยละของนักเรียนท่ีรักศรัทธาภูมิใจในท้องถิ่นตน คุณภาพในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90 
๓.๒.๔ ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการปลูกฝังด้านความรัก ความศรัทธา ความภาคภูมิใจในความ 
         เป็นไทย และมค่ีานิยมพื้นฐาน 12 ประการ คุณภาพในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90 
๓.๒.๕ ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการเสริมสร้างให้เป็นคนดีคนเก่งของสังคม ร้อยละ ๑๐๐ 
๓.๒.๖ ร้อยละของนักเรียนได้รับการเสริมสร้างให้มีภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับอบายมุข ความเส่ียงด้าน 
         ยาเสพติด และความเส่ียงทางเพศ ร้อยละ ๙๐ 

 

๔. กิจกรรม /ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

๔.๑ กิจกรรมปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ -ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดี ๘5 

๔.๒ กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม -ร้อยละของนักเรียนที่ได้การอบรมคุณธรรมจริยธรรม ๘5 

๔.๓ กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ -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/ระยะเวลาดำเนินการ 
 

กิจกรรม 
ปีการศึกษา ๒๕64 

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. รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 
 ๖.๑  เงินงบประมาณ    18,000  บาท  
 ๖.๒  เงินนอกงบประมาณ     15,000  บาท  
       รวม     33,000  บาท 



แผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา ๒๕๖๔                                                      ๗๑ 

                                                                 โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

 

กิจกรรม รายละเอียด 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ ผู้รับ 

ผิดชอบ นอกงบ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑. กิจกรรมปลูกฝัง 
  คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

-จัดกิจกรรมปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

  2,000 1,000 3,000 -ทศพร เก้ือคลัง 
-ครูทุกคน 

๒.กิจกรรมอบรมคุณธรรม 
   จริยธรรม 

-จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม
จริยธรรมแก่นักเรียน 

  1,000 1,000 2,000 -ธัญชนก บุญสุวรรณ 
-ดวงใจ เพชรชู 
-กมลชนก สุดใจ 

๓.กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ -จัดกิจกรรมสง่เสริม/นำ
นักเรียนเข้าร่วมความเป็นวิถี
พุทธแก่นักเรียน 

  1,500 1,500 3,000 -กมลชนก สุดใจ 
-ศโิรรัตน์ บำรุง 
-ธัญชนก บุญสุวรรณ์ 
-ครูทุกคน 

๔.กิจกรรมสืบสาน 
   วัฒนธรรมไทย 
  (งามอย่างไทย) 

-นำนักเรียนเข้าร่วม/จัด
กิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรม
ไทย 

  2,000 1,000 3,000 -ธัญชนก บุญสุวรรณ์ 
-ทิพยา เกิดช่วย 
-กมลชนก สุดใจ 

๕.กิจกรรมคนเก่งคนดี 
   ของสังคม 

-จัดกิจกรรมคนดีคนเก่งของ
สังคม 

5,000  1,500 1,500 8,000 -เบ็ญจณีย์ ด้วงกูล 
-เรวดี โส๊ะนุ้ย 
-ศิโรรัตน์ บำรุง 
-สุกฤตา คุ้มสุวรรณ 
-กมลชนก สุดใจ 

๖ กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว -จัดกิจกรรมปลอดอบายมุข 
ปลอดยาเสพติด 
ปลอดความเสี่ยงทางเพศ 

10,000  2,000 2,000 14,000 -ทศพร  เก้ือคลัง 
-ศิโรรัตน์ บำรุง 
-สุกฤตา คุ้มสุวรรณ 

รวม 15,000  10,000 8,000 33,000 กิจการนักเรียน 
  

๗. วิธีการประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช ้
๗.๑ กิจกรรมปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ -สำรวจความพึงพอใจ -แบบสำรวจความพึงพอใจ 
๗.๒ กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม -สำรวจความพึงพอใจ -แบบสำรวจความพึงพอใจ 
๗.๓ กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ตรวจสอบ-สัมภาษณ ์ แบบสำรวจ-แบบบันทึก 
๗.๔ กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย(งามอย่างไทย) -สำรวจความพึงพอใจ -แบบสำรวจความพึงพอใจ 
๗.๕ กิจกรรมคนเก่งคนดีของสังคม -สำรวจความพึงพอใจ -แบบสำรวจความพึงพอใจ 
๗.๖ กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว -สำรวจความพึงพอใจ -แบบสำรวจความพึงพอใจ 

 

๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๘.๑ นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา  
๘.๒ นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้สอดคล้องกับนโยบายรวมถึงพระราชบัญญัติการศึกษา 
๘.๓ นักเรียนได้รับสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
๘.๔ นักเรียนได้รับเสริมสร้างความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ 
๘.๕ นักเรียนได้รับเสริมสร้างให้นักเรียนเป็นคนดีคนเก่งของสังคม 
๘.๖ นักเรียนได้รับเสริมสร้างให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกนัเกี่ยวกับอบายมุข ความเส่ียงด้านยาเสพติด  
      และความเส่ียงทางเพศ 
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๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๙.๑ นางสาวศิโรรัตน์ บำรุง     หัวหน้า 
 ๙.๒ นายทศพร  เกื้อคลัง      ผู้ช่วย 

 ๙.๓ นางสาวสุกฤตา คุ้มสุวรรณ     ผู้ช่วย 
 9.4 นางเบ็ญจณีย์ ด้วงกูล     ผู้ช่วย 

9.5 นางสาวเรวดี โส๊ะนุ้ย      ผู้ช่วย 
9.6 นางสาวทิพยา  เกิดช่วย     ผู้ช่วย 
9.7 นางสาวธัญชนก  บุญสุวรรณ์     ผู้ช่วย 
9.8 นางธัญรัตน์ ขวัญเมือง     ผู้ช่วย 
9.9 นางสาวพชร  เพชรรอด     ผู้ช่วย 
9.10 นางกมลชนก  สุดใจ     ผู้ช่วย 
9.11 นางสุภาพร  เผือกเดช     ผู้ช่วย 
 
 

 
ลงชื่อ           ผู้เสนอโครงการ 

                                                          (นางสาวศิโรรัตน์ บำรุง) 
     ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านเขาปูน 
 
ลงชือ่             ผู้อนุมัติโครงการ                                                      

                                                          (นายพิชัย  อารีการ) 
   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน 
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ชื่อโครงการ   โครงการเด็กและเยาวชนสุขภาพดี 
แผนงาน   ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
มาตรฐาน            ๑  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายทศพร เก้ือคลัง 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ – มีนาคม  ๒๕๖๕ 
สนองกลยุทธ์ที ่                ๒ 
 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนบ้านเขาปูนได้รับการประเมินให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ 
ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖2  โรงเรียนจึงต้องพัฒนามาตรฐานด้านปัจจัย ด้าน
กระบวนการ และด้านผลผลิตของสถานศึกษา  ให้มีความความยั่งยืน พร้อมจัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้ังแต่ปีการศึกษา 2562  ตามความความหวังของโรงเรียน
คุณภาพประจำตำบล ของชุมชนต่อไป  

 

๒. วัตถุประสงค์  
๒.๑ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายท่ีดี 
๒.๒ เพื่อให้นักเรียนมีอาหารรับประทานครบ 5 หมู่ และได้ด่ืมนม 
๒.๓ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานการเล่นกีฬาต่างๆ 
2.๔ เพื่อให้นักเรียนได้มีการประกนัสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ 
๒.๕ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การหลีกเล่ียงโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ  
  ๓.๑.๑ นักเรียนทุกคนมีสุขภาพร่างกายท่ีดี 
  ๓.๑.๒ นักเรียนช้ัน ป.๑-๖ มีอาหารรับประทานครบ 5 หมู่ และได้ด่ืมนมฟร ี
  ๓.๑.๓ นักเรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานการเล่นกีฬาต่างๆ 
  3.1.4 นักเรียนทุกคนได้มีการประกนัสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ 
  3.1.5 นักเรียนได้เรียนรู้การหลีกเล่ียงโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ 
 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 มีคุณภาพอยู่ในระดับดี   
  ๓.๒.4 ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีการประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ 

๓.๒.5 ร้อยละ 90 ของนักเรียนท่ีได้เรียนรู้การหลีกเล่ียงโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ 
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๔. กิจกรรม /ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

๔.๑ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพดี -ร้อยละของนักเรียนมีสุขภาพดี 9๕ 

๔.๒ กิจกรรมอาหารกลางวันและนมฟรี -ร้อยละของนักเรียนมีอาหารรับประทานครบ 5 หมู่ ๑๐๐ 

๔.๓ กิจกรรมกีฬา/กรีฑาเพ่ือสุขภาพ -ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะพ้ืนฐานการเล่นกีฬา
ประเภทต่างๆ 

9๕ 

๔.๔ กิจกรรมประกันอุบัติเหตุ -ร้อยละของนักเรียนที่ได้ทำประวัติอุบัติเหตุ 9๕ 
4.5 กิจกรรมอบรมความรู้จากโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ -ร้อยละของนักเรียนที่สามารถหลีกเลี่ยงโรคอุบัติ

ใหม่และอุบัติซ้ำ 
90 

๕. กิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ 
 

กิจกรรม 
ปีการศึกษา   ๒๕64 หมาย

เหตุ ๐๔ ๐๕ ๐๖ ๐๗ ๐๘ ๐๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๐๑ ๐๒ ๐๓ 
๕.๑ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพดี              
๕.๒ กิจกรรมอาหารกลางวันและนมฟรี              
๕.๓ กิจกรรมกีฬา/กรีฑาเพ่ือสุขภาพ              
๕.๔ กิจกรรมประกันอุบัติเหตุ              
๕.5 กิจกรรมอบรมความรู้จากโรคอุบัติ
ใหม่และอุบัติซ้ำ 

             

 

๖. รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 
  ๖.๑  เงินงบประมาณ   16,395  บาท  
  ๖.๒  เงินนอกงบประมาณ   25,000  บาท  
        รวม    41,395  บาท 
 

กิจกรรม รายละเอียด 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ ผู้รับ 

ผิดชอบ นอกงบ 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพดี -นักเรียนได้ออกกำลังกาย 
-นักเรียนได้ทดสอบสมรรถภาพ 

  1,000 1,000 2,000 -ทศพร เก้ือคลัง 
-พชร เพชรรอด 

๒. กิจกรรมอาหารกลางวัน
และนมฟรี 

-จัดอาหารให้นักเรียนได้รับ
ประทานครบ 5 หมู่และด่ืมนมฟรี 

   1,000 1,000 -สุภาพร เผือกเดช 
-ทิพยา เกิดช่วย 

๓. กิจกรรมกีฬา/กรีฑา 
   เพ่ือสุขภาพ 

-แข่งกีฬาภายใน 
-นักกีฬาโรงเรียนได้รับการฝึกซ้อม
และเข้าแข่งขันในระดับต่างๆ  

20,000  3,000 8,395 31,395 -ทศพร เก้ือคลัง 
-พชร เพชรรอด 

๔. กิจกรรมประกันอุบัติเหตุ -มีการจัดทำประกันอุบัติเหตุให้แก่
นักเรียนทุกชั้น 

  500 500 1,000 -เรวดี โส๊ะนุ้ย 
-สุกฤตา คุ้มสุวรรณ 

5. กิจกรรมอบรมความรู้
จากโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ 

 5,000  500 500 6,000 -ทศพร เก้ือคลัง 
-สุกฤตา คุ้มสุวรรณ 

รวม 25,000  5,000 11,395 41,395 กิจการนักเรียน 
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๗. วิธีการประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช ้
๗.๑ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพดี -สำรวจความพึงพอใจ -แบบสำรวจความพึงพอใจ 
๗.๒ กิจกรรมอาหารกลางวันและนมฟรี -สำรวจความพึงพอใจ 

-ประเมินผลตามเกณฑ์ 
-แบบสำรวจความพึงพอใจ 
-แบบประเมินผล 

๗.๓ กิจกรรมกีฬา/กรีฑาเพ่ือสุขภาพ -สำรวจความพึงพอใจ -แบบสำรวจความพึงพอใจ 
๗.๔ กิจกรรมประกันอุบัติเหตุ -สำรวจความพึงพอใจ -แบบสำรวจความพึงพอใจ 
๗.5 กิจกรรมอบรมความรู้จากโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ -สำรวจความพึงพอใจ -แบบสำรวจความพึงพอใจ 

 

๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๘.๑ นักเรียนทุกคนมีสุขภาพร่างกายท่ีดี 
๘.๒ นักเรียนช้ัน ป.๑-๖ มีอาหารรับประทานครบ 5 หมู่ และได้ด่ืมนมฟร ี
๘.๓ นักเรียน/นักกีฬามีทักษะพื้นฐานการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ 
๘.๔ นักเรียนทุกช้ันได้มีการประกนัสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ 

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๙.๑ นายทศพร  เกื้อคลัง      หัวหน้า 
 ๙.๒ นางสาวศิโรรัตน์ บำรุง     ผู้ช่วย 

 ๙.๓ นางสาวสุกฤตา คุ้มสุวรรณ     ผู้ช่วย 
 9.4 นางเบ็ญจณีย์ ด้วงกูล     ผู้ช่วย 

9.5 นางสาวเรวดี โส๊ะนุ้ย      ผู้ช่วย 
9.6 นางสาวทิพยา  เกิดช่วย     ผู้ช่วย 
9.7 นางสาวธัญชนก  บุญสุวรรณ์     ผู้ช่วย 
9.8 นางธัญรัตน์ ขวัญเมือง     ผู้ช่วย 
9.9 นางสาวพชร  เพชรรอด     ผู้ช่วย 
9.10 นางกมลชนก  สุดใจ     ผู้ช่วย 
9.11 นางสุภาพร  เผือกเดช     ผู้ช่วย 

 
ลงชื่อ         ผู้เสนอโครงการ 

                                                          (นายทศพร  เกื้อคลัง) 
    ครู คศ. ๑ โรงเรียนบ้านเขาปนู 

 
ลงชือ่                ผู้อนุมัติโครงการ                                                      

                                                             (นายพิชัย  อารีการ) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน 
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ชื่อโครงการ   โครงการส่งเสรมิและเสริมสร้างตามความความต้องการผู้เรียน  

(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
แผนงาน   ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
มาตรฐาน            ๑  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโคงการ  นายทศพร เก้ือคลัง 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ – มีนาคม  ๒๕๖๕ 
สนองกลยุทธ์ที ่                ๒ 
 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนบ้านเขาปูนได้รับการประเมินให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ 
ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนจึงต้องพัฒนามาตรฐานด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของสถานศึกษา  ให้มีความความ
ยั่งยืน พร้อมจัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้ังแต่ปี
การศึกษา 256๒  ตามความความหวังของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  ของชุมชนต่อไป 

 

๒. วัตถุประสงค์  
๒.๑ เพื่อให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้และส่งเสริมวถิีประชาธิปไตย หลักการสหกรณ์ และกิจกรรมทางสังคม  
๒.๒ เพื่อให้นักเรียนได้ผ่านกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีในแต่ละระดับ 
๒.๓ เพื่อให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมสุนทรีภาพด้านดนตรี ศิลปะ  
๒.๔ เพื่อให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านหัตถกรรม และงานอาชีพ  
๒.๕ เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและคำปรึกษาปัญหาส่วนตัว ครอบครัว การเรียนและสังคม 
๒.๖ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพตามความสามารถและความต้องการ 
๒.๗ เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมต้นและนักเรียนช้ัน ม.๓ ได้ทัศนศึกษาตามความต้องการ 
 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑ นักเรียนทุกคนได้รับการเรียนรู้และส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย หลักการสหกรณ์  
         และกิจกรรมทางสังคม  

  ๓.๑.๒ นักเรียนทุกคนได้ผ่านกิจกรรมและหลักสูตรลูกเสือ-เนตรนารี 
๓.๑.๓ นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมสุนทรีภาพด้านดนตรี ศิลปะ 

 ๓.๑.๔ นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมด้านหัตถกรรม และงานอาชีพ 
 ๓.๑.๕ นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและคำปรึกษาปัญหาส่วนตัว ครอบครัว การเรียนและสังคม 

๓.๑.๖ นักเรียนได้แสดงศักยภาพตามความสามารถและความต้องการ  
๓.๑.๗ นักเรียนระดับมัธยมต้นและนักเรียนช้ัน ม.๓ ได้ทัศนศึกษาตามความต้องการ 
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๓.๒ เชิงคุณภาพ        

๓.๒.๑ นักเรียนร้อยละ ๑๐0 ได้รับการเรียนรู้และส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย หลักการสหกรณ์  
         และกิจกรรมทางสังคม  
๓.๒.๒ นักเรียนร้อยละ ๑๐0 ผ่านกิจกรรมและหลักสูตรลูกเสือ-เนตรนารี 
๓.๒.๓  นักเรียนร้อยละ ๑๐0 ได้รับการส่งเสริมสุนทรีภาพด้านดนตรี ศิลปะ 
๓.๒.๔ นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับการส่งเสริมด้านหัตถกรรม และงานอาชีพ 
๓.๒.๕ นักเรียนท่ีมีปัญหาส่วนตัว ครอบครัว การเรียนและสังคม ได้รับคำปรึกษาและการ 
         ดูแลช่วยเหลือ 
๓.๒.๖ นักเรียนร้อยละ ๕๐ ได้รับการส่งเสริมความสามารถตามศักยภาพท่ีความต้องการ 
๓.๒.๗ นักเรียนร้อยละ ๘๐ ระดับมัธยมต้นและนกัเรียนช้ัน ม.๓ ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามความ

ต้องการ 
 

๔.กิจกรรม /ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
 

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/กิจกรรมผู้นำลูกเสือ -ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.๕ – ม.๒ ที่ผ่านการ
อบรมลูกเสือต้านยาเสพติด/กิจกรรมผู้นำลูกเสือ
ลูกเสือต้านยาเสพติด/กิจกรรมผู้นำลูกเสือ 

๕0 

๔.๖ กิจกรรมฝีมือดีมีอาชีพ -ร้อยละของนักเรียนได้รับการส่งเสริมด้าน
หัตถกรรม และงานอาชีพ 

๘๐ 

๔.๗ กิจกรรมดูแลช่วยเหลือเกื้อกูล -ร้อยละของนักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและ
คำปรึกษาปัญหาส่วนตัว 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/ระยะเวลาดำเนินการ 
 

กิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕64 หมายเหตุ 
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 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู ้
      (เท่ียวเมืองไทยไปให้เห็น) 

             

 

๖. รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 
 ๖.๑  เงินงบประมาณ    14,790  บาท 
 ๖.๒  เงินนอกงบประมาณ            -    บาท 
        รวม     14,790  บาท 
 

กิจกรรม รายละเอียด 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ ผู้รับ 

ผิดชอบ นอกงบ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
๑. กิจกรรมประชาธิปไตย 
    โรงเรียน 

-กิจกรรมประชาธิปไตย 
-กิจกรรมสภานักเรียน 

  500 500 1,000 -ทศพร  เก้ือคลัง 
-ศิโรรตัน์ บำรุง 
-สุกฤตา คุ้มสุวรรณ 
-เรวดี  โส๊ะนุย้ 
-กมลชนก สุดใจ 

๒. กิจกรรมสหกรณโ์รงเรียน -จัดกิจกรรมสหกรณ์ฯ   300 200 500 -ศิโรรตัน์ บำรุง 
-ธัญรัตน์ ขวัญเมือง 

๓. กิจกรรมเรียนรู้ 
    อยู่ร่วมสังคม 

-จัดกิจกรรมเรียนรู้อยู่
ร่วมสังคม 

   300 300 -ศิโรรตัน์ บำรุง 
-สุกฤตา คุ้มสุวรรณ 
-อุมาพร พัฒพันธ์ 

๔. กิจกรรมเดินทางไกล 
    แรมคืนลูกเสือ-เนตรนารี 

-จัดเดินทางไกลแรมคืน 
ลูกเสือชั้น ป.๕-ม.๓ 

   300 300 -ทศพร  เก้ือคลัง 
-ธัญรัตน์ ขวัญเมือง 
-สุกฤตา คุ้มสุวรรณ 
-เรวดี  โส๊ะนุย้ 
-เบ็ญจณีย์ ด้วงกูล 
-กมลชนก สุดใจ 

๕. กิจกรรมลูกเสือต้าน 
    ยาเสพติด/ผู้นำลูกเสือ 

-ร่วมกิจกรรมลูกเสือ
ต้านยาเสพติด/ผู้นำฯ 

  1,000 1,000 2,000 -ทศพร  เก้ือคลัง 
-ศิโรรตัน์ บำรุง 
-สุกฤตา คุ้มสุวรรณ 
-เรวดี  โส๊ะนุย้ 

๖. กิจกรรมฝีมือดีมีอาชีพ จัดกิจกรรมฝึกฝีมือและ
อาชีพแก่นักเรียน 

   5,000 5,000 -ทศพร  เก้ือคลัง 
-ธัญรัตน์ ขวัญเมือง 

๗. กิจกรรมดูแลช่วยเหลือ 
   เก้ือกูล 

-จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

   1,000 1,000 -ทศพร เก้ือคลัง 
-ศิโรรตัน์ บำรุง 
-สุกฤตา คุ้มสุวรรณ 
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-เรวดี  โส๊ะนุย้ 
-กมลชนก สุดใจ 

๘. กิจกรรมเวทีคนเก่ง 
    (ศิลปะ/ดนตรี/วิชาการ) 

-จัดกิจกรรมเวทีคนเก่ง
คาบ ๕-๖ วันสุดสัปดาห์  

  500 500 1,000 -ธัญชนก บุณ
สุวรรณ ์
-สุกฤตา คุ้มสุวรรณ 
-เรวดี  โส๊ะนุย้ 
-ศิโรรตัน์ บำรุง 
-พชร เพชรรอด 

๙. กิจกรรมทัศนศึกษา 
    (เท่ียวเมืองไทยไปให้เห็น) 

-จัดทัศนศึกษานักเรียน
ชั้น ม.๓ และมัธยมต้น 

   500 500 -สุกฤตา คุ้มสุวรรณ 
-เรวดี  โส๊ะนุย้-
ศิโรรัตน์ บำรุง 
-ทศพร  เก้ือคลัง 

10. ปัจฉิมนิเทศ ป.6 ม.3 จัดปัจฉิมนิเทศนักเรียน 
ป.6 ม.3 

   3,190 3,190 -ทศพร  เก้ือคลัง 
-ศิโรรตัน์ บำรุง 
-พชร เพชรรอด 
-สุกฤตา คุ้มสุวรรณ 
 

รวม   2,300 12,490 14,790 
กิจการ
นักเรียน 

๗. วิธีการประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช ้
๗.๑ กิจกรรมประชาธิปไตยโรงเรียน -สำรวจความพึงพอใจ -แบบสำรวจความพึงพอใจ 
๗.๒ กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน -สำรวจความพึงพอใจ -แบบสำรวจความพึงพอใจ 
๗.๓ กิจกรรมเรียนรู้อยู่ร่วมสังคม -สำรวจความพึงพอใจ -แบบสำรวจความพึงพอใจ 
๗.๔ กิจกรรมเดินทางไกลแรมคืนลูกเสือ-เนตรนารี -ตรวจสอบ-สัมภาษณ ์ -แบบสำรวจ-แบบบันทึก 
๗.๕ กิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติด/กิจกรรมผู้นำลูกเสือ -ตรวจสอบ-สัมภาษณ ์ -แบบสำรวจ-แบบบันทึก 
๗.๖ กิจกรรมฝีมือดีมีอาชีพ -สำรวจความพึงพอใจ -แบบสำรวจความพึงพอใจ 
๗.๗ กิจกรรมดูแลช่วยเหลือเกื้อกูล -สำรวจความพึงพอใจ -แบบสำรวจความพึงพอใจ 
๗.๘ กิจกรรมเวทีคนเก่ง(ศิลปะ/ดนตรี/กีฬา/วิชาการ) -สำรวจความพึงพอใจ -แบบสำรวจความพึงพอใจ 
๗.๙ กิจกรรมทัศนศึกษา(เท่ียวเมืองไทยไปให้เห็น) -สำรวจความพึงพอใจ -แบบสำรวจความพึงพอใจ 

 

๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๘.๑ นักเรียนทุกคนได้รับการเรียนรู้และส่งเสริมวถิีประชาธิปไตย หลักการสหกรณ์ และกิจกรรม 
      ทางสังคม  
๘.๒ นักเรียนช้ัน ป.๕-ม.๓ ได้ผ่านกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีในแต่ละระดับ 
๘.๓ นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมสุนทรีภาพด้านดนตรี ศิลปะ  
๘.๔ นักเรียนระดับช้ัน ป.๔-๖ และ ม.๑-๓ ได้รับการส่งเสริมด้านหัตถกรรม และงานอาชีพ  
๘.๕ นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือและคำปรึกษาปัญหาส่วนตัว ครอบครัว การเรียนและสังคม 
๘.๖ นักเรียนท่ีมีความสามารถและความต้องการได้แสดงศักยภาพ 
๘.๗ นักเรียนระดับมธัยมต้นและนักเรียนช้ัน ม.๓ ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามความต้องการ 
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๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๙.๑ นายทศพร  เกื้อคลัง      หัวหน้า 
 ๙.๒ นางสาวศิโรรัตน์ บำรุง     ผู้ช่วย 

 ๙.๓ นางสาวสุกฤตา คุ้มสุวรรณ     ผู้ช่วย 
 9.4 นางเบ็ญจณีย์ ด้วงกูล     ผู้ช่วย 

9.5 นางสาวเรวดี โส๊ะนุ้ย      ผู้ช่วย 
9.6 นางสาวทิพยา  เกิดช่วย     ผู้ช่วย 
9.7 นางสาวธัญชนก  บุญสุวรรณ์     ผู้ช่วย 
9.8 นางธัญรัตน์ ขวัญเมือง     ผู้ช่วย 
9.9 นางสาวพชร  เพชรรอด     ผู้ช่วย 
9.10 นางกมลชนก  สุดใจ     ผู้ช่วย 
9.11 นางสุภาพร  เผือกเดช     ผู้ช่วย 

 
ลงชือ่         ผู้เสนอโครงการ 

                                                          (นายทศพร  เกื้อคลัง) 
    ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านเขาปนู 
 
ลงชือ่           ผู้อนุมัติโครงการ                                                      

                                                          (นายพิชัย  อารีการ) 
   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน 
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ส่วนที่ ๔ 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 โรงเรียนบ้านเขาปูนได้กำหนดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติสู่ภาพความสำเร็จท่ีต้องการจึงได้กำหนดเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดเป็นแนวทางสำหรับการเทียบเคียงผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน  ดังนี้ 
 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
1.คุณภาพผู้เรียน 

- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 
- คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรและมีค่านิยมหลักของคนไทย  12  

ประการ โดยมีสุขภาวะท่ีดี และคุณค่าความเป็นไทย 
- ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

(ฉบับปรับปรุง 2561)  
- ผู้เรียนรู้จักหลีกเล่ียงจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ตลอดจนโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ 

2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 -    สถานศึกษากำหนด เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีชัดเจน 

-    สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน 
- สถานศึกษามีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
- สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
- สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 
- สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสึารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู ้
- มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อระบบการบริหารและการจัดการศึกษา  

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 -    ครูและบุคลากรจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   
 -    ครูและบุคลากรใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 -    ครูและบุคลากรบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 -    ครูและบุคลากร มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 
 -    ครูและบุคลากรมีการ แลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

- ครูและบุคลากร พัฒนาตนเองสู่ศตวรรษท่ี 21 อย่างมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
- ครูและบุคลากรได้รับการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
-  
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 การประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 256๔ 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย  
ปี ๒๕64 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   
มาตรฐานที่ 1.๑ คุณภาพของผู้เรียน  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
ตัวชี้วัด  
1. ร้อยละของผู้รียนท่ีอ่านออก เขียนได้ระดับดี 80 
2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีอ่านคล่อง เขียนคล่อง 70 
3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการฝึก คิด วิเคราะห์ คิด อย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

7๘ 

4. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๖๐ 
5. ร้อยละของผู้เรียนท่ีใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสาร ๙0 
6. ร้อยละของการวัดผลและประเมินผล ๙0 
7. ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม เตรียมความพร้อมความพร้อมใน
การศึกษาต่อ 

80 

8. ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการวิเคราะห์ผู้เรียนและปรับพื้นฐาน  90 
9. ร้อยละของผู้เรียนพิเศษเรียนร่วมที่ได้รับการพฒันาและส่งต่อ 100 
10.ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
เศรษฐกิจพอเพียง 

90 

11.ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ 80 
12.ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 100 
13.ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี ๙๕ 
14.ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินชุมนุม 9๕ 
15.ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมแข่งขันงานวิชาการและได้รับรางวัลต่างๆ ๕๐ 
16.ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้เรียนรู้ในสถานการณ์เกิดโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ ๗๐ 
มาตรฐานที่ 1.2 คุณภาพของผู้เรียน  
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ตัวชี้วัด  
1. ร้อยละของผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิต
สังคม และจิตสำนึกตามท่ีสถานศึกษากำหนด อยู่ในระดับดี 

๙๕ 

2. ร้อยละของผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทยและเห็น
คุณค่าในภูมิปัญญาไทยอยู่ในระดับดี 

90 

3. ร้อยละของผู้เรียนยอมรับเหตุผลและความคิดเห็นของผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ 85 

                                ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
เป้าประสงค ์
เป้าประสงค ์
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ค่าเป้าหมาย  
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อยู่ในระดับดี 
4. ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีในทุกด้าน และแสดงออกอย่างเหมาะสมอยู่
ในระดับดี 

85 

๕ ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้รับอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) 100 
6. ร้อยละของผู้เรียนรู้จักดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
ตลอดจนโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำอยู่ในระดับดี 

100 

มาตรฐานที่ 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ตัวชี้วัด  
1. ระดับคุณภาพของการวางแผนกระบวนการบรหิารสถานศึกษา 4 
2. ระดับคุณภาพของสถานศึกษามีการกำหนดค่าเป้าหมายทุกมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด 

5 

3. ระดับคุณภาพการจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษา/
แผนปฏิบัติการประจำปี 

5 

4. ระดับคุณภาพของสถานศึกษาท่ีพัฒนาครูและบุคลากรให้มีควาทเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพและมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

4 

5. ระดับคุณภาพการนิเทศ ติดตาม คุณภาพมาตรฐานการศึกษา 4 
6. ระดับคุณภาพของการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 4 
7. ระดับคุณภาพการจัดทำระบบสารสนเทศและใช้ข้อมูลสารสนเทศ 4 
8. ระดับคุณภาพของสถานศึกษาท่ีนำผลการดำเนินงานมาใช้วางแผนพัฒนา 4 
9. ระดับคุณภาพของความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของผู้เกี่ยวข้อง 4 
10. ระดับคุณภาพของรายงานประจำปี 4 
มาตรฐานที่ 3. กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ  
ตัวชี้วัด  
1. ร้อยละของครูท่ีมีการวางแผนและกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ด้าน
ความรู้ ด้านทักษะ กระบวนการ สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ 

90 

2. ร้อยละของครูท่ีมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 90 

3. ร้อยละของครูท่ีมีการออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและสติปัญญา 

90 

4. ร้อยละของครูท่ีใช้ส่ือเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา  100 
5. ร้อยละของครูท่ีมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 90 
6. ร้อยละของครูท่ีให้คำแนะนำ คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้าน
การเรียนและคุณภาพชีวิต 

90 

7. ร้อยละของครูท่ีมีการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ๙๐ 
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8. ร้อยละของครูท่ีมีการวัดผลและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพฒันาการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

90 

9. ร้อยละของครูท่ีมีการศึกษาวิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีต้น
รับผิดชอบแล้วใช้ผลในการปรับกิจกรรมการสอน 

80 

10. ร้อยละของครู ท่ีทำแผนพัฒนาตนเองและดำเนินพัฒนาตนเองตามแผน 100 
11. ร้อยละของครูท่ีได้รับการพัฒนาตนเองตามนโยบายต้นสังกัด 100 
12. ร้อยละของครูท่ีได้รับการพัฒนาตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ 100 
13.ร้อยละของครูท่ีประพฤติตัวเป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 100 
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ปฏิทินดำเนินการกิจกรรม/โครงการ  
ตามแผนปฏิบตัิราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

กลุ่มงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปีการศึกษา  256๔ 

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

1. กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
1.๑ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน             -พชร เพชรรอด 

๑. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  วิเคราะห์ผู้เรียนและ
ปรับพ้ืนฐาน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

๒. กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การ
คิดเลข และการคิดวิเคราะห์( ๘ กลุ่มสาระ) 

             
 

๓. กิจกรรมมุ่งสูค่วามเป็นเลิศทางวิชาการ              

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 กิจกรรมนำผลสัมฤทธ์ิมาปรับปรุงพัฒนา              

19 กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการจัดการ
เรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ COVID 19 

             

20 กิจกรรมจัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ 
COVID  

             

1.๒ โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้             -ธัญชนก  
บุญสุวรรณ ์

1. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับประถมศึกษา              

2. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา              

1.๓ โครงการประกันคุณภาพภายใน             -พิชัย อารีการ 
-พชร เพชรรอด 

1. กิจกรรมนิเทศจัดการเรียนการสอน              
2. กิจกรรมจัดทำรายงาน SAR              
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                                            โรงเรียนบ้านเขาปูน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

กลุ่มงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปีการศึกษา  256๔ 

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

2. กลุ่มงานบุคคล 
2.๑ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรสู่มืออาชพี             -สุลีพร  

ลัภหาย 
1.ส่งเสริมพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ                
2. ส่งเสริมสนับสนุนครูผู้ช่วยให้ผ่านการประเมิน
การพัฒนาอย่างเข้ม 

             

3.ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากร พัฒนาการ 
สร้างนวัตกรรมและผลงาน ( BEST   PRACTICE) 

             

4.ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรครูและ
บุคลากร   มีการพัฒนาตนเองตามแผนการ
พัฒนาตนเอง    (  ID  PLAND ) 

             

5.กิจกรรมอบรมพัฒนาครูภายในและภายนอก              
6.กิจกรรมศึกษาดูงานเสริมสร้างเอกลักษณ์
โรงเรียน/ทัศนศึกษา 

             

7.กิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ                
8.กิจกรรมพัฒนาระบบงานบริหารงานบุคคล              
๙. กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรม 
ความโปร่งใสในองค์กร 

             

๒.๒โครงการครูจัดการเรียนการสอนที่ เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ   

            -ธัญรัตน์ 
ขวัญเมือง 

  1. กิจกรรมส่งเสริมครูบุคลากรจัดการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับภาวะโรคอุบัติใหม่หรือโรค
อุบัติซ้ำ 

             

2. กิจกรรมส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิต 

             

3.กิจกรรมส่ งเสริมให้ ค รู ใช้สื่ อ  เทค โนโล ยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

             

4.กิจกรรมส่งเสริมให้ครูมีการบริหารจัดการ
ห้องเรียนเชิงบวก 

             

5. กิจกรรมส่งเสริมให้ครูมีการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน  

             

6.กิจกรรมส่งเสริมครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับ เพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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กลุ่มงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปีการศึกษา  256๔ 

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

3.๑ โครงการพัฒนาแผนพฒันา 4 ป ี
แผนปฏิบัติการประจำปี 

            -เบ็ญจณีย์  
ด้วงกูล 

1. เสนอขออนุมัติดำเนินการ, แต่งต้ัง
คณะกรรมการและขออนุมัติโครงการ 

             

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือกำหนดค่า
เป้าหมายมาตรฐานปรับกลยุทธ์พัฒนา
แผนพัฒนาการศึกษา    ปี  ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
จัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจำ
ตำบล ปีการศึกษา 25๖3 ของโรงเรียนบ้านเขา
ปูน 

             

3. จัดทำเอกสารแผนพัฒนาการศึกษา ปี 
๒๕๖๐-๒๕๖๓  แผนปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล ปีการศึกษา 25๖3 

             

๔. ตรวจสอบงบประมาณและแผนพัฒนา
การศึกษา ปี  ๒๕๖๐-๒๕๖๓  แผนปฏิบัติการ
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลปีการศึกษา 25๖3 

             

๕. ดำเนินงานตามแผนแผนปฏิบัติการโรงเรียน
คุณภาพประจำตำบล ปีการศึกษา 25๖3 

             

๖. สรุป / รายงานผลการดำเนินงาน              
3.๒ โครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ             -เรวดี  โส๊ะนุ้ย 

๑. ประชุมวางแผน              

๒. จัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์              
๓  เก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์  ประมวลผล              
๔. นำเสนอข้อมูลสารสนเทศ  ผ่านWeb site                
๕. จัดทำปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ              
๖.  ติดตาม  สรุป  และประเมินผล              
3.3 โครงการนิเทศแผนงาน/โครงการ             -สุกฤตา  

คุ้มสุวรรณ 
๑. ประชุมวางแผน แต่งต้ังกรรมการ จัดทำ
ปฏิทิน 

             

๒. นิเทศ  กำกับ              
๓  เก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์  ประมวลผล              
๔. หัวหน้าโครงการประชุมกับคณะกรรมการ  
สรุปผลการดำเนินกิจกรรมโครงการ   

             

๕. รายงานผลการประเมิน                
3.4 โครงการสนับสนุนงานบริหารการศึกษา  
งานนโยบาย  งานสาธารณูปโภค 

            -นภาพร   
บุญม ี

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

             

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

 
 

กลุ่มงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา  256๔ ผู้รับผิดชอบ 
๐๕ ๐๖ ๐๗ ๐๘ ๐๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๐๑ ๐๒ ๐๓ 04 

๔. กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
๔.๑ โครงการบริหารสถานศึกษาโดยใช้
แผนพัฒนาเป็นเคร่ืองมือ 

            -พิชัย  อารีการ 
-ธัญชนก  
บุญสุวรรณ ์

๑. กิจกรรมการบริหารงานวิชาการ              
๒. กิจกรรมการบริหารงานบุคคล              
๓. กิจกรรมการบริหารงบประมาณ              
๔. กิจกรรมการบริหารงานบริหารทั่วไป              
๕. กิจกรรมการพัฒนาและดำเนินงาน        
งานสำนักงานของโรงเรียน 

             

๖. กิจกรรมงานจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ              
๔.๒ โครงการโรงเรียนสวยด้วยมือเรา             -ธัญญรัตน์ 

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

             

5. กิจกรรมห้องเรียนดิจิตอล(DLTV+DLIT+IT)              
๖. กิจกรรมจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุ 
   อุปกรณ์ มีความพร้อมเอ้ือต่อการปฏิบัติ 
   กิจกรรมของนักเรียนและโรงเรียน 

             

๔.๓ โครงการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม             -ธัญชนก  
บุญสุวรรณ ์

๑. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา              
๒. กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน              
๓. กิจกรรมประสานงานกับชุมชน /หน่วยงาน              
4.กิจกรรมการร่วมกิจกรรมและบริการชุมชน              
๕. กิจกรรมประชาสัมพันธ์องค์กร              
๖. กิจกรรมระดมทุนการศึกษาของนักเรียน 
      และพัฒนาโรงเรียน 
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๕. กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
กลุ่มงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา  256๔ ผู้รับผิดชอบ 

๐๕ ๐๖ ๐๗ ๐๘ ๐๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๐๑ ๐๒ ๐๓ 04 
๕.๑ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล             ทศพร เก้ือคลัง 

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

             

5. กิจกรรมคนเก่งคนดีของสังคม              
6. กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว              
๕.๒ โครงการเด็กและเยาวชนสุขภาพดี             -ศิโรรัตน์ บำรุง 
1. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพดี              
๒. กิจกรรมอาหารกลางวันและนมฟรี              
3. กิจกรรมกีฬา/กรีฑาเพ่ือสุขภาพ              
4. กิจกรรมประกันอุบัติเหตุ              
5. กิจกรรมอบรมความรู้จากโรคอุบัติใหม่และ    
    อุบัติซ้ำ 

 
 

            

๕.๓ โครงการส่งเสริมและเสริมสรา้งตามความ
ต้องการของผู้เรียน(พัฒนาผู้เรียน) 

            -ทศพร  
เก้ือคลัง 

1. กิจกรรมประชาธิปไตยโรงเรียน              
๒. กิจกรรมสหกรณโ์รงเรียน              
๓. กิจกรรมเรียนรู้อยู่ร่วมสังคม              
4. กิจกรรมเดินทางไกลแรมคืนลูกเสือ-เนตรนารี              
5. กิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติด/กิจกรรม 
    ลูกเสือผู้นำ 

             

6. กิจกรรมฝีมือดีมีอาชีพ              
7. กิจกรรมดูแลช่วยเหลือเกื้อกูล              
8. กิจกรรมเวทีคนเก่ง(ศิลปะ/ดนตรี/กีฬา/วิชาการ)              
9. กิจกรรมทัศนศึกษา(เท่ียวเมืองไทยไปให้เห็น)              
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 ภาคผนวก  
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มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. ๒๕๖๑  มีจำนวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 
 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
          ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
          ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

          1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
       ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

               1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
   2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่ ๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
         และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
  2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
  3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
  3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
  3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 



แผนปฏิบัติการประจำป ี ปีการศึกษา ๒๕๖๔                                                              ๙๒ 

                                                         โรงเรียนบ้านเขาปูน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

 
คณะทำงาน 

 
 

ที่ปรึกษา 
  

นายพิชัย  อารีการ   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน 
 
คณะทำงาน 
  

 ๑.  นางเบ็ญจณีย์  ด้วงกูล  ครูโรงเรียนบ้านเขาปูน ประธานคณะทำงาน 
 ๒.  นายไพรัตน์  ทองถึง   ครูโรงเรียนบ้านเขาปูน รองประธานคณะทำงาน 

  ๓.  นางกมลชนก  สุดใจ   ครูโรงเรียนบ้านเขาปูน คณะทำงาน 
  ๔.  นางสุลีพร ลัภหาย   ครูโรงเรียนบ้านเขาปูน คณะทำงาน 
  ๕.  นางสาวทิพยา  เกิดช่วย  ครูโรงเรียนบ้านเขาปูน คณะทำงาน   

 ๖.  นางสุภาพร  เผือกเดช  ครูโรงเรียนบ้านเขาปูน คณะทำงาน 
 ๗.  นางสาวธัญชนก  บุญสุวรรณ์  ครูโรงเรียนบ้านเขาปูน คณะทำงาน 
 ๘.  นางสาวพชร  เพชรรอด  ครูโรงเรียนบ้านเขาปูน คณะทำงาน  

  ๙.  นายทศพร  เกื้อคลัง   ครูโรงเรียนบ้านเขาปูน คณะทำงาน 
๑๐. นางสาวเรวดี  โส๊ะนุ้ย  ครูโรงเรียนบ้านเขาปูน คณะทำงาน 
11. นางธัญญรัตน์ ขวัญเมือง  ครูโรงเรียนบ้านเขาปูน คณะทำงาน 
12. นางสาวสุกฤตา คุ้มสุวรรณ  ครูโรงเรียนบ้านเขาปูน คณะทำงาน 
๑3. นางสาวศิโรรัตน์  บำรุง  ครูโรงเรียนบ้านเขาปูน คณะทำงาน 
๑๔. นางดวงใจ  เพชรชู   พนักงานราชการ  คณะทำงาน 
1๕. นางอุมาพร  พัฒพนัธ ์  ครูพี่เล้ียงนักเรียนพิเศษ คณะทำงาน 
๑๖. นางสาวนภาพร  บุญมี  ครูโรงเรียนบ้านเขาปูน คณะทำงาน/เลขานุการ 

 1๗. นางสาวอารียา  สวนกูล  ครูธุรการ  คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
  

 
 
 
 


